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Parte 1. Planejando a Instalação do IBM InfoSphere
Information Server
Antes de instalar o IBM® InfoSphere Information Server, revise os requisitos do
sistema, conheça as camadas e os componentes, projete sua topologia e determine
as etapas de instalação.
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Capítulo 1. Camadas e Componentes
Instale os módulos de produto do IBM InfoSphere Information Server em camadas
lógicas. Uma camada é um grupo lógico de componentes no InfoSphere Information
Server e os computadores nos quais esses componentes estão instalados.
Cada camada inclui um subgrupo dos componentes que formam os módulos de
conjunto e produto do InfoSphere Information Server. As camadas fornecem
serviços, execução de tarefa, armazenamento de metadados e outros dados para
seus módulos de produto.
O InfoSphere Information Server tem estas camadas:
Camada do cliente
Os programas e consoles do cliente que são usados para desenvolvimento
e administração e os computadores onde eles estão instalados.
Camada de Mecanismo
O grupo lógico de componentes (os componentes de mecanismo do
InfoSphere Information Server, agentes de serviço etc.) e o computador no
qual esses componentes estão instalados. O mecanismo InfoSphere
Information Server executa trabalhos e outras tarefas para os módulos de
produto.
Camada de Serviços
O servidor de aplicativos, serviços comuns e serviços de produtos para o
conjunto e os módulos de produto, bem como o computador no qual esses
componentes estão instalados. A camada de serviços fornece serviços
comuns (como metadados e criação de log) e serviços específicos de
determinados módulos de produto. Na camada de serviços, o IBM
WebSphere Application Server hospeda os serviços. A camada de serviços
também hospeda os aplicativos InfoSphere Information Server que são
baseados na Web.
Camada do repositório de metadados
O repositório de metadados e, se instalado, o banco de dados de análise do
IBM InfoSphere Information Analyzer e o computador no qual esses
componentes estão instalados. O repositório de metadados contém
informações compartilhadas de metadados, dados e configuração para
módulos de produto do InfoSphere Information Server. O banco de dados
de análise armazena dados de análise estendidos para o InfoSphere
Information Analyzer.

Camada do cliente
A camada de cliente consiste nos programas clientes e consoles que são usados
para desenvolvimento, administração e outras tarefas e nos computadores nos
quais eles estão instalados.
As ferramentas a seguir são instaladas como parte da camada de cliente, com base
nos produtos e componentes selecionados:
v IBM InfoSphere Information Server console
v IBM InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse
v Cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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v
v
v
v
v

Cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
Cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director
Cliente IBM InfoSphere FastTrack
IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges
IBM InfoSphere Connector Migration Tool

v Linha de comandos istool do IBM InfoSphere Information Server. A estrutura
istool é instalada na camada de mecanismo e na camada de cliente. Os
comandos para IBM InfoSphere Information Analyzer, IBM InfoSphere Business
Glossary e InfoSphere FastTrack serão instalados nos clientes somente quando
esses produtos estiverem instalados.
v Durante a instalação do InfoSphere Information Server, é possível escolher
instalar a documentação PDF. Se você escolher instalá-la, a documentação PDF
será instalada na camada Cliente em sistemas Windows.
v O Multi-Client Manager é instalado quando você instala um produto que inclui
os componentes da camada de cliente InfoSphere DataStage e InfoSphere
QualityStage. O Multi-Client Manager permite que você alterne entre múltiplas
versões dos clientes InfoSphere DataStage. Por exemplo, você pode alternar entre
os clientes das Versões 8.5 e 7.5.
v O MKS Toolkit é instalado na camada de cliente. Esse conjunto de ferramentas é
usado pelo utilitário de migração do InfoSphere QualityStage.
O diagrama a seguir mostra a camada de cliente.

Camada do cliente
Cliente InfoSphere
DataStage e
QualityStage
Administrator,
Designer e
Director

Gerenciador de
múltiplos clientes

Clientes
InfoSphere
FastTrack

Cliente
InfoSphere
Information
Server
Manager

IBM MetaBrokers
e pontes

Console do InfoSphere Information Server
Cliente
InfoSphere
Information
Services
Director

Administração

InfoSphere Connector
Migration Tool

Cliente
InfoSphere
Information
Analyzer

linha de comandos
de istool

Figura 1. Componentes da Camada de Cliente

Camada de Mecanismo
A camada de mecanismo consiste no grupo lógico de componentes do mecanismo
(os componentes de mecanismo, agentes de serviço, etc. do IBM InfoSphere
Information Server) e no computador no qual esses componentes são instalados.
Vários módulos de produto requerem a camada de mecanismo para determinadas
operações. Instale os componentes da camada de mecanismo como parte do
processo de instalação desses módulos de produto. Os módulos de produto a
seguir requerem a camada de mecanismo:
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere Information Analyzer
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v
v
v
v

IBM InfoSphere Information Services Director
IBM InfoSphere Metadata Workbench
IBM InfoSphere QualityStage
Linha de comandos istool do IBM InfoSphere Information Server. A estrutura
istool é instalada na camada de mecanismo e na camada de cliente. Os
comandos para InfoSphere Information Analyzer e InfoSphere Metadata
Workbench são instalados na camada de mecanismo somente quando esses
produtos são instalados.

IBM InfoSphere FastTrack, IBM InfoSphere Business Glossary e IBM InfoSphere
Business Glossary Anywhere não exigem uma camada de mecanismo.
Windows
Apenas um mecanismo do InfoSphere Information Server pode ser
instalado em um único computador.

As seguintes configurações são suportadas:
v Vários mecanismos, cada um em um computador diferente, todos registrados
para a mesma camada de serviços do InfoSphere Information Server.
v Vários mecanismos no mesmo computador. Nesta configuração, cada mecanismo
deve ser registrado para uma camada de serviços diferente. Essa configuração é
chamada de instalação de ITAG.
Linux

UNIX

O programa de instalação instala os seguintes componentes de mecanismo como
parte de cada camada de mecanismo:
Mecanismo do InfoSphere Information Server
Tarefas de execução, como descoberta, análise, limpeza ou transformação.
O mecanismo inclui o servidor e mecanismos paralelos e outros
componentes que englobam o ambiente de tempo de execução do
InfoSphere Information Server e seus componentes de produto.
Agentes ASB
Processos Java que executam no plano de fundo de cada computador que
hospeda uma camada de mecanismo do InfoSphere Information Server.
Quando um serviço que executa na camada de serviços recebe uma
solicitação de serviço que requer processamento por um componente da
camada de mecanismo, os agentes recebem e processam a solicitação.
Linux

UNIX

Os agentes são executados como daemons nomeados

ASBAgent.
Windows

Os agentes são executados como serviços nomeados ASBAgent.

Agentes ASB incluem:
Agente de serviços de acesso do conector
Processa pedidos de serviços entre os componentes do driver
ODBC na camada de mecanismo e o componente de serviços de
acesso do conector na camada de serviços.
Agente do InfoSphere Information Analyzer
Processa pedidos de serviços entre os componentes de mecanismo
na camada de mecanismo e o componente de serviços InfoSphere
Information Analyzer na camada de serviços.
Agente do InfoSphere Information Services Director
Processa pedidos de serviços entre os componentes de mecanismo
Capítulo 1. Camadas e Componentes
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na camada de mecanismo e o componente de serviços InfoSphere
Information Services Director na camada de serviços.
Agente de Criação de Log
Registra eventos para o repositório de metadados.
Linux

UNIX

O agente é executado como um daemon denominado

LoggingAgent.
Windows
O agente é executado como um serviço denominado
LoggingAgent.

drivers ODBC
O programa de instalação instala um conjunto de drivers ODBC na
camada de mecanismo que trabalha com componentes do InfoSphere
Information Server. Esses drivers fornecem conectividade com dados de
origem e destino.
rastreador de recursos
O programa de instalação instala o Rastreador de Recursos para tarefas
paralelas com os componentes de mecanismo para o InfoSphere DataStage
e o InfoSphere QualityStage. O Rastreador de Recursos registra em log o
processador, a memória e o uso de E/S em cada computador que executa
tarefas paralelas.
dsrpcd (Serviço DSRPC)
Permite que clientes InfoSphere DataStage se conectem ao mecanismo do
servidor.
Linux
Windows

UNIX

Este processo é executado como um daemon (dsrpcd).

Esse processo é executado como o Serviço de DSRPC.

Monitor de Tarefas
Um aplicativo Java (JobMonApp) que coleta as informações de
processamento das tarefas de mecanismo paralelo. As informações são
roteadas para o processo do controlador de servidor para a tarefa do
mecanismo paralelo. O processo do controlador de servidor atualiza vários
arquivos no repositório de metadados com estatísticas como o número de
entradas e saídas, os recursos externos que são acessados, a hora de início
do operador e o número de linhas processadas.
Windows

Serviço do recurso de mecanismo do DataStage
Estabelece a estrutura de memória compartilhada usada pelos processos do
mecanismo de servidor.

Windows

Serviço de Telnet do DataStage
Permite que os usuários se conectem ao mecanismo de servidor usando o
Telnet. Útil para problemas de depuração com o mecanismo do servidor.
Não é necessário estar iniciado para o processamento normal de
InfoSphere DataStage.

Windows

MKS Toolkit
Usado pelo mecanismo paralelo do InfoSphere Information Server para
executar tarefas.

IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges

6

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Windows
Pode ser instalado no Microsoft Windows, em camadas de
mecanismo. Esses componentes importam e exportam metadados do
repositório de metadados.

O diagrama a seguir mostra os componentes que englobam a camada de
mecanismo. Os itens marcados com asteriscos (*) só estão presentes nas instalações
do Microsoft Windows.

Camada do mecanismo
Mecanismo do
servidor

Agentes ASB

Conectividade
(drivers ODBC)

Agente do Connector
Access Services
Agente do InfoSphere
Information Analyzer

Mecanismo
paralelo

Agente do InfoSphere Information
Services Director

*MKS
Toolkit

Serviço de
Telnet do
DataStage

Serviço
DataStage
Engine
Resource

linha de
comandos
de istool

Monitor de
Tarefas

Serviço
DSRPC

Rastreador
de Recursos

Agente
de criação
de log

*IBM
Metabrokers
e pontes

Dados de
origem
e destino

Figura 2. Componentes da Camada de Mecanismo

Camada de Serviços
A camada de serviços consiste no servidor de aplicativos, nos serviços comuns
para o conjunto e nos serviços específicos de módulo e no computador no qual
esses componentes estão instalados.
Alguns serviços são comuns a todos os módulos de produto. Outros são
específicos dos módulos de produto que você instala. A camada de serviços deve
ter acesso à camada do repositório de metadados e à camada do mecanismo.
Uma instância do IBM WebSphere Application Server hospeda esses serviços. O
servidor de aplicativos está incluído no conjunto dos sistemas operacionais
suportados. Como alternativa, é possível usar uma instância existente do
WebSphere Application Server, se a versão for suportada pelo InfoSphere
Information Server.

Capítulo 1. Camadas e Componentes
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O diagrama a seguir mostra os serviços executados no servidor de aplicativos na
camada de serviços.

Camada de serviços
Servidor de Aplicativos
Serviços específicos do
módulo de produto

Serviços
comuns

Connector Access
Services

Planejamento

Serviços do IBM InfoSphere
Information Analyzer

Criação de Log

Serviços do IBM InfoSphere
Information Services Director

Diretório

Serviços do IBM InfoSphere
FastTrack

Segurança

Serviços do IBM InfoSphere
QualityStage

Relatório

Serviços do IBM InfoSphere
DataStage

Serviços principais

Serviços do IBM InfoSphere Business
Glossary

Serviços de Metadados

Serviços do IBM InfoSphere Metadata
Workbench

Figura 3. Serviços da Camada de Serviços

Serviços específicos ao módulo de produto para IBM InfoSphere Information
Analyzer, IBM InfoSphere Information Services Director, IBM InfoSphere FastTrack,
IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM InfoSphere Business
Glossary, e IBM InfoSphere Metadata Workbench estão incluídos na camada de
serviços. Eles também incluem serviços de acesso ao conector que fornecem acesso
a origens de dados externas através de componentes do driver ODBC e agentes de
serviços de acesso ao conector na camada de mecanismo.
Os serviços comuns incluem:
Serviços de Planejamento
Esses serviços planejam e rastream atividades como a criação de logs e
relatórios, e tarefas de componentes do conjunto como o monitoramento de
dados e tendências. Você pode usar o console da Web e o console do
InfoSphere Information Server para manter os planejamento. Dentro dos
consoles, você pode definir planejamentos, visualizar seus status, históricos
e previsões e limpá-los do sistema. Por exemplo, uma tarefa de análise e
execução de relatório dentro do InfoSphere Information Analyzer é uma
tarefa planejada.
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Serviços de Criação de Log
Esses serviços permitem gerenciar logs entre todos os componentes do
conjunto do InfoSphere Information Server. Você pode visualizar os logs e
resolver problemas usando o console da Web e o console do InfoSphere
Information Server. Os logs são armazenados no repositório de metadados.
Cada componente do conjunto do InfoSphere Information Server define
categorias de criação de log relevantes.
Serviços do Directory
Esses serviços atuam como uma autoridade central que pode autenticar
recursos e gerenciar identidades e relacionamentos entre identidades. Você
pode basear os diretórios no registro de usuário interno do InfoSphere
Information Server. Como alternativa, você pode usar os registros de
usuários externos, como o registro do usuário do sistema operacional local,
ou registros do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ou do
Microsoft Active Directory.
Serviços de Segurança
Esses serviços gerenciam a autorização baseada em função de usuários,
serviços de controle de acesso e criptografia compatível com muitas
regulamentações de privacidade e segurança. Se o registro de usuário
interno do InfoSphere Information Server for usado, os administradores
poderão usar o console da Web e o console do InfoSphere Information
Server para incluir usuários, grupos e funções no InfoSphere Information
Server.
Serviços de Relatório
Esses serviços gerenciam aspectos de tempo de execução e administrativos
de relatórios para o InfoSphere Information Server. Você pode criar
relatórios específicos de módulos de produto para o InfoSphere DataStage,
InfoSphere QualityStage e o InfoSphere Information Analyzer. Você
também pode criar relatórios entre produtos para criação de log,
monitoramento, planejamento e serviços de segurança. É possível acessar,
excluir e limpar os resultados do relatório a partir de uma execução de
relatório planejada associada. Você pode configurar e executar todas as
tarefas de criação de relatório a partir do console da Web do InfoSphere
Information Server.
Serviços principais
Esses são serviços de baixo nível, como registro de serviço, gerenciamento
de ciclo de vida, serviços de ligação e serviços de agentes.
Serviços de Metadados
Esses serviços implementam o gerenciamento integrado de metadados
dentro do InfoSphere Information Server. Funções incluem o gerenciamento
de repositório, o gerenciamento de persistência e o gerenciamento de
modelo.
Os seguintes aplicativos baseados na Web do InfoSphere Information Server são
instalados como parte da camada de serviços.
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v O IBM InfoSphere Information Server Web console. Uma atalho do navegador
para o IBM InfoSphere Information Server Web console é criado durante a
instalação do InfoSphere Information Server. O console da Web consiste em
ferramentas de administração e relatório e dos seguintes clientes, se esses
módulos de produto estiverem instalados:
– IBM InfoSphere Business Glossary
Capítulo 1. Camadas e Componentes
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– Catálogo de Serviços de Informações para InfoSphere Information Services
Director
– A ferramenta de gerenciamento do repositório de metadados
v Cliente IBM InfoSphere Information Server Manager

Camada do repositório de metadados
A camada do repositório de metadados consiste no banco de dados do repositório
de metadados e, se instalado, no banco de dados IBM InfoSphere Information
Analyzer e no computador no qual esses componentes estão instalados.
A camada do repositório de metadados inclui o repositório de metadados para o
IBM InfoSphere Information Server. Este banco de dados é um componente
compartilhado que armazena tempo de design, tempo de execução, glossário e
outros metadados para módulos de produto no conjunto do InfoSphere
Information Server.
Se o InfoSphere Information Analyzer for instalado, o repositório de metadados
também incluirá um ou mais bancos de dados de análise. Os bancos de dados de
análise são usados pelo InfoSphere Information Analyzer quando ele executa
tarefas de análise.
A camada de serviços deve ter acesso à camada de repositório de metadados.
Quando módulos de produto armazenam ou recuperam metadados, os serviços na
camada de serviços conectam-se à camada do repositório de metadados e
gerenciam a interação entre os bancos de dados e os módulos de produto.
Para InfoSphere Information Analyzer, a camada de mecanismo e a camada de
cliente também devem ter acesso direto aos bancos de dados de análise.
O diagrama a seguir mostra os componentes que englobam a camada do
repositório de metadados.

Camada do Repositório
de Metadados

Banco de dados do
repositório de metadados

Bancos de dados de
análise do Information
Analyzer

Figura 4. Componentes da Camada do Repositório de Metadados

Relacionamentos de Camadas
As camadas fornecem serviços, execução de tarefa e armazenamento de metadados
e outros dados para os módulos do produto instalado.
O diagrama a seguir ilustra os relacionamentos das camadas.

10

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Camada do cliente
Console

Camada do mecanismo

Camada de serviços

Drivers
ODBC
Mecanismo
Serviços
específicos
do módulo
de produto

Serviços
comuns

Dados

Camada do Repositório
de Metadados

Figura 5. Relacionamentos de Camadas

As camadas se relacionam umas com as outras das seguintes maneiras:
v Os relacionamentos diferem dependendo dos módulos de produto que você
instala.
v Os programas cliente na camada de cliente se comunicam principalmente com a
camada de serviços. Os clientesIBM InfoSphere DataStage and QualityStage
também se comunicam com a camada de mecanismo.
v Vários serviços na camada de serviços se comunicam com agentes na camada de
mecanismo.
v Os serviços de metadados na camada de serviços se comunicam com a camada
do repositório de metadados.
v Os drivers ODBC na camada de mecanismo se comunicam com bancos de dados
externos.
v IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges na camada de cliente podem
importar os dados das origens externas. Algum IBM InfoSphere Metadata
Interchange Bridges pode exportar dados.
v Com o módulo de produto IBM InfoSphere Information Analyzer, a camada de
mecanismo se comunica diretamente com os bancos de dados de análise na
camada do repositório de metadados. O cliente InfoSphere Information Analyzer
também se comunica diretamente com os bancos de dados de análise.
Capítulo 1. Camadas e Componentes
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Capítulo 2. Selecionando suas Topologias de Instalação
Uma implementação bem-sucedida do IBM InfoSphere Information Server deve
incluir uma topologia que atenda às necessidades de sua organização como
desempenho, facilidade de manutenção, segurança, alta disponibilidade e
escalabilidade. A determinação da implementação ideal é uma tarefa complexa que
requer um sólido entendimento de seus requisitos e da topologia que você planeja
implementar.
Essas informações fornecem explicações, ilustrações, cenários e listas de verificação
para ajudar a projetar uma topologia ideal com base em um conjunto de recursos
disponíveis e um conjunto de requisitos funcionais (como alta disponibilidade e
escalabilidade). Cada uma dessas variáveis representa diferentes dimensões de
uma topologia e uma mudança em qualquer uma dessas dimensões pode afetar
significativamente a topologia resultante. Portanto, a identificação e a quantificação
dessas dimensões são importantes para permanecer dentro de suas restrições e, ao
mesmo tempo, atender aos requisitos.

Projetando uma Topologia de Instalação
A topologia geral de uma instalação pode variar grandemente em complexidade.
Otimize o design da topologia para incluir os módulos de produto que você
instalar e todos os requisitos de alta disponibilidade, desempenho e rendimento,
bem como simultaneidade de usuários.
O IBM InfoSphere Information Server suporta uma variedade de topologias.
Nessas descrições de topologia, o termo computadores se refere a servidores físicos
separados, partições lógicas (LPARs) ou máquinas virtuais.

Topologias de Instalação Básica
Se você não precisa de uma solução de alta disponibilidade e não prevê
dimensionar a instalação para maior capacidade no futuro, escolha uma topologia
básica.

Topologia de Computador Único
Nessa topologia, as camadas de mecanismo, repositório de metadados, serviços e
cliente são todas instaladas em um único computador. Essa topologia é possível
apenas no MicrosoftWindows.
O computador deve ser um de classe de servidor que atenda a todos os requisitos
do sistema, como memória, espaço em disco e outros requisitos. Para suportar a
camada de cliente, o computador deve executar o Microsoft Windows e atender
todos os requisitos do sistema para essa plataforma.
Essa topologia é adequada para sistemas de demonstração e para desenvolvimento
em pequena escala.
O diagrama a seguir ilustra essa topologia.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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Computador A
Camada do cliente

Camada do
mecanismo

Camada de
serviços

Camada do Repositório
de Metadados

Figura 6. Topologia de Computador Único

Topologia do Cliente/Servidor
Nessa topologia, as camadas de mecanismo, repositório de metadados e serviços
são todas instaladas em um único computador. A camada de cliente é instalada em
computadores separados.
Os computadores da camada de cliente devem executar o Microsoft Windows. O
computador que hospeda as outras camadas pode executar qualquer sistema
operacional suportado pelo IBM InfoSphere Information Server.
Essa topologia centraliza a administração e a isola dos usuários do cliente. O
diagrama a seguir ilustra essa topologia. Embora o diagrama mostre apenas um
computador de camada de cliente, você pode incluir vários computadores de
camada de cliente.

14

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Computador A

Camada do cliente

Rede

Computador B
Camada do
mecanismo

Camada de
serviços

Camada do Repositório
de Metadados

Figura 7. Topologia do Cliente/Servidor

Topologia de Camada de Mecanismo Dedicada
Nessa topologia, as camadas de serviços e do repositório de metadados são
instaladas em um computador. A camada de mecanismo é instalada em outro
computador. A camada de cliente é instalada em computadores separados.
O computador da camada de cliente deve executar o Microsoft Windows. Os
outros computadores podem executar qualquer sistema operacional suportado pelo
IBM InfoSphere Information Server.
A instalação da camada do repositório de metadados com a camada de serviços
fornece o desempenho ideal, porque não há latência de rede entre as camadas.
Além disso, atividade mais alta na camada de mecanismo não afeta as operações
das camadas de serviços e do repositório de metadados. Essa topologia é adequada
para ambientes com altos requisitos de tarefas do IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage e para instalações do IBM InfoSphere Information Analyzer.

Capítulo 2. Selecionando suas Topologias de Instalação
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O diagrama a seguir ilustra essa topologia. Embora o diagrama mostre apenas um
computador de camada de cliente, você pode incluir vários computadores de
camada de cliente.

Computador A

Camada do cliente

Rede

Computador B

Computador C

Camada de serviços
Camada do mecanismo
Camada do Repositório
de Metadados

Figura 8. Topologia de Camada de Mecanismo Dedicada

Computador Dedicado para Cada Topologia de Camada
Você pode hospedar cada camada em um computador separado.
Essa topologia fornece a cada camada recursos de computação dedicados. Se você
optar por essa topologia, minimize a latência de rede entre todas as camadas.
Particularmente, você deverá ter uma conexão banda larga entre as camadas de
serviços e do repositório de metadados.
As camadas de serviços e do repositório de metadados devem estar na mesma
sub-rede.
O diagrama a seguir ilustra essa topologia. Embora o diagrama mostre apenas um
computador de camada de cliente, você pode incluir vários computadores de
camada de cliente.
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Computador A

Camada do cliente

Rede

Computador B

Computador C

Computador D

Camada de serviços

Camada do Repositório
de Metadados

Camada do mecanismo

Figura 9. Topologia com um Computador Dedicado para Cada Camada

Topologia com Instâncias Separadas do IBM InfoSphere
Information Server
Em uma instalação do Linux ou UNIX, é possível instalar mais de uma instância
do InfoSphere Information Server no mesmo conjunto de computadores. Você não
pode instalar mais de uma instância do InfoSphere Information Server em um
computador Microsoft Windows.
As instâncias ficam isoladas umas das outras, com camadas separadas de
mecanismo, serviços e repositório de metadados. Essas camadas não podem ser
compartilhadas entre as instâncias. As instâncias podem existir no mesmo
computador em diretórios de instalação diferentes ou em computadores diferentes.
As instâncias podem ter a mesma versão de software ou versões diferentes.
Se as instâncias forem da mesma versão do InfoSphere Information Server, você
poderá configurar uma única instância de camada de cliente para comunicação
com várias instâncias do InfoSphere Information Server. O diagrama a seguir
mostra uma topologia com duas instâncias separadas do InfoSphere Information
Capítulo 2. Selecionando suas Topologias de Instalação
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Server, Versão 8.5, que estão instaladas em dois computadores separados. Uma
instalação de camada de cliente única se comunica com ambas as instâncias.

Computador A
Camada do cliente

Clientes da
Versão
8.5

Rede

Instância do InfoSphere
Information
Server

Instância do InfoSphere
Information
Server

Computador B
Camada do
mecanismo

Camada de
serviços

Camada do Repositório
de Metadados

Computador C
Camada do
mecanismo

Camada de
serviços

Camada do Repositório
de Metadados

Figura 10. Topologia com Instâncias Separadas, em Computadores Separados

Se as instâncias tiverem versões diferentes, a camada de cliente deverá conter
clientes para cada versão. O diagrama a seguir mostra uma topologia com duas
instâncias do InfoSphere Information Server separadas, instaladas em dois
computadores separados. As instâncias são de versões diferentes. A camada de
cliente contém clientes de ambas as versões. O Multi-Client Manager é usado para
alternar de uma versão do IBM InfoSphere DataStage para uma outra que também
está instalada na camada de cliente.
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Computador A
Camada do cliente
Gerenciador de múltiplos clientes
Clientes da Clientes da
Versão
Versão
8.5
n

Rede

InfoSphere
Information
Server,
Versão
n

Computador B
Camada do
mecanismo

Camada de
serviços

Camada do Repositório
de Metadados

Computador C
Camada do
mecanismo

InfoSphere
Information
Server,
Versão
8.5

Camada de
serviços

Camada do Repositório
de Metadados

Figura 11. Topologia com Instâncias Separadas de Versões Diferentes, em Computadores Separados

Se as camadas de serviços para mais de uma instância existirem no mesmo
computador, especifique portas diferentes para cada camada de serviços. O
diagrama a seguir mostra uma topologia na qual as camadas de serviços e do
repositório de metadados para duas instâncias do InfoSphere Information Server
de versões diferentes estão instaladas no mesmo computador. Cada camada de
serviços se comunica com uma camada de mecanismo separada, instalada em um
computador separado.
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Computador A
Camada do cliente
Gerenciador de múltiplos clientes
Clientes da
Versão
n

Clientes da
Versão
8.5

Rede

Computador B
InfoSphere Information
Server, Versão n

Repositório
de metadados

Camada de
serviços

Computador C
Camada do mecanismo

Computador D
InfoSphere Information
Server, Versão 8.5

Repositório
de metadados

Camada de
serviços

Camada do mecanismo

Figura 12. Topologia na Qual as Camadas de Serviços Compartilham um Computador Comum

Para instalar mais de uma instância do mecanismo do InfoSphere Information
Server no mesmo computador, crie uma tag de instalação (ITAG). Uma ITAG deve
ter exatamente três dígitos hexadecimais. O valor de ITAG é usado ao designar
segmentos de memória compartilhada para que cada instalação crie sua memória
compartilhada em locais diferentes. Para executar essa instalação, execute o
programa de instalação várias vezes para criar diversas instâncias da camada de
mecanismo. Durante a instalação, designe a cada instância uma tag de identificação
exclusiva e o número da porta. A todos os projetos e tarefas associados a uma
instância do mecanismo do servidor são designadas a tag para a instância do
mecanismo do servidor.
Cada instância da camada de mecanismo deve ser registrada em uma instância de
serviço do InfoSphere Information Server diferente.
O diagrama a seguir mostra uma topologia na qual as camadas de mecanismo para
duas instâncias do InfoSphere Information Server estão instaladas no mesmo
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computador. Cada camada de mecanismo tem uma ITAG associada.

Computador A
Camada do cliente
Gerenciador de múltiplos clientes
Clientes da Clientes da
Versão
Versão
8.5
n

Rede

Computador B

Computador C

InfoSphere Information
Server, Versão n

Repositório
de metadados

Camada de
serviços

ITAG "X" da camada
de mecanismo

InfoSphere Information
Server, Versão 8.5

Repositório
de metadados

Camada de
serviços

ITAG "Y" da camada
de mecanismo

Figura 13. Instalação ITAG

Nota: As instalações ITAG não são suportadas nos computadores Microsoft
Windows.

Topologia com Diversas Camadas de Mecanismo
Você pode criar uma topologia de instalação que inclua mais de uma camada de
mecanismo. Nesta topologia, cada camada de mecanismo inclui o mecanismo do
IBM InfoSphere Information Server, que inclui o mecanismo do servidor, o
mecanismo paralelo e outros componentes que englobam o ambiente de tempo de
execução do InfoSphere Information Server e seus componentes do produto.
Você poderá escolher essa topologia por motivos de gerenciamento de recursos e
projeto. Por exemplo, você poderá dedicar uma camada de mecanismo para as
tarefas do IBM InfoSphere DataStage e outra para as tarefas do IBM InfoSphere
Information Analyzer. Ou poderá dedicar várias camadas de mecanismo para
conjuntos separados de tarefas do InfoSphere Information Analyzer, cada uma com
seu próprio banco de dados de análise.
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Cada instância da camada de mecanismo deve existir em um computador
separado. Você não pode configurar a camada de serviços para comunicar-se com
várias camadas de mecanismo que estão instaladas no mesmo computador.
O diagrama a seguir mostra uma topologia com duas camadas de mecanismo que
estão instaladas em computadores separados. Uma única instância de camada de
serviços se comunica com ambas as camadas de mecanismo.

Computador A

Camada do cliente

Rede

Computador B

Computador C

Computador D

Camada do mecanismo

Camada de serviços

Camada do mecanismo

Camada do Repositório
de Metadados
Figura 14. Topologia com Duas Camadas de Mecanismo

Topologias do Banco de Dados
Use o repositório de metadados para armazenar metadados importados,
configurações de projeto, relatórios e resultados para todos os componentes do
IBM InfoSphere Information Server. O repositório de metadados é incluído como
parte da camada do repositório de metadados, que pode incluir bancos de dados
adicionais, como um ou mais bancos de dados de análise, o banco de dados Match
Designer ou o Operations Database que suporta o InfoSphere DataStage
Operations Console.
Bancos de dados de análise
Os bancos de dados de análise armazenam resultados detalhados e de alto
volume da análise, como a análise de coluna, de chave primária e de
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domínio. Cada projeto do InfoSphere Information Analyzer está associado
a um determinado banco de dados de análise.
Se você instalar o InfoSphere Information Analyzer, deverá fornecer o local
para um ou mais bancos de dados de análise. Após a instalação, você pode
incluir bancos de dados adicionais usando o console do InfoSphere
Information Server.
O banco de dados de análise pode ser usado por um único projeto do
InfoSphere Information Analyzer ou pode ser compartilhado por diversos
projetos. Por exemplo, dois projetos do InfoSphere Information Analyzer
poderão usar dois bancos de dados de análise diferentes, ou poderão
compartilhar o mesmo banco de dados de análise.
banco de dados Match Designer
O Match Designer do InfoSphere QualityStage é um componente do
InfoSphere QualityStage que é usado para projetar e testar especificações
de correspondência. Especificações de correspondência consistem em
passes de correspondência que identificam entidades duplicadas em um ou
mais arquivos.
O programa de instalação do InfoSphere Information Server não cria o
banco de dados de resultados do Match Designer. É possível criar o banco
de dados antes ou após a instalação, desde que ele esteja configurado e
acessível ao usar o Match Designer. Você pode criar o banco de dados em
um computador no qual a camada de cliente ou mecanismo esteja
instalada ou em qualquer computador que esteja acessível a ambas as
camadas. Você deve configurar o banco de dados para receber o tipo dos
dados que são processados no Match Designer. Por exemplo, você deve
configurar o banco de dados para receber dados de bytes duplos se o
Match Designer processar dados asiáticos.
Operations Database
Use o InfoSphere DataStage Operations Console para monitorar tarefas do
InfoSphere DataStage Operations Console. Crie o Operations Database
quando você estiver pronto para usar o console.
É possível localizar um banco de dados de análise, o banco de dados Match
Designer e o repositório de metadados na mesma instalação do sistema de banco
de dados que os bancos de dados distintos. Como alternativa, é possível localizar
esses bancos de dados e o repositório de metadados em computadores diferentes.
O sistema de banco de dados que escolhido pode ser diferente do sistema de
banco de dados para seus outros bancos de dados. Por exemplo, você pode usar
um banco de dados IBM DB2 para o repositório de metadados e um banco de
dados Oracle para o banco de dados Match Designer.
Se você estiver criando uma instalação de sistema de banco de dados para um um
banco de dados, determine qual sistema de banco de dados deve ser usado e onde
localizar a instância e o banco de dados. Se você estiver configurando um banco de
dados em uma instância do sistema de banco de dados existente, o banco de dados
deverá ser acessível aos computadores nos quais as camadas de serviços e de
mecanismo estão instaladas.
O diagrama a seguir ilustra uma topologia com três computadores na qual um
banco de dados de análise e o banco de dados do repositório de metadados estão
localizados na mesma instalação do servidor de banco de dados.
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Computador A

Camada do cliente

Rede

Computador B

Computador C

Camada de serviços
Camada do Repositório
de Metadados
Banco
de dados do
repositório
de metadados

Camada do mecanismo

Bancos de dados
de análise do
Information
Analyzer

Figura 15. Topologia com Bancos de Dados de Análise e Repositório de Metadados na Mesma Instalação do Servidor
de Banco de Dados

O diagrama a seguir ilustra uma topologia com quatro computadores na qual um
banco de dados de análise e o banco de dados do repositório de metadados estão
localizados em computadores diferentes.

24

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Computador A

Camada do cliente

Rede

Computador B

Computador C

Computador D

Camada de serviços
Camada do mecanismo

Camada do Repositório
de Metadados
Banco de dados do
repositório
de metadados

Bancos de dados
de análise do
Information
Analyzer

Figura 16. Topologia com Bancos de Dados de Análise e Repositório de Metadados em Computadores Diferentes

Dimensionamento do Banco de Dados de Análise:
Um banco de dados de análise é um componente que o IBM InfoSphere
Information Analyzer usa quando ele executa tarefas de análise.
As informações de análise estendida são armazenadas nos bancos de dados de
análise. As informações de análise estendida incluem resultados de análises
detalhados de alto volume, tais como análise de coluna, análise de chave primária
e análise de domínio. Além disso, o repositório de metadados contém os projetos
de análise de informações que contêm os resultados da análise.
Antes de criar os bancos de dados de análise, reveja a quantidade de dados a
serem analisados. Essa revisão ajuda a determinar um tamanho de armazenamento
apropriado, um local e uma configuração dos bancos de dados de análise.
Ao planejar o tamanho dos bancos de dados, considere estes fatores que afetam o
tamanho de cada banco de dados:
v Número de tabelas a serem analisadas
v Número de colunas nas tabelas a ser analisado
Capítulo 2. Selecionando suas Topologias de Instalação

25

v Número de registros exclusivos dentro destas tabelas
v Número de colunas char e varchar
v Tipos de análises a serem realizadas
A menos que você tenha obtido uma amostra da análise, um banco de dados de
análise poderá ser maior que o tamanho combinado de todas as origens de dados
analisadas.
Dimensionamento do Banco de Dados Match Designer:
Depois de criar o banco de dados Match Designer, use o gerenciamento de
armazenamento automático para alocar o espaço de banco de dados conforme
necessário. Para estimar os requisitos de espaço inicial e planejar o hardware
apropriado, você deve fazer algumas suposições sobre o tipo e o volume da
correspondência planeja realizar.
Considere os seguintes fatores:
v Número estimado de especificações de correspondências
v Número médio de transmissões de correspondências por especificação de
correspondência
v Número médio de registros de dados de entrada por especificação de
correspondência
v Número médio de bytes por registro de dados de entrada
v Número médio de registros de frequência de entrada por especificação de
correspondência
Ao calcular o número de bytes em um registro de entrada do Match Designer,
assuma que as colunas varchar contenham valores máximos de largura. Além
disso, lembre-se de que a maioria dos registros de entrada do Match Designer é
pré-processada por meio de um Estágio de Padronização do InfoSphere
QualityStage. Esse estágio inclui 500 bytes em um registro de origem ou 1000 bytes
se o registro de origem for de byte duplo.
Ao calcular o volume do registro de frequência, considere se os valores de dados
para as colunas de origem que participam de suas correspondências geralmente
possuem taxas altas ou baixas de duplicação. Para os dados que são altamente
exclusivos, sua contagem de registro de frequência pode ser semelhante à sua
contagem de registro de dados. Para os dados que possuem uma alta taxa de
duplicação, sua contagem de registro de frequência pode ser significativamente
menor do que sua contagem de registro de dados.
Revise os fatores descritos na Tabela 2. Em seguida, utilize os fatores na fórmula a
seguir para estimar quantos megabytes de espaço o banco de dados de resultados
do Match Designer provavelmente necessitará.
(número de especificações de correspondências x (tamanho da correspondência +
(tamanho da correspondência x 10%) + tamanha da frequência) x fator de
replicação) / 1.000.000
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Tabela 1. Fatores e Cálculos de Requisito de Espaço
Fator

Descrição

Cálculo

Contagem de especificação
de correspondência

As especificações de
correspondências definem e
testam critérios para
correspondência de dados.

Número aproximado de
especificações de
correspondência que você
espera manter no banco de
dados

Contagem de transmissões
de correspondências

As transmissões de
correspondências definem os
critérios de correspondências
no nível da coluna aplicados
durante uma única
transmissão através da
entrada de especificação de
correspondência.

Número médio de
transmissões de
correspondências por
especificação de
correspondência (utilizado
no cálculo de Tamanho da
Correspondência)

Contagem de registro de
dados

Os registros de dados
definem o conteúdo e o
formato da entrada da
especificação de
correspondência.

Número médio de registros
de dados de entrada por
especificação de
correspondência (utilizado
no cálculo de Tamanho de
Correspondência)

Comprimento do registro de
dados

Os registros de dados
definem o conteúdo e o
formato da entrada da
especificação de
correspondência.

Número médio de bytes por
registro de dados de entrada
da especificação de
correspondência (utilizado
no cálculo do Tamanho da
Correspondência)

Ao calcular o comprimento
do registro de dados, assuma
cenários de tamanhos que
necessitam do maior espaço
possível.
Tamanho da correspondência O tamanho da
(em bytes)
correspondência agrega a
transmissão de
correspondência, a contagem
de registros de dados e os
fatores de comprimento nos
requisitos de espaço
estimado para o componente
de dados de uma única
especificação de
correspondência.

(Contagem de transmissões
de correspondências) x
(contagem de registros de
dados) x (comprimento do
registro de dados)

Contagem de registros de
frequências

Número médio de registros
de frequências por
especificação de
correspondência

Os registros de frequência
indicam a frequência na qual
um determinado valor ocorre
em uma determinada coluna.
Para a contagem de registros
de frequências, considere as
taxas altas e baixas de
duplicação para os valores
de dados nas colunas de
origem.
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Tabela 1. Fatores e Cálculos de Requisito de Espaço (continuação)
Fator

Descrição

Cálculo

Tamanho da frequência (em
bytes)

O tamanho da frequência
estima o requisito de espaço
para o componente de
frequência de uma única
especificação de
correspondência.

(Contagem de registros de
frequências por
correspondência) x 360

Fator de replicação

Conta de fatores de
replicação para diferenças
significativas nos requisitos
de espaço de diferentes tipos
de correspondências:

Selecione o fator de
replicação para o tipo de
correspondência que você
espera executar com mais
frequência:

v As correspondências
não-duplicadas usam a
entrada a partir de uma
origem, em seguida se
agrupam e se
correspondem com os
dados.

v Para correspondências
não-duplicadas, use o fator
1
v Para correspondências de
referências de
um-para-um, utilize o
fator 2

v As correspondências de
v Para correspondências de
referências de um-para-um
referências de
comparam um registro na
muitos-para-um, utilize o
origem de dados para um
fator 5
registro na origem de
referência.
v As correspondências de
referências
muitos-para-um podem
corresponder qualquer
registro de origem de
referência com muitos
registros de origens de
dados.

Topologias de Alta Disponibilidade
A IBM fornece soluções diferentes de alta disponibilidade para cada camada do
IBM InfoSphere Information Server.
Disponibilidade crescente (implementando uma solução de alta disponibilidade)
refere-se à maximização do percentual de tempo em que os serviços do sistema
operam. Para aumentar a disponibilidade, implemente topologias e tecnologias que
apresentam redundância. O objetivo é reduzir ou eliminar o número de pontos
únicos de falha. Pontos únicos de falha são elementos cuja falha faz com que
aspectos críticos do sistema parem de operar.
A IBM fornece soluções diferentes de alta disponibilidade para cada camada do
InfoSphere Information Server. Com cada solução, é possível projetar várias
configurações altamente disponíveis diferentes, desde configurações relativamente
simples a instalações complexas.
A tabela a seguir lista soluções de alta disponibilidade para cada camada:
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Tabela 2. Camadas e Soluções de Alta Disponibilidade
Camada

Soluções

Camada do Mecanismo

Topologia ativa-passiva gerenciada pelo
software de gerenciamento de cluster de alta
disponibilidade, como o IBM Tivoli System
Automation for Multiplatforms

Camada de serviços

Uma das seguintes soluções:
v Topologia ativa-passiva gerenciada pelo
software de gerenciamento de cluster de
alta disponibilidade, como o Tivoli System
Automation for Multiplatforms
v Armazenamento em Cluster do IBM
WebSphere Application Server

Camada do repositório de metadados

Uma das seguintes soluções:
v Topologia ativa-passiva gerenciada pelo
software de gerenciamento de cluster de
alta disponibilidade, como o Tivoli System
Automation for Multiplatforms
v Armazenamento em Cluster do IBM DB2
v Recuperação de dados de alta
disponibilidade (HADR) do DB2
v Oracle Real Application Clusters (RAC)

No geral, quanto maior o nível de disponibilidade geral que você deseja atingir,
mais complexo o sistema que você deve criar e manter. Os sistemas de alta
disponibilidade geralmente requerem mais hardware. Por essas razões, forneça
considerações cuidadosas sobre o nível de disponibilidade exigido em cada camada
de software do sistema. Você pode desejar um nível diferente de disponibilidade
em seu sistema de desenvolvimento e em seu sistema de produção.
Para instalar uma topologia altamente disponível, você deve ter um entendimento
sólido das tecnologias de rede, como protocolos, camadas e dispositivos. A
implementação bem-sucedida de topologias altamente disponíveis, especialmente
aquelas que incluem armazenamento em cluster, é um processo tecnicamente
complexo que requer alto grau de conhecimento técnico.
A topologia de servidor e software escolhida faz parte apenas de uma solução de
alta disponibilidade. Você também deve apresentar redundância em diversos níveis
diferentes para reduzir ou eliminar pontos únicos de falha. Ao determinar qual
topologia e implementação escolher, considere os fatores de design a seguir.

Nível de alta disponibilidade
Ao considerar sua topologia, avalie o nível de alta disponibilidade necessário:
v Considere a quantidade de tempo de inatividade que você pode tolerar. Você
pode ter um sistema não operacional por 15 minutos? Por 5 minutos?
v Considere a quantidade de automação que você precisa. O sistema deve cuidar
do failover e da recuperação automaticamente ou um administrador do sistema
pode intervir?
v Considere como suas necessidades podem ser diferentes dependendo de como o
sistema é usado, se ele é um sistema de desenvolvimento, um sistema de teste
ou um sistema de produção. Por exemplo, quão importante é que o sistema de
desenvolvimento ou de teste seja altamente disponível?
Capítulo 2. Selecionando suas Topologias de Instalação
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v Considere o nível de alta disponibilidade necessário para camadas de software
diferentes. As camadas são usadas de forma diferente, dependendo se o sistema
é usado principalmente para desenvolvimento ou produção. As camadas
também são usadas de forma diferente, dependendo dos módulos de produto
que você instalou.
Importante: Uma falha em uma camada geralmente renderiza todo o sistema
não operacional, até que o problema seja corrigido ou ocorra um failover.

Requisitos de Desempenho e Rendimento
A quantidade de escalabilidade que cada solução de alta disponibilidade oferece
difere de solução para solução. Quando você estiver escolhendo uma topologia e
arquitetura, considere como o sistema pode precisar ser dimensionado para
suportar os requisitos de desempenho e rendimento superiores no futuro. Outras
considerações incluem a configuração de sua rede, sua infraestrutura elétrica e suas
contingências de backup, restauração e recuperação de desastre. Para obter
exemplos de como as soluções diferem, consulte as comparações de cenários.
Consulte “Planejamento de Capacidade” na página 60 para analisar suas
necessidades de desempenho, rendimento e armazenamento.

Requisitos de Segurança
Topologias diferentes emprestam a si mesmas possibilidades de segurança
diferentes. Considere como você deseja implementar firewalls e outras precauções
de segurança entre as camadas diferentes, entre os computadores em cada camada
e entre origens e destinos de dados externos e do sistema. Essas considerações são
importantes para a camada de serviços e a camada de mecanismo que devem ter
caminhos de comunicações rápidos com sistemas externos.
Para obter mais informações sobre segurança, consulte a documentação do IBM
WebSphere Application Server:
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Protegendo Aplicativos e seus Ambientes”
v Para a Versão 9.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Protegendo Aplicativos e seus Ambientes”

Fatores de complexidade
A alta disponibilidade e a escalabilidade incluem camadas de complexidade na
instalação. A eliminação de pontos únicos de falhas requer a implementação de
componentes de hardware e software redundantes complexos.
Ao projetar seu sistema, considere a quantidade de complexidade que sua equipe
de TI deve suportar. Existe conhecimento suficiente internamente para suportar o
sistema que você cria? Se seus recursos de alta disponibilidade falharem, a
quantidade de tempo necessária para deixar o sistema on-line novamente pode
negar qualquer ganho de tempo de atividade que seus recursos fornecem.
Comece com um sistema relativamente simples que esteja dentro de sua
capacidade de suporte. À medida que seu grupo de TI familiariza-se com o
suporte do sistema, implemente os recursos de alta disponibilidade em um
planejamento de curto prazo, até que todo o sistema seja implementado. Essa
abordagem também fornece ao grupo experiência para alterar o sistema e fornece
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conhecimento para dimensionamento futuro do sistema.

Fatores de sustentabilidade
Considere os custos de manutenção do sistema que você cria. Determine quais
aspectos de manutenção automatizar e quais aspectos deixar nas mãos da equipe
de suporte.
Os recursos de alta disponibilidade podem simplificar a manutenção do sistema.
Por exemplo, em um sistema em cluster, você pode obter servidores off-line para
determinadas atualizações sem renderizar todo o sistema não operacional.
Em uma organização na qual departamentos específicos são responsáveis por
sistemas diferentes, considere isolar as camadas em computadores separados para
que cada departamento possa "ter" uma camada. Por exemplo, em uma
organização na qual um grupo de administradores de banco de dados é
responsável por bancos de dados corporativos, considere isolar a camada do
repositório de metadados em computadores que estejam dentro de seus controles.

Custo
A implementação de alta disponibilidade geralmente está incluída no custo inicial
do sistema. Custos extras com hardware, software, treinamento, e outros, tornam
as despesas iniciais maiores. No entanto, os ganhos de produtividade que o
sistema altamente disponível fornece podem compensar esses custos.

Topologia Ativa-Passiva
Para criar um nível básico de disponibilidade para o IBM InfoSphere Information
Server, instale-o em um sistema de arquivos que seja compartilhado por dois ou
mais computadores. Os computadores são armazenados em cluster usando o
software de alta disponibilidade (HA).
Nessa topologia, dois computadores compartilham uma rede de área de
armazenamento (SAN). A camada do repositório de metadados, a camada de
mecanismo e a camada de serviços são todas instaladas na SAN. Um dos
computadores (o servidor ativo) hospeda a instância do InfoSphere Information
Server. O outro computador (o servidor passivo) é iniciado, mas não executa
qualquer software de camada. Um produto de software de alta disponibilidade
(HA), como o IBM Tivoli System Automation para Multiplataformas, é instalado
nos servidores ativo e passivo. O software HA mantém uma pulsação: um sinal
periódico que é enviado do servidor ativo para o servidor passivo e que indica que
o servidor ativo está operacional.
O diagrama a seguir ilustra essa topologia. Embora o diagrama mostre apenas um
computador de camada de cliente, você pode incluir vários computadores de
camada de cliente.
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Computador A

Camada do cliente

Computador B
(Ativo)
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mecanismo
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Software de
gerenciamento HA

SAN
Camada do
mecanismo
(instalada)

Camada de
serviços
(instalada)

Banco
de Dados
Figura 17. Topologia Ativa-Passiva

Se o servidor ativo falhar, a pulsação também falhará. O software HA reinicia
todos os serviços do InfoSphere Information Server no servidor passivo. Esse
processo é chamado de failover. O diagrama a seguir ilustra este processo.
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Figura 18. Configuração de Cluster do Servidor Ativo-Passivo com um Computador com Falha

No momento da instalação, crie um alias de nome de host para o sistema. Essas
informações são associadas ao servidor ativo. Todos os programas clientes se
conectam ao sistema usando esse endereço ou nome de host. Se o servidor ativo
falhar, as informações serão reassociadas automaticamente ao servidor passivo,
dessa forma, os programas cliente não precisarão se conectar a um endereço
diferente.
No entanto, um failover não fica aparente para os usuários do cliente. Se o
servidor ativo falhar, todos os serviços do InfoSphere Information Server ficarão
indisponíveis até que o failover seja concluído e o servidor passivo esteja
Capítulo 2. Selecionando suas Topologias de Instalação
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operando. O processo de failover pode levar alguns minutos. Além disso, qualquer
tarefa que esteja executando falhará e deverá ser reiniciada depois que o servidor
passivo obtiver o controle.
Nessa configuração, o software HA monitora o funcionamento apenas dos
processos em nível de sistema operacional e do hardware do servidor. O software
iniciará um failover apenas se um desses elementos falhar. Outro software
monitorará o funcionamento dos processos individuais do InfoSphere Information
Server, mas não acionará um failover se um processo falhar. Ao contrário, o
administrador do sistema será notificado. Usando esse design, um administrador
de sistema pode corrigir o problema, em vez de permitir que o problema seja
reproduzido no servidor passivo.
São possíveis algumas outras variações dessa topologia, por exemplo:
v O computador B hospeda a camada de serviços e a camada do repositório de
metadados. O computador C hospeda a camada de mecanismo. Os
computadores poderão efetuar failover uns dos outros. Por exemplo, se o
computador B falhar, o computador C também obterá o controle da camada de
serviços e da camada do repositório de metadados. Se o computador C falhar, o
computador B também hospedará a camada de mecanismo.
v O computador B hospeda a camada de serviços e a camada do repositório de
metadados. O computador C hospeda a camada de mecanismo. Outro
computador (computador D) atua como servidor de backup para o computador
B e para o computador C.
Essas variações estão além do escopo desta documentação.
Para simplificar ainda mais a configuração, é possível eliminar o software HA de
sua implementação e deixar que seu departamento de TI acione um failover
manualmente, quando necessário.

Dimensões e Análise de Topologia
A topologia ativa-passiva é adequada para empresas de pequeno a médio porte
com poucos usuários de sistema simultâneos. A topologia fornece um nível básico
de alta disponibilidade sem incorrer em custos adicionais significativos de
hardware do servidor. Esta configuração é adequada principalmente para sistemas
que executam tarefas de produção planejadas. Os tipos de atividades envolvidos
em um ambiente de desenvolvimento tornam mais provável uma corrupção de um
arquivo dinâmico ou de problemas de sincronização devido a um failover.
Essa topologia é escalável. É possível incluir outros servidores passivos, se
necessário. No entanto, o desempenho, o rendimento e a simultaneidade não serão
afetados porque, a qualquer momento, apenas uma instância de cada componente
de camada fica em execução na configuração. Entre as implementações em
pequena escala do InfoSphere Information Server, essa topologia é comum e
classifica no topo as dimensões de desempenho e alta disponibilidade ao
considerar as dimensões de hardware, de qualificações e de complexidade.
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Tabela 3. Análise: Dois Servidores, Topologia Ativa-Passiva
Consideração

Vantagens e Desvantagens

Nível de alta
disponibilidade

v Uma falha de host faz com que todas as camadas sejam reiniciadas.
v Quando um nó falha, pode haver uma interrupção de 10 minutos.
v Se qualquer componente falha, há uma possível perda de design
da tarefa (cliente desconectado).
v A falha do software não pode causar um failover.

Escalabilidade

v A topologia é difícil de escalar porque a inclusão dos nós não
aumenta o desempenho ou rendimento.
v Para aumentar o desempenho do mecanismo, inclua nós de
computadores do mecanismo paralelo.

Security

v A complexidade é muito pequena.
v Uma violação de segurança no servidor pode colocar em risco todo
o sistema.

Complexidade

v A complexidade é muito pequena.
v Nenhuma experiência com armazenamento em cluster do IBM
WebSphere Application Server ou do banco de dados é necessária.
v O software HA pode ser difícil de implementar.

Sustentabilidade

Usando failover, é possível deixar um servidor off-line para
manutenção, enquanto o resto do sistema permanece operacional.

Custo

Essa topologia requer hardware e software mínimos.

Topologias em Cluster
Para maximizar os recursos de alta disponibilidade do IBM InfoSphere Information
Server, instale-o em um sistema de arquivos compartilhado por oito ou mais
computadores nos quais todas as camadas são implementadas em clusters.
Nesta topologia, todas as camadas são configuradas com as soluções de alta
disponibilidade mais avançadas e o armazenamento em cluster do servidor de
aplicativos e o armazenamento em cluster da camada do repositório de metadados
são implementados. O custo do hardware é alto porque um mínimo de oito
computadores é necessário:
Dois computadores para a camada de mecanismo, configurada com a solução
de failover ativa-passiva
v Três ou mais computadores para a camada de serviços, configurada como um
cluster do IBM WebSphere Application Server Network Deployment (o
WebSphere Application Server Deployment Manager e os nós gerenciados são
implementados em computadores dedicados)
v Um computador para o dispatcher de front-end (geralmente um servidor da
Web) que envia solicitações para o cluster do IBM WebSphere Application Server
Network Deployment
v Dois computadores para a camada do repositório de metadados que é
executada no IBM DB2 High Availability Disaster Recovery (HADR) com a Nova
Rota Automática do Cliente

v

O diagrama a seguir ilustra essa topologia.
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Figura 19. Topologia Totalmente em Cluster

Dimensões e Análise de Topologia
É possível adaptar esta topologia, conforme necessário, para atender a recursos
disponíveis e requisitos específicos. Por exemplo, para reduzir o custo de
hardware, é possível consolidar algumas das camadas e componentes em menos
computadores. Também é possível colocar alguns dos nós do cluster da camada de
serviços com as instâncias do DB2 HADR da camada do repositório de metadados
ou colocar o servidor da Web de front-end com um dos nós da camada de
Serviços. De modo semelhante, se o desempenho e a escalabilidade na camada de
serviços forem mais importantes que a alta disponibilidade, você pode considerar
configurar a camada do repositório de metadados com a solução de failover
ativa-passiva em vez da tecnologia DB2 HADR. Além disso, a camada de
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mecanismo e a camada do repositório de metadados podem ser consolidadas nos
mesmos computadores para reduzir o custo de dois computadores adicionais.
Tabela 4. Análise de Cenário: Topologia em Cluster Integral
Consideração

Vantagens e Desvantagens

Nível de alta
disponibilidade

v A falha de um nó no cluster do WebSphere Application Server não
causa interrupção do serviço. No entanto, uma leve degradação de
desempenho pode ocorrer.
v A falha de um nó no cluster da camada do repositório de
metadados causa interrupção mínima ou nenhuma interrupção do
serviço.
v A falha de um nó na camada de mecanismo causa interrupções de
até 10 minutos na operação do mecanismo, enquanto ocorre
failover e outro nó obtém o controle. No entanto, atividades que
não exigem a camada de mecanismo continuam sem interrupção.

Escalabilidade

v A topologia é altamente escalável.
v A topologia suporta muitos usuários simultâneos.
v Você pode incluir nós no cluster do WebSphere Application Server
para melhorar o desempenho e rendimento do servidor de
aplicativos.
v Para configurações do repositório de metadados dentro de um
cluster do Oracle Real Application Clusters (RAC), inclua nós para
melhorar o desempenho e rendimento do repositório de
metadados.
v Para aumentar o desempenho do mecanismo, inclua mecanismos
paralelos adicionais.

Security

v A topologia requer uma configuração de segurança complexa que
inclui vários firewalls e outras considerações de segurança.
v Se a segurança de um nó ou camada estiver comprometida, todo o
sistema não estará necessariamente comprometido.

Complexidade

v A topologia é altamente complexa.
v Você deve conhecer o armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server e os clusters do IBM DB2 ou do Oracle RAC.
v A topologia pode exigir a implementação do software de
gerenciamento de alta disponibilidade, que pode ser difícil de
implementar.

Sustentabilidade

v A manutenção dessa topologia é complexa.
v A topologia é altamente flexível porque é possível deixar um
servidor off-line para manutenção, enquanto o resto do sistema
permanece operacional.
v O isolamento de cada camada em um ou mais computadores
separados permite que grupos de usuários dentro da organização
sejam responsáveis por, ou usem, camadas específicas.

Custo

O custo é elevado.

Armazenamento em Cluster do Servidor de Aplicativos:
Um servidor de aplicativos executa seus aplicativos J2EE e pode ser independente
ou gerenciado. É possível armazenar em cluster seus servidores de aplicativos para
executar o mesmo conjunto de aplicativos J2EE e participar do gerenciamento de
carga de trabalho.
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Os clusters permitem que aplicativos corporativos escalem além da quantidade de
rendimento capaz de ser obtida com um único servidor de aplicativos. Os clusters
também permitem que aplicativos corporativos fiquem altamente disponíveis
porque as solicitações são roteadas automaticamente para os servidores em
execução no caso de uma falha. Os servidores que são membros de um cluster
podem estar em computadores host diferentes. Em contraste, os servidores que
fazem parte do mesmo nó devem estar localizados no mesmo computador host.
Uma célula pode incluir nenhum cluster, um cluster ou diversos clusters.
Topologia em Cluster do WebSphere Application Server:
Para fornecer alta disponibilidade da camada de serviços, crie um cluster de
servidores de aplicativos em dois ou mais computadores.
Implemente uma instância da camada de serviços em cada servidor de aplicativos.
Quando um membro do cluster falhar, outros membros continuarão fornecendo
serviços. Componentes em outras camadas se comunicam com o cluster, não
diretamente com um servidor de aplicativos específico no cluster. Assim que pelo
menos um membro do cluster estiver operacional, não haverá interrupção no
serviço.
Implementar um cluster do IBM WebSphere Application Server Network
Deployment e projetar uma configuração front-end que equilibra e otimiza o
tráfego, também melhora a simultaneidade. Simultaneidade é o número de clientes
que podem usar o sistema simultaneamente com um nível razoável de pronto
atendimento do sistema. É possível escalar uma configuração em cluster para
atender a requisitos maiores de simultaneidade.
O diagrama a seguir mostra uma topologia com uma camada de serviços na qual o
armazenamento em cluster do servidor de aplicativos é implementado em dois
computadores. Um terceiro computador hospeda o gerenciador de implementação
do WebSphere Application Server. No diagrama, a camada de mecanismo ainda
está definida em uma configuração ativa-passiva. A camada do repositório de
metadados está localizada em um computador separado.
Esta topologia também inclui uma configuração de front-end sofisticada que inclui
servidores da web duplos e balanceadores de carga. Esses sistemas são
configurados fora do firewall. Clientes HTTP, como o console da Web do
WebSphere Application Server, acessam os componentes do lado do servidor por
meio do balanceador de carga. Um balanceador de carga de backup garante que o
computador do balanceador de carga não seja o único ponto de falha. Clientes EJB,
como o console do IBM InfoSphere Information Server e o cliente IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer, se comunicam diretamente com os nós do
WebSphere Application Server.
Importante: O IBM WebSphere Application Server Network Deployment não
suporta a implementação de firewalls entre os componentes em uma célula (por
exemplo, entre o gerenciador de implementação e os nós).
Nota: Configurações de alta disponibilidade que incluem o armazenamento em
cluster do WebSphere Application Server geralmente também incluem o
armazenamento em cluster do repositório de metadados. O cluster do banco de
dados garante que o repositório de metadados não seja o único ponto de falha.
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Figura 20. Topologia com o Cluster de Servidores de Aplicativos

Uma Configuração de Front-end Altamente Disponível e Escalável para um Cluster do
IBM WebSphere Application Server:
Se você implementar um cluster do WebSphere Application Server na
implementação do IBM InfoSphere Information Server, deverá fornecer uma
configuração de front-end para o cluster.
A configuração de front-end pode consistir em qualquer um dos seguintes
componentes, localizados no envio de dados do cluster:
v Um servidor da Web de front-end
v Um balanceador de carga
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v Um envio de dados do balanceador de carga dos servidores da web (topologia
de IP sprayer)
Para maximizar a segurança, implemente firewalls em vários pontos chave na
topologia que você seleciona. Para melhorar a resposta de entrega, também é
possível implementar o envio de dados dos servidores proxy de armazenamento
em cache dos servidores da Web e dos balanceadores de carga.
Servidores da Web de Front-end:
Se você implementar um cluster do IBM WebSphere Application Server em sua
implementação do IBM InfoSphere Information Server, será possível fornecer um
envio de dados do servidor da Web de front-end do cluster.
O InfoSphere Information Server suporta o IBM HTTP Server e o Apache HTTP
Server. Esses produtos de software não são fornecidos com InfoSphere Information
Server.
Um servidor da Web de front-end gerencia solicitações de servlet e de JSP. O
servidor da Web geralmente usa um plug-in de gerenciamento de carga de
trabalho (WLM) interno para despachar solicitações da Web para os membros de
cluster adequados e seus contêineres. Ele executa os despachos de acordo com as
políticas que estão pré-configuradas no plug-in de WLM. O servidor da Web de
front-end aumenta o desempenho e a segurança porque fornece um ponto de
entrada HTTP exclusivo para o cluster.
Para evitar pontos únicos de falha no nível do servidor da Web, implemente um
servidor da Web de backup dedicado para assumir o controle no caso de falha do
servidor ativo.
O diagrama a seguir mostra um cluster do InfoSphere Information Server com um
servidor da Web de front-end. Um servidor da web de backup também é
implementado.
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Figura 21. Cluster com Servidor da Web de Front-end

Se você escolher o IBM HTTP Server, será possível configurar o Deployment
Manager para gerenciar a configuração e administração do servidor da Web. O
servidor da Web pode ser definido como um nó gerenciado ou não gerenciado.
v Se você desejar usar o Deployment Manager para gerenciar servidores da Web
da mesma maneira que quaisquer outros nós gerenciados na célula, defina os
servidores da Web como nós gerenciados. Por exemplo, é possível usar o
Deployment Manager para iniciar ou parar o IBM HTTP Server ou para instalar
o arquivo de configuração de plug-in do IBM HTTP Server que contém as
políticas de gerenciamento de carga de trabalho que estão definidas para o
cluster.
v Se você implementar o envio de dados dos servidores da Web de um firewall
que protege os membros de cluster, defina os servidores da Web como nós não
gerenciados. Nesse caso, é possível gerenciar os servidores da Web com o
Deployment Manager ativando o processo de administração do IBM HTTP
Server no computador.
O diagrama a seguir mostra uma instância do IBM HTTP Server definida como um
nó gerenciado. O gerenciador de implementação gerencia o IBM HTTP Server
através do agente de nó local.
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Figura 22. Instância do IBM HTTP Server Definida como um Nó Gerenciado

O diagrama a seguir mostra uma instância do IBM HTTP Server que está definida
como um nó não gerenciado em um servidor independente. Um firewall separa o
servidor da célula. O gerenciador de implementação gerencia a instância do IBM
HTTP Server usando o processo de administração do IBM HTTP Server.
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Figura 23. Instância do IBM HTTP Server Definida como um Nó Não Gerenciado em um Servidor Independente

Se você usar um servidor HTTP Apache, deve definir as instâncias como nós não
gerenciados. Você não poderá gerenciá-las usando o gerenciador de
implementação. Por exemplo, você deve copiar o arquivo de configuração de
plug-in de servidor da Web para cada servidor da Web manualmente.

42

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Servidor
independente

Célula do InfoSphere Information Server

Cluster

Nó

Gerenciador de
implementação

Servidor da
Web Apache

Agente do nó

Contêiner de
Web

Servidor de aplicativos
executando serviços
do InfoSphere
Information Server

Agente do nó

Contêiner de
Web

Servidor de aplicativos
executando serviços
do InfoSphere
Information Server

plug-in

Nó

Figura 24. Apache HTTP Server

Balanceamento de Carga:
Se você implementar um cluster do IBM WebSphere Application Server em sua
implementação do IBM InfoSphere Information Server, será possível fornecer o
envio de dados de carregamento do cluster.
O InfoSphere Information Server suporta muitas soluções do balanceador de carga
fabricadas pela IBM e por outros fabricantes.
A tabela a seguir lista as vantagens e desvantagens de uma abordagem do
balanceador de carga.
Tabela 5. Vantagens e Desvantagens de uma Abordagem do Balanceador de Carga
Vantagens da implementação de um
balanceador de carga

v Implementação mais fácil, pois você não
precisa configurar uma rede de servidores
da Web e depois configurar os plug-ins
dos servidores da Web.
v Mais alternativas de algoritmo de
balanceamento de carga estão disponíveis.
Geralmente, os balanceadores de carga
oferecem mais algoritmos que aqueles
fornecidos pelos plug-ins de servidores da
Web, incluindo estratégias avançadas de
balanceamento baseado em carga que
monitoram os níveis de uso em
computadores individuais.
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Tabela 5. Vantagens e Desvantagens de uma Abordagem do Balanceador de
Carga (continuação)
Desvantagens da implementação de um
balanceador de carga

v Configuração adicional é necessária. Você
deve executar configuração adicional para
manter conexões persistentes entre clientes
e servidores (os plug-ins de servidores da
Web manipulam a manutenção de
conexão persistente automaticamente).
Além disso, você deve reconfigurar o
balanceador de carga sempre que a
topologia de cluster de recebimento de
dados é alterada (por exemplo, quando
um nó é incluído ou removido).
v Balanceadores de carga não servem
HTML estático.
v Balanceadores de carga baseados em
hardware geralmente têm um custo mais
elevado.

Para impedir pontos únicos de falha no nível do balanceador de carga, considere a
implementação de um balanceador de carga de backup para controle no caso de
falha no servidor ativo.
O diagrama a seguir mostra um cluster do InfoSphere Information Server com um
balanceador de carga de front-end. Um balanceador de carga de backup também é
implementado.
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Figura 25. Cluster com um Balanceador de Carga de Front-end

Você não pode gerenciar os balanceadores de carga usando o gerenciador de
implementação.
Certifique-se de configurar a afinidade da sessão no balanceador de carga. Existem
vários métodos para obter a afinidade da sessão. O método escolhido dependerá
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do produto que você usa e do mecanismo de encaminhamento que você configura.
Mecanismos incluem encaminhamento de endereço de controle de acesso à mídia
(MAC), encaminhamento de Network Access Translation/Network Address Port
Translation (NAT/NAPT) e encaminhamento baseado em conteúdo. Os
balanceadores de carga da camada 2 (balanceadores de carga que operam na
camada MAC) geralmente realizam afinidade de sessão usando uma abordagem
"sem aderência ao endereço IP de origem". Os balanceadores de carga da camada 3
e posterior (balanceadores de carga que operam na camada IP e acima) geralmente
realizam a afinidade de sessão usando cookies passivos ou uma técnica baseada
em conteúdo. Geralmente é dessa maneira que a afinidade de sessão é
implementada com servidores HTTP. Consulte a documentação do balanceador de
carga para obter mais informações.
Topologia do IP Sprayer:
Para obter alta disponibilidade e o balanceamento máximo de capacidade do
servidor e da carga de trabalho, implemente um envio de dados do balanceador de
carga de um grupo de servidores da Web.
O balanceador de carga executa equilíbrio inteligente entre os servidores da web
com base na disponibilidade do servidor e na capacidade da carga de trabalho.
Escolha esta topologia para eliminar um único ponto de falha no nível do servidor
da Web. Esse acordo também distribui a carga das solicitações da Web em diversos
servidores da Web. O IBM InfoSphere Information Server suporta várias soluções
de IP sprayer fabricadas pela IBM e por outros fornecedores.
Para impedir pontos únicos de falha no nível do balanceador de carga, implemente
um balanceador de carga de backup para controle no caso de falha no servidor
ativo.
O diagrama a seguir mostra uma topologia do IP sprayer. O diagrama mostra um
cluster do InfoSphere Information Server com dois servidores da Web de front-end.
Um balanceador de carga é um envio de dados implementado dos servidores da
Web. Um balanceador de carga de backup também é implementado. Os servidores
da web e os balanceadores de carga são instalados em servidores separados.
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Figura 26. Topologia do IP Sprayer

Proxies de Armazenamento em Cache:
Para melhorar a resposta de entrega e reduzir o tráfego do recebimento de dados,
você também poderá implementar proxies de armazenamento em cache.
Se as funções do proxy de armazenamento em cache não estiverem integrada ao
hardware do balanceador de carga, será possível implementar o envio de dados
dos servidores proxy de armazenamento em cache dos servidores da Web e dos
balanceadores de carga. O IBM InfoSphere Information Server suporta qualquer
proxy de armazenamento em cache que possa armazenar em cache pedidos da
Web estáticos e dinâmicos.
Você não pode gerenciar os proxies de armazenamento em cache usando o
gerenciador de implementação.
O diagrama a seguir mostra um envio de dados do servidor proxy de
armazenamento em cache de uma configuração de IP sprayer. Um servidor proxy
de armazenamento em cache de backup também é implementado.
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Figura 27. Configuração do Proxy de Armazenamento em Cache

Firewalls:
Para proteger o acesso ao cluster do IBM InfoSphere Information Server,
implemente os firewalls em diversos pontos chave na topologia que você seleciona.
Por exemplo, inclua um firewall na frente dos proxies de armazenamento em
cache, dos balanceadores de carga e dos servidores da Web. Isole-os dentro de uma
DMZ para negar o acesso direto aos componentes internos dos clientes que você
não confia. Como alternativa, você pode colocar um firewall entre a DMZ e o
cluster. Você também pode incluir um firewall entre a camada de serviços e o
banco de dados do repositório de metadados.
Importante: O IBM WebSphere Application Server não suporta a implementação
de firewalls entre componentes dentro de uma célula. Por exemplo, o servidor de
aplicativos não suporta firewalls entre nós em uma célula ou entre nós e o
gerenciador de implementação em uma célula.
O seguinte diagrama mostra um cluster do InfoSphere Information Server atrás de
uma DMZ. Um firewall está localizado entre a DMZ e o mundo exterior. Um
firewall também está localizado entre o cluster e a DMZ. Para segurança máxima,
um firewall também está localizado entre o cluster e o banco de dados do
repositório de metadados.
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Figura 28. Cluster com Firewalls

Se você implementar firewalls, certifique-se de abrir todas as portas usando os
firewalls utilizados pelo InfoSphere Information Server.
Armazenamento em Cluster de Bancos de Dados:
Para fornecer uma topologia de alta disponibilidade, é possível criar clusters de
bancos de dados entre computadores. Armazenando seus bancos de dados em
cluster, você combina a capacidade computacional dos servidores que estão
envolvidos para fornecer escalabilidade mais alta, maior capacidade computacional
combinada ou redundância integrada que fornece disponibilidade mais alta de
suas informações.
Armazenamento em Cluster do Banco de Dados DB2:
A IBM oferece diversas configurações DB2 de alta disponibilidade.
O IBM InfoSphere Information Server suporta estas configurações:
v Armazenamento em cluster do DB2 usando software de armazenamento em
cluster de alta disponibilidade
v DB2 com recuperação de desastre de alta disponibilidade (HADR)
Na configuração, é possível usar o novo roteamento de cliente automático DB2
para ativar os processos do IBM InfoSphere Information Server para reconectar-se a
um nó de espera quando ocorrer um failover.
Cluster do Banco de Dados
Para fornecer configuração de alta disponibilidade do DB2, você pode criar um
cluster do DB2 nos computadores. Nesta configuração, o banco de dados do
repositório de metadados é compartilhado entre os nós no cluster. Se ocorrer um
failover, outro nó no cluster fornecerá a funcionalidade do DB2. Para fornecer alta
disponibilidade, configure seu cluster em uma configuração ativa-passiva com uma
única instância ativa do DB2 em um computador e uma ou mais instâncias
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passivas nos outros computadores. Se a instância do DB2 encontrar uma problema
ou falhar, uma instância passiva poderá obter o controle.
Para gerenciar esta configuração, você pode escolher entre vários produtos de
software de gerenciamento em cluster de alta disponibilidade. Esse software
mantém um sinal de "pulsação" entre os nós no cluster. Se a pulsação falhar no nó
ativo, o software iniciará o failover no outro nó.
Com essa configuração, o failover do DB2 é automático, mas pode levar alguns
minutos, pois a nova instância adquire recursos, repete determinadas transações e
desfaz outras transações. Para minimizar a interrupção e a intervenção manual,
configure o novo roteamento de cliente automático DB2. Essa função faz com que
outros componentes na instância do IBM InfoSphere Information Server, como o
IBM WebSphere Application Server, se reconectem automaticamente à nova
instância do DB2.
Essa configuração não fornece redundância para o próprio banco de dados. Ao
contrário, ela fornece alta disponibilidade para os processos do cliente de banco de
dados e suaviza a reconexão com o novo nó. Para fornecer redundância para o
próprio banco de dados, implemente a recuperação de desastre de alta
disponibilidade (HADR).
O diagrama a seguir mostra uma topologia que inclui uma camada do repositório
de metadados em cluster. Nesse caso, o software de gerenciamento de cluster HA
nos computadores do repositório de metadados monitora processos DB2
específicos para DB2. O software também monitora o funcionamento do hardware
e da rede do computador.
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Figura 29. Topologia com uma Camada do Repositório de Metadados em Cluster

Recuperação de desastre de alta disponibilidade (HADR)
Para fornecer alta disponibilidade no nível do banco de dados DB2, você pode
criar uma configuração de recuperação de desastre de alta disponibilidade (HADR)
do DB2. Nessa configuração, uma cópia completa e separada do banco de dados é
mantida em um nó em espera em um local remoto ou local. O banco de dados
DB2 principal processa as transações. Ele usa os processos HADR internos para
replicar logs de transação para o nó em espera, no qual os logs são armazenados.
Um processo no nó em espera reproduz então as transações registradas
diretamente para o banco de dados em espera. As duas cópias são mantidas em
sincronização ou próximas de sincronização.
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O DB2 normalmente processa apenas a cópia principal do banco de dados. No
entanto, se a cópia principal falhar, um administrador acionará a cópia em espera
para controlar a carga de trabalho transacional. É possível configurar a nova rota
automática do cliente para tornar o comportamento do failover quase transparente.
Se a cópia primária tornar-se indisponível, a nova rota automática do cliente
tentará a conexão novamente com a cópia primária com falha. Se a reconexão
falhar, a nova rota automática do cliente determinará se a cópia em espera está
disponível. Se o servidor estiver disponível, o novo roteamento de cliente
automático roteará novamente a conexão do servidor de aplicativos para a cópia
em espera. Transações pendentes serão revertidas e depois emitidas novamente na
cópia em espera. O novo roteamento de cliente automático também poderá ser
configurado para uma cópia em espera alternativa se a primeira cópia em espera
estiver indisponível. O failover será rápido (normalmente de 10 a 15 segundos, se
os servidores estiverem no mesmo segmento de LAN).
Se o banco de dados indisponível se tornar disponível novamente, ele será
automaticamente reintegrado como o novo banco de dados em espera e será
sincronizado novamente.
O diagrama a seguir mostra uma implementação do IBM InfoSphere Information
Server na qual a camada do repositório de metadados será configurada em uma
configuração de HADR.
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Figura 30. Configuração de HADR

Armazenamento em Cluster do Banco de Dados Oracle:
Se você usar um sistema do banco de dados Oracle para hospedar o banco de
dados do repositório de metadados ou o banco de dados de análise do IBM
InfoSphere Information Analyzer, será possível aumentar a disponibilidade da
camada do repositório de metadados implementando o Oracle Real Application
Clusters (RAC).
Uma configuração do Oracle RAC consiste em diversos computadores, cada um
executando uma instância do Oracle, que é composta de processos que fornecem
acesso aos dados armazenados. Cada instância do Oracle tem acesso a um sistema
de arquivos de banco de dados comum em uma rede de alta velocidade. Se o
processo de um computador ou instância do Oracle falhar, outras instâncias do
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Oracle continuarão fornecendo serviços. O software de gerenciamento de cluster do
banco de dados Oracle (Oracle Clusterware) monitora e gerencia a configuração do
Oracle RAC e tenta reiniciar instâncias do Oracle com falha.
Os processos do cliente acessam a configuração do Oracle RAC da mesma forma
que acessam uma única instância do banco de dados Oracle. Com o Oracle RAC
11g, um endereço IP virtual é designado a cada servidor no cluster. Se um nó no
cluster falhar, o endereço IP virtual efetuará failover para outro nó e os processos
do cliente poderão se conectar automaticamente.
Os nós em um cluster do Oracle RAC exigem uma rede separada, de alta
velocidade e privada, para sistemas de mensagens entre nós. Essa rede é chamada
de interconexão.
A seguinte figura mostra uma topologia do IBM InfoSphere Information Server que
inclui o Oracle RAC. Os dois computadores com nós do Oracle RAC compartilham
acesso a um farm de bancos de dados.
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Figura 31. Topologia com Configuração do Oracle RAC

Se um nó no cluster RAC falhar, os outros nós continuarão a fornecer o serviço.
Para alta disponibilidade ainda maior, você pode implementar uma configuração
do Oracle RAC em Extended Distance Clusters. Nessa configuração, os nós no
cluster estão localizados em conjuntos fisicamente separados.
Para instalar o InfoSphere Information Server em uma configuração do Oracle
RAC, faça a instalação em um único nó na configuração. Depois execute etapas
adicionais para fazer com que o InfoSphere Information Server opere com a
configuração completa do Oracle RAC.
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Processamento Paralelo e Topologias de Grade
Para maximizar a eficiência e o rendimento do mecanismo do IBM InfoSphere
Information Server, crie um processamento paralelo ou topologia de grade.
Nessas topologias, a carga de trabalho de cada tarefa é distribuída entre diversos
processadores. Os processadores podem estar localizados no mesmo computador
ou em diferentes computadores conectados em uma rede. O mecanismo paralelo
usa os processadores e computadores simultaneamente para concluir cada tarefa. O
mecanismo paralelo e o mecanismo do InfoSphere Information Server formam a
camada de mecanismo.
Você pode configurar a estrutura paralela do InfoSphere Information Server para o
processamento de computação em grade. Instale um gerenciador de recursos
suportado para permitir a designação dinâmica de nós de computadores
disponíveis (computadores físicos) no tempo de execução.

Topologias de Processamento Paralelo
Em uma topologia de processamento paralelo, a carga de trabalho de cada tarefa é
distribuída entre diversos processadores.
No IBM InfoSphere DataStage, você projeta e executa tarefas para processar dados.
Normalmente, uma tarefa extrai dados de uma ou mais origens de dados,
transforma os dados e os carrega em um ou mais novos locais.
Em uma topologia de processamento paralelo, a carga de trabalho de cada tarefa é
distribuída entre diversos processadores em um ou mais computadores, chamados
nós de computação. No InfoSphere DataStage, o usuário modifica um arquivo de
configuração para definir múltiplos nós de processamento. Esses nós funcionam
simultaneamente para concluir cada tarefa de forma rápida e eficiente. Um
computador nó condutor orquestra o trabalho.
Os ambientes de processamento paralelo são categorizados como sistemas de
multiprocessamento simétrico (SMP) ou de processamento paralelo em massa (MPP).

Sistemas de Multiprocessamento Simétrico (SMP)
Em um ambiente de multiprocessamento simétrico (SMP), diversos processadores
compartilham outros recursos de hardware. No diagrama a seguir, diversos
processadores compartilham a mesma memória e espaço em disco, mas usam um
único sistema operacional.
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Figura 32. Sistema de Multiprocessamento Simétrico (SMP)

A carga de trabalho para uma tarefa paralela é distribuída entre os processadores
no sistema. A velocidade real na qual a tarefa é concluída pode ser limitada pelos
recursos compartilhados no sistema. Para dimensionar o sistema, você pode
aumentar o número de processadores, incluir memória ou aumentar o
armazenamento. A estratégia de escalabilidade que você implementa depende de
como o trabalho está limitado no sistema atual.

Sistemas de Processamento Paralelo em Massa (MPP)
Em um sistema de processamento paralelo em massa (MPP), muitos computadores
são colocados fisicamente no mesmo chassi, conforme mostrado no diagrama a
seguir:
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Figura 33. Sistema de Processamento Paralelo em Massa (MPP)

Um sistema MPP é fisicamente disperso, conforme mostrado no diagrama a seguir:
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Em um ambiente MPP, o desempenho é melhorado porque nenhum recurso deve
ser compartilhado entre os computadores físicos. Para dimensionar o sistema, você
pode incluir computadores e associar recursos de memória e disco.
Em um sistema MPP, um sistema de arquivos é normalmente compartilhado na
rede. Nesta configuração, os arquivos de programas podem ser compartilhados em
vez de serem instalados em nós individuais no sistema.

Topologias de Grade
Em uma topologia de grade, um gerenciador de recursos aloca dinamicamente
recursos para processamento de tarefa.
O conjunto padrão do InfoSphere Information Server suporta implementações de
grade somente no Red Hat Enterprise Linux, com o IBM LoadLeveler. Cada
computador na grade deve usar o mesmo nível de sistema operacional e release.
Os computadores devem estar conectados e acessíveis na mesma rede local de alta
velocidade. Você pode configurar essa implementação usando as instruções nesta
documentação.
Em uma topologia de processamento paralelo do IBM InfoSphere Information
Server, modifique um arquivo de configuração para designar recursos a uma
tarefa. Para alterar o grau de paralelismo, ou os servidores nos quais uma tarefa é
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executada, modifique o arquivo de configuração para incluir o novo número de
nós e servidores associados. Essa arquitetura cria a associação de nós usados por
uma tarefa estática.
Com uma implementação de grade, um gerenciador de recursos gerencia o
conjunto de recursos disponíveis e os aloca dinamicamente conforme as tarefas são
submetidas para processamento. Para cada tarefa, o gerenciador de recursos
aguarda até que os recursos estejam disponíveis e, em seguida, gera um arquivo de
configuração que designa recursos à tarefa. O sistema minimiza o tempo inativo
para cada processador e ajuda a assegurar que os recursos sejam usados da
maneira mais eficiente.
Topologias de grade variam grandemente. Elas dependem em parte da
implementação de armazenamento, como Network Attached Storage (NAS) ou
redes de área de armazenamento (SAN). Entretanto, em qualquer topologia de
grade, um servidor é designado como nó condutor, enquanto os outros servidores
são designados como nós de cálculo. Todas as tarefas são iniciadas a partir do nó
condutor e processadas nos nós de cálculo.
Uma grade pode ser implementada em hardware relativamente de baixo custo,
com custos adicionais mínimos. Para dimensionar a grade, inclua nós adicionais e
registre-os com o gerenciador de recursos. Você pode colocar os nós fora de serviço
sem interromper o processamento de tarefas na grade.
O diagrama a seguir mostra uma topologia de grade típica. O diagrama mostra um
chassi do IBM BladeCenter com 14 blades. O armazenamento em disco externo é
um sistema Network Attached Storage (NAS). O armazenamento é acessível de
todos os blades por meio do servidor NFS instalado no primeiro nó (nó 0).
No diagrama a seguir, a camada do repositório de metadados e a camada de
serviços são instaladas no primeiro blade (nó 1). O mecanismo do servidor, o
gerenciador de recursos e um mecanismo paralelo são instalados no segundo blade
(nó 2). Todos os outros blades (nós de 3 a 14) são nós de cálculo que fornecem a
energia de processamento para a grade. A camada de cliente é instalada em uma
estação de trabalho conectada ao sistema de blade (esse computador não é
mostrado).
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Figura 35. Topologia de Grade

Planejamento de Capacidade
Planeje o uso de disco, grupo de volumes e recursos do sistema de arquivo para
criar um ambiente operacional ideal para o IBM InfoSphere Information Server.
Como parte do planejamento de capacidade de sua instalação, dimensione os
sistemas de arquivos e os bancos de dados para incluir suas necessidades
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previstas. Após a instalação, continue monitorando os sistemas de arquivos para
assegurar-se de que espaço suficiente esteja disponível.
Antes de alterar seus computadores, faça backup daqueles computadores nos quais
você planeja instalar o InfoSphere Information Server.
Atenção: Se faltar espaço no sistema de arquivo, o InfoSphere Information Server
parará de funcionar corretamente.

Sistemas de Arquivos
Planeje os seguintes sistemas de arquivos separados:
Armazenamento temporário
Diretórios para dados utilizáveis que são usados durante o processamento
e descartados posteriormente.
Código do programa
Diretórios de código do programa para o diretório de instalação do
InfoSphere Information Server, o diretório de instalação do servidor de
banco de dados e o diretório de instalação do IBM WebSphere Application
Server.
Diretórios de armazenamento
Diretórios de armazenamento do banco de dados para o banco de dados
do repositório de metadados e para os bancos de dados do IBM InfoSphere
Information Analyzer e o banco de dados do IBM InfoSphere QualityStage
Match Designer (se você estiver instalando esses módulos de produto).
Isole cada subgrupo funcional ou componentes em seu próprio sistema de arquivos
separado para acomodar diferentes características de desempenho e capacidade,
além dos requisitos de backup. Os sistemas de arquivos precisam ser expansíveis
sem requerer destruição ou recriação, se o sistema operacional no qual você está
instalando permitir isso.

Configurações de RAID e SAN
O desempenho de uma tarefa (para IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere
QualityStage e IBM InfoSphere Information Analyzer) depende de todos os
componentes que estão sendo otimizados. Para configurações de RAID (Redundant
Array of Independent Disks) e SAN (system area network), o desempenho máximo
é uma combinação de largura de banda máxima (controladores e disco) e
contenção minimizada.
As diretrizes a seguir podem auxiliar na configuração de tecnologias de RAID ou
SAN:
v Certifique-se de que seu banco de dados esteja ajustado de forma adequada.
v Certifique-se de que os computadores nos quais você instalará a camada do
repositório de metadados e a camada de serviços estejam em rede de alta
velocidade.
v Minimize a contenção entre os sistemas temporários (rascunho, buffer e
classificação) e os sistemas de arquivos de dados. Para armazenamento
temporário, não use um sistema de arquivos de rede (NFS). Considere o uso do
disco local para armazenamento temporário.
v Minimize a contenção entre discos e controladores associados a sistemas de
arquivo do InfoSphere Information Server e outros aplicativos ou servidores.
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v Tente isolar vários pontos de montagem para separar interconexões e
controladores de disco de alta velocidade.
v Tente a troca entre a granularidade dos sistemas de arquivo e a configuração
subjacente em comparação com o armazenamento não utilizado e disponível.
v Não crie configurações de dispositivo excessivamente complexas. Essas
configurações podem ser difíceis de administrar e podem não oferecer uma
melhora perceptível do desempenho.
v Se possível, verifique sua configuração com especialistas em hardware,
armazenamento, sistemas operacionais e InfoSphere Information Server.
v Os sistemas com paralelismo exigem conhecimento diferente dos sistemas com
mecanismos que não apresentam paralelismo.
A configuração do disco ideal equilibra o custo, a complexidade, a facilidade de
administração e o desempenho máximo.

Cenários de Instalação
Os cenários de instalação a seguir descrevem e ilustram como as empresas podem
implementar diferentes configurações do IBM InfoSphere Information Server com
base nas necessidades de sua organização. Use esses cenários para entender melhor
como planejar o uso do InfoSphere Information Server.

Cenário A: Configuração Básica de Cliente/Servidor
O cenário A é uma instalação em um único computador, mais estações de trabalho
do cliente. Não há provisões para alta disponibilidade. Essa configuração pode
usada com muito sucesso para os sistemas de implementação.
Uma cadeia de varejo pequena deseja integrar seus processos de previsão,
distribuição, reabastecimento e gerenciamento de inventário. Como parte da
integração, eles desejam migrar dados de relatório financeiro de diversos sistemas
para um único sistema de registro. É decidido criar duas instalações do IBM
InfoSphere Information Server separadas: um sistema de desenvolvimento pequeno
no qual construir e testar projetos e tarefas, bem como um sistema de produção
maior (consulte “Cenário B: Configuração da Camada de Mecanismo e do
Mecanismo Paralelo Isolados” na página 63). Para o sistema de desenvolvimento,
uma topologia simples pode ser usada, em que um único servidor com um
mecanismo de armazenamento (Host1 no diagrama a seguir) atende a cinco
estações de trabalho do cliente.
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Estações de
trabalho do cliente
Camada do cliente

Rede

Host1
Camada do
mecanismo

Camada de
serviços

Camada do Repositório
de Metadados
Figura 36. Configuração do Cenário A

Cenário B: Configuração da Camada de Mecanismo e do
Mecanismo Paralelo Isolados
O cenário B é uma instalação com um computador dedicado ao mecanismo do
IBM InfoSphere Information Server.
A cadeia de varejo que construiu o sistema de desenvolvimento Cenário A também
deseja construir um sistema de produção maior. Eles estão esperando um volume
relativamente alto de rendimento de tarefa. Eles decidem criar uma configuração
na qual a camada de mecanismo é construída em um servidor dedicado (Host2 no
diagrama a seguir). Para fornecer capacidade adicional, eles configuram um
computador separado (Host3) para servir como nó de cálculo de processamento
paralelo. A camada de repositório de metadados e a cama de serviços
compartilham um servidor (Host1). Para obter uma segurança maior, a
comunicação de HTTPS precisa ser ativada entre os servidores e as estações de
Capítulo 2. Selecionando suas Topologias de Instalação
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trabalho do cliente.

Estações de trabalho
do cliente
Camada do cliente

Rede

Host1

Host2

Host3

Camada de serviços

Camada do mecanismo

Processamento paralelo

Camada do Repositório
de Metadados
Figura 37. Configuração do Cenário B

Cenário C: Configuração de Alta Disponibilidade Ativa-Passiva
de Dois Servidores
O cenário C é uma configuração que inclui dois computadores que podem efetuar
failover um do outro no caso de falha.
Uma pequena empresa da indústria adquiriu o IBM InfoSphere Information Server
e planeja usar o IBM InfoSphere DataStage, oIBM InfoSphere QualityStage e o IBM
InfoSphere Information Analyzer para integração de dados. Ela espera ter três ou
quatro desenvolvedores para o projeto.
Ela não espera uma grande transação de volume no seu sistema de produção. No
entanto, o sistema deve ser altamente disponível. Para minimizar os custos de
hardware, ela decide implementar uma topologia de dois servidores
ativos-passivos para esse sistema. Todos os componentes devem ser executados em
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um servidor e ter failover no outro servidor se um hardware, uma rede ou uma
falha no sistema operacional ocorrer ou se um administrador forçar um failover
para fins de manutenção. Enquanto o failover ocorre, o sistema fica não
operacional.
Elas decidem criar duas instalações separadas do IBM InfoSphere Information
Server:
v Um pequeno sistema de desenvolvimento no qual projetos e tarefas são criados
e testados. A configuração é idêntica ao “Cenário A: Configuração Básica de
Cliente/Servidor” na página 62.
v Um sistema de produção altamente disponível, usando a configuração de dois
servidores ativos-passivos com um mecanismo de armazenamento.
Diversas estações de trabalho do cliente acessarão ambos os sistemas.
Para aumentar o rendimento do processamento, o nó passivo será usado como um
nó de cálculo do mecanismo paralelo enquanto o nó primário estiver ativo.
O diagrama a seguir ilustra essa topologia.
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Estações de
trabalho do
cliente
Camada do cliente

Host1
(Ativo)
Camada do
mecanismo

Host2
(Passivo)

Camada
de serviços

Processamento paralelo

Instância do
banco de dados
Software de
gerenciamento HA

Software de
gerenciamento HA

SAN
Camada do
mecanismo
(instalada)

Camada
de serviços
(instalada)

Banco de
Dados
Figura 38. Configuração do Cenário C

Cenário D: Configuração da Camada de Serviços e da
Camada do Repositório de Metadados em Cluster
O cenário D é uma configuração que inclui o armazenamento em cluster do IBM
WebSphere Application Server e o armazenamento em cluster do IBM DB2 para
alta disponibilidade.
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Uma grande empresa usa o IBM WebSphere Application Server Network
Deployment (ND) e o DB2 para outros aplicativos. Eles recentemente adquiriram o
IBM InfoSphere Information Server. Eles planejam usar o conjunto completo de
componentes para projetos de integração de dados futuros.
A empresa tem instalações existentes do WebSphere Application Server e do IBM
DB2. Cada um deles é gerenciado dentro de grupos de suporte diferentes pelo
departamento de TI da empresa. Cada grupo entende como fornecer soluções de
alta disponibilidade para o componente que está sob supervisão.
O grande número de usuários simultâneos exige uma topologia em cluster do
WebSphere Application Server que permita praticamente nenhum tempo de
inatividade. Essa topologia também permite expansão futura para acomodar
recursos adicionais. O grupo do WebSphere Application Server planeja criar um
cluster do WebSphere Application Server para InfoSphere Information Server. O
grupo DB2 fornecerá o armazenamento em cluster do banco de dados do
repositório de metadados e do banco de dados do IBM InfoSphere Information
Analyzer para minimizar o tempo de inatividade.
A camada de mecanismo será configurada em uma topologia de cluster de
servidor ativo-passivo. O software de gerenciamento de cluster será o IBM Tivoli
System Automation for Multiplatforms. Para aumentar o rendimento do
processamento, o nó passivo será usado como um nó de mecanismo paralelo
enquanto o nó primário estiver ativo.
Para os servidores, uma Plataforma Avançada Red Hat Enterprise Linux 5 de 64
bits será usada em uma CPU ou processador AMD. Para os clientes, estações de
trabalho existentes do Microsoft Windows XP serão usadas.
O diagrama a seguir ilustra a configuração que eles construirão.
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Figura 39. Configuração do Cenário D
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Capítulo 3. Revisando as Listas de Verificação de Instalação
Determine o conjunto específico de etapas a serem executadas para instalar o IBM
InfoSphere Information Server em sua topologia.

Opções para Instalar o Software de Banco de Dados
Você deve determinar como instalará o sistema de banco de dados para cada banco
de dados e como criará os bancos de dados dentro do sistema de banco de dados.
O procedimento para configurar os bancos de dados do IBM InfoSphere
Information Server difere, dependendo do sistema de banco de dados usado e do
local do sistema de banco de dados.
Para usar uma configuração do banco de dados em cluster para alta
disponibilidade, como um cluster do DB2, uma configuração de recuperação de
desastre de alta disponibilidade (HADR) do DB2 ou o Real Application Clusters
(RAC) do Oracle, você deve primeiramente instalar o sistema de banco de dados e
configurar o cluster. Em seguida, use os scripts na mídia de instalação do
InfoSphere Information Server para criar os bancos de dados na instância. Ao
executar o programa de instalação do InfoSphere Information Server, especifique o
sistema do banco de dados para a instalação. Consulte “Instalando o Banco de
Dados do Repositório de Metadados” na página 151 para obter mais informações
sobre como instalar bancos de dados.

Bancos de Dados IBM DB2
Configure os bancos de dados usando um dos seguintes métodos:
Instalando o sistema de banco de dados DB2 usando o programa de instalação
do InfoSphere Information Server
Use o programa de instalação do InfoSphere Information Server para
instalar o DB2 9.7 no computador de destino e crie o banco de dados nele.
O DB2 9.7 é empacotado com o InfoSphere Information Server. No
programa de instalação, selecione a opção de instalação da camada do
Repositório de Metadados para instalar o DB2 e crie os bancos de dados.
Pré-instalando o sistema de banco de dados DB2
Antes de executar o programa de instalação, pré-instale o sistema de banco
de dados do DB2 (qualquer versão suportada) no computador de destino
ou em outro computador. Em seguida, crie os bancos de dados usando um
dos seguintes métodos:
v Se a instância do DB2 estiver localizada no computador de destino, use
o programa de instalação do InfoSphere Information Server para criar os
bancos de dados na instância. No programa de instalação, selecione a
opção de instalação da camada do Repositório de Metadados para criar
o banco de dados.
v Se a instância do DB2 não estiver localizada no computador de destino,
crie os bancos de dados na instância antes de executar o programa de
instalação do InfoSphere Information Server. Para criar os bancos de
dados, use os scripts fornecidos com o software do InfoSphere
Information Server.
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A tabela a seguir resume as diferentes opções de instalação para bancos de dados
IBM DB2.
Tabela 6. Resumo de Opções de Instalação do Sistema de Banco de Dados e de Criação de
Banco de Dados para os Bancos de Dados IBM DB2
Configuração
DB2, configuração não em
cluster

Opções de instalação do
sistema de banco de dados

Opções de criação do banco
de dados

Pré-instale antes de executar
o programa de instalação do
InfoSphere Information
Server.

Use qualquer um dos
seguintes métodos:

Apenas para o DB2 9.7, é
possível usar o programa de
instalação do InfoSphere
Information Server para
instalar.

v Use o programa de
instalação do InfoSphere
Information Server.
v Use os scripts na mídia de
instalação do InfoSphere
Information Server.

DB2, configuração em cluster

Pré-instale e depois crie o
cluster.

Use os scripts na mídia de
instalação do InfoSphere
Information Server.

DB2, configuração de
recuperação de desastre de
alta disponibilidade (HADR)

Pré-instale e depois crie a
configuração HADR.

Use qualquer um dos
seguintes métodos para criar
o banco de dados no nó
primário:
v Use o programa de
instalação do InfoSphere
Information Server.
v Use os scripts na mídia de
instalação do InfoSphere
Information Server.

DB2 9.7, configuração de
recuperação de desastre de
alta disponibilidade (HADR)

Use qualquer um dos
seguintes métodos:
v Use o programa de
instalação do InfoSphere
Information Server para
instalar
v Pré-instale antes de
executar o programa de
instalação do InfoSphere
Information Server

Use qualquer um dos
seguintes métodos para criar
o banco de dados no nó
primário:
v Use o programa de
instalação do InfoSphere
Information Server.
v Use os scripts na mídia de
instalação do InfoSphere
Information Server.

Outros Bancos de Dados
Configure os bancos de dados usando um dos seguintes métodos:
Pré-instalar o sistema de banco de dados
Crie os bancos de dados dentro do sistema de banco de dados antes de
executar o programa de instalação do InfoSphere Information Server. Para
criar os bancos de dados, use os scripts fornecidos com o software do
InfoSphere Information Server.
Usar um sistema de banco de dados existente
Antes de executar o programa de instalação do InfoSphere Information
Server, crie os bancos de dados no sistema de banco de dados usando
scripts que são fornecidos com a mídia de instalação do InfoSphere
Information Server.
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Em qualquer um dos dois casos, não use a opção de camada do Repositório de
Metadados quando executar o programa de instalação.
A tabela a seguir resume as diferentes opções de instalação para outros bancos de
dados suportados:
Tabela 7. Resumo de Opções de Instalação do Sistema de Banco de Dados e de Criação de
Banco de Dados para os Bancos de Dados Oracle e Microsoft
Configuração

Opções de instalação do
sistema de banco de dados

Opções de criação do banco
de dados

Sistema de banco de dados
Oracle (qualquer versão
suportada), configuração não
em cluster

Pré-instale antes de executar
o programa de instalação do
InfoSphere Information
Server.

Use os scripts na mídia de
instalação do InfoSphere
Information Server.

Cluster Real Application
Clusters (RAC) do Oracle
(qualquer versão suportada)

Pré-instale e depois crie a
configuração RAC.

Use os scripts na mídia de
instalação do InfoSphere
Information Server.

Sistema de banco de dados
Microsoft SQL Server
(qualquer versão suportada),
configuração não em cluster

Pré-instale antes de executar
o programa de instalação do
InfoSphere Information
Server.

Use os scripts na mídia de
instalação do InfoSphere
Information Server.

Opções para Instalar o Software de Servidor de Aplicativos
Como parte da configuração da camada de serviços, determine qual versão do IBM
WebSphere Application Server instalar e como instalá-la.
O componente central da camada de serviços é o WebSphere Application Server.
Esse servidor de aplicativos hospeda os serviços comuns e específicos do produto
para o IBM InfoSphere Information Server.
Para plataformas de 64 bits, o WebSphere Application Server ND, Versão 7.0 e
Versão 8.0, está disponível nas versões de 32 bits e 64 bits. Qualquer versão poderá
ser mais apropriada conforme você planeje o desempenho a prazo mais longo e o
número de usuários.
Para Linux e Linux para System z, a versão de destino do WebSphere Application
Server é de 64 bits.
O WebSphere Application Server ND Versão 7.0 é empacotado com o InfoSphere
Information Server. Para plataformas de 64 bits, a versão em pacote configurável é
de 64 bits. Para plataformas de 32 bits, a versão em pacote configurável é de 32
bits.
Para configurar o WebSphere Application Server, use um dos seguintes métodos:
v Use o programa de instalação do InfoSphere Information Server para instalar o
WebSphere Application Server ND Versão 7.0 como parte da instalação da
camada de serviços. O programa de instalação cria um perfil do servidor
denominado InfoSphere e uma instância do servidor de aplicativos denominada
server1. Esse servidor de aplicativos é licenciado para ser utilizado somente com
o InfoSphere Information Server.
v Pré-instale o WebSphere Application Server ND, Versão 7.0 ou Versão 8.0. É
possível usar uma instalação existente da Versão 7.0, mas a Versão 8.0 é
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suportada apenas como um componente pré-instalado. Se você usar uma
instalação existente, deverá criar os perfis manualmente.
Para definir uma configuração do WebSphere Application Server ND em cluster
para alta disponibilidade e escalabilidade, pré-instale o WebSphere Application
Server ND. Configure o cluster, os perfis e o dispatcher front-end antes de instalar
o InfoSphere Information Server. Consulte “Implementando um Cluster do
WebSphere Application Server para o InfoSphere Information Server” na página
206.

Diretórios que Devem Estar Presentes em Todos os Computadores de
Camada Antes da Instalação
O programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server requer que
determinados diretórios estejam presentes em todos os computadores da camada
antes de executá-lo.
Os diretórios temporários conterão arquivos temporários que são requeridos pelo
programa de instalação. Os arquivos não são necessários após a instalação e
podem ser removidos com segurança.
Diretórios temporários
Não há necessidade de fazer backup dos diretórios temporários.
O usuário raiz, que executa o programa de instalação, e todos os outros
usuários do InfoSphere Information Server devem ler, gravar e executar as
permissões para os diretórios temporários.
Coloque os diretórios temporários em um sistema de arquivo que tenha
desempenho de leitura/gravação de alta velocidade.
A tabela a seguir fornece informações específicas do sistema operacional
sobre os diretórios temporários.
Tabela 8. Diretórios Temporários: Informações Específicas do Sistema Operacional
Sistema operacional

Caminho de diretório
padrão

Linux, UNIX

/tmp

O sistema de arquivo que
contém o diretório
temporário deve atender aos
requisitos do sistema para
espaço temporário em sua
partição física. Use o
comando df para ver a
quantidade de espaço em
disco disponível por sistema
de arquivos. Se os resultados
do comando não listarem o
diretório ou seu diretório pai,
use a quantidade no sistema
de arquivo raiz (/).

Solaris

/tmp

Nenhum

/var/tmp
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Requisitos adicionais

Tabela 8. Diretórios Temporários: Informações Específicas do Sistema
Operacional (continuação)
Sistema operacional
Windows

Caminho de diretório
padrão
O diretório especificado pela
variável de ambiente TEMP.
Este normalmente é o
diretório “x:\Documents and
Settings\user_name\Local
Settings\temp”, em que
user_name é o nome de login
do Microsoft Windows do
usuário que está executando
a instalação. No Windows
Server 2008 e Windows 7,
esse diretório normalmente é
“x:\Users\user_name\
AppData\Local\Temp”.

Requisitos adicionais
O número total de caracteres
no caminho do diretório
temporário e no caminho dos
arquivos que o programa de
instalação extrai no caminho
não pode ultrapassar 256
caracteres. Nomes de
caminho longos poderão
fazer com que a instalação
falhe.

Diretório inicial para IDs do usuário
O diretório inicial contém IDs de usuário existentes e (por padrão) os IDs
criados pelo programa de instalação.
O ID de Administrador ou o ID de usuário raiz que executa a instalação
deve estar apto a gravar no diretório inicial e em todos os subdiretórios.
Faça backup regularmente desse diretório.
A tabela a seguir fornece informações específicas do sistema operacional
sobre o diretório inicial.
Tabela 9. Diretório Inicial: Informações Específicas do Sistema Operacional
Sistema operacional

Caminho de diretório
padrão

Linux, UNIX

/home/user_name

Requisitos adicionais
Os proprietários devem ter
pelo menos 755 permissões
para seus diretórios e
diretórios-pai e ter acesso de
leitura/gravação/execução a
todos os subdiretórios.
Se o diretório inicial estiver
em um sistema de arquivos
de rede (NFS), exporte o
sistema de arquivos com a
opção no_root_squash
ativada e a opção nosetuid
desativada.

Windows

“c:\Documents and
Settings\user_name” ou
c:\Users\user_name

Nenhum

zonas do Solaris
As zonas do Solaris permitem dividir um computador Solaris em vários
computadores lógicos. Você pode instalar o InfoSphere Information Server
em uma zona global ou não global. Não é possível instalar o InfoSphere
Information Server em uma Zona Esparsa. Ao instalar em uma zona global
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ou não global, o usuário raiz deve ter acesso de gravação aos seguintes
arquivos e diretórios em todos os computadores lógicos:
v / (root)
v /etc
v /etc/services
v /etc/inittab
v /etc/rc
v /tmp
v /var
v /var/tmp
v /usr/local/bin

Instalando o InfoSphere Metadata Asset Manager e Pontes para
Importar e Exportar Metadados
Ao instalar o agente de troca de metadados com pontes, é possível usar pontes
para importar metadados com o InfoSphere Metadata Asset Manager e para
exportar metadados com o Import Export Manager.
O InfoSphere Metadata Asset Manager fornece funcionalidade robusta para
importar metadados. As pontes ou os conectores são usados no InfoSphere
Metadata Asset Manager para importar recursos de metadados de aplicativos,
arquivos e bancos de dados. Os metadados são importados para uma área
temporária na qual é possível analisar os metadados de origem e visualizar os
resultados antes de compartilhá-los no repositório de metadados. É possível
navegar e procurar o repositório de metadados e gerenciar ativos de metadados
comuns.
Os componentes do InfoSphere Metadata Asset Manager são instalados
automaticamente com o conjunto na camada de serviços e na camada do
repositório. Para usar pontes e conectores, você deve instalar software adicional.
Para usar pontes, você deve optar por instalar o Agente de troca de metadados e
pontes em um computador da camada de cliente no Microsoft Windows. O agente
de troca de metadados permite a interação entre pontes e o InfoSphere Metadata
Asset Manager. Ao instalar o agente de troca de metadados com pontes, os
seguintes componentes são instalados automaticamente no computador da camada
de cliente:
v Agente de troca de metadados
v InfoSphere Metadata Integration Bridges com o Import Export Manager.
v Apache Tomcat Versão 6.0.20
É possível usar o Import Export Manager para exportar metadados. Também é
possível importar metadados usando o Import Export Manager, mas o InfoSphere
Metadata Asset Manager é a ferramenta de importação preferencial por causa de
sua funcionalidade avançada.
O computador no qual você instala o agente de troca de metadados e pontes deve
atender aos pré-requisitos e requisitos do sistema para instalar pontes:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg27021981. Durante a
instalação, você deve especificar a porta HTTPS para o computador. A porta
HTTPS padrão é 19443.
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Para usar conectores com o InfoSphere Metadata Asset Manager, você deve instalar
o InfoSphere DataStage and QualityStage em um computador da camada de
mecanismo. A instalação do InfoSphere DataStage and QualityStage instala
automaticamente os conectores. Os seguintes conectores são suportados para serem
usados com o InfoSphere Metadata Asset Manager:
v Conector DB2
v Conector ODBC
v Oracle Connector
v Conector Teradata
Após a instalação, mas antes de poder importar metadados usando o InfoSphere
Metadata Asset Manager, um usuário com a função de Administrador de
Metadados Comuns deve definir os servidores de troca de metadados.
Um servidor de troca de metadados é um computador no qual o agente de troca
de metadados e pontes são instalados e no qual os conectores são instalados. Se
estiver usando o servidor de troca de metadados para importantes de ponte, você
deverá especificar a porta HTTPS indicada durante a instalação do InfoSphere
Information Server.
Para obter mais informações sobre o InfoSphere Metadata Asset Manager, consulte
o IBM InfoSphere Information Server Guide to Managing Common Metadata.

Listas de Verificação de Instalação
As listas de verificação a seguir incluem procedimentos para instalar e configurar
diferentes implementações do IBM InfoSphere Information Server. Use estas listas
de verificação para orientá-lo pelo processo de instalação e para assegurar que seu
ambiente esteja configurado corretamente.

Lista de Verificação de Instalação Básica
Use esta lista de verificação para concluir uma nova instalação de uma
configuração na qual não há redundância para alta disponibilidade.
Conclua as seguintes etapas:
1. Planeje e construa sua topologia
2. Instale e configure cada camada
3. Execute as tarefas de configuração pós-instalação
Para concluir essas etapas, use as listas de tarefas nas seções a seguir.

1. Planeje e Crie Sua Topologia
Para planejar e construir sua topologia, siga as etapas na seguinte lista de tarefas.
Tabela 10. Tarefas de Planejamento e Criação de Topologia
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Rever os requisitos do sistema.

“Revisando Requisitos do Sistema e
Notas sobre a Liberação” na página
111

Valor padrão:

Camadas e Computadores na IBM
InfoSphere Information Server
Introduction

Valor padrão:

Obter informações sobre camadas e
componentes.

Seu valor:

Seu valor:
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Tabela 10. Tarefas de Planejamento e Criação de Topologia (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Projetar a topologia da sua instalação. “Projetando uma Topologia de
Instalação” na página 13

Valor padrão:

Determine se seu sistema de banco de “Opções para Instalar o Software de
dados deve ser pré-instalado.
Banco de Dados” na página 69

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Determine se deseja pré-instalar o
IBM WebSphere Application Server
ou pré-configurar uma instalação
existente do WebSphere Application
Server.

“Opções para Instalar o Software de
Valor padrão:
Servidor de Aplicativos” na página 71
Seu valor:

Criar e testar a infraestrutura de
hardware.

Consulte a documentação de
hardware.

Valor padrão:

Obtenha o software do InfoSphere
Information Server e todos os fix
packs aplicáveis.

“Obtendo o Software do IBM
InfoSphere Information Server” na
página 225

Valor padrão:

Em todos os computadores de
camada, verifique a resolução de
nome e abra as portas TCP para
InfoSphere Information Server em
todos os firewalls aplicáveis.

“Configurando sua Rede” na página
112

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Atualize os parâmetros do kernel e os “Modificando Parâmetros do Kernel e Valor padrão:
Limites do Usuário (Linux, UNIX)”
limites do usuário em cada
Seu valor:
na página 120
computador.
Prepare cada computador para
executar o programa de instalação do
InfoSphere Information Server e faça
o backup de todos os dados críticos
nos computadores.

“Preparando para Executar o
Programa de Instalação” na página
226

Valor padrão:
Seu valor:

2. Instale e Configure Cada Camada
Para cada camada, conclua as tarefas de preparação do computador. Em seguida,
instale os componentes do IBM InfoSphere Information Server e execute as tarefas
de pós-instalação.
Instale e configure as camadas nesta ordem:
v Camada do repositório de metadados
v Camada de serviços
v Camada do Mecanismo
v Camada de cliente
Você pode instalar mais de uma camada de software no mesmo computador. Nesse
caso, conclua as tarefas de planejamento e de preparação para as camadas no
computador. Em seguida, execute o programa de instalação apenas uma vez para
esse computador, instalando o software para as camadas. Em seguida, conclua as
tarefas de pós-instalação para as camadas no computador.
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Por exemplo, se os componentes da camada do repositório de metadados e da
camada de serviços estiverem instalados no computador Host1, e as camadas de
mecanismo e de cliente estiverem instaladas cada uma nos computadores Host2 e
Host3, conclua as tarefas nesta ordem.
1. Tarefas de preparação das camadas de serviços e do repositório de metadados
no computador Host1.
2. Instalação de componentes das camadas de serviços e do repositório de
metadados no computador Host1 usando o programa de instalação.
3. Tarefas de preparação da camada de mecanismo no computador Host2.
4. Instalação de componentes da camada de mecanismo no computador Host2
usando o programa de instalação.
5. Tarefas de preparação da camada de cliente no computador Host3.
6. Instalação de componentes da camada de cliente no computador Host3 usando
o programa de instalação.
Nem todos os módulos de produto requerem uma camada de mecanismo. O IBM
InfoSphere FastTrack, o IBM InfoSphere Business Glossary e o IBM InfoSphere
Business Glossary Anywhere não exigem uma camada de mecanismo.
2a. Lista de tarefas de instalação da camada do repositório de metadados
Para configurar a camada do repositório de metadados, siga as etapas na lista de
tarefas a seguir.
Tabela 11. Tarefas de Instalação: Camada do Repositório de Metadados
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Crie as contas de administração a
seguir no computador de camada do
repositório de metadados. Efetue
login em cada conta para confirmar
se ela funciona corretamente:

“Configurando Contas do
Administrador e do Proprietário” na
página 123

Valor padrão:
Seu valor:

v Proprietário do repositório de
metadados
v (Se estiver instalando o InfoSphere
Information Analyzer) O
proprietário do banco de dados de
análise
v Se estiver instalando o sistema de
banco de dados DB2:
– (Todos os sistemas operacionais)
Usuário administrador do banco
de dados DB2
– Proprietário da instância de
banco de dados DB2
– Usuário protegido do DB2
Se você decidir pré-instalar o DB2 ou
outro sistema de banco de dados
suportado, instale o sistema de banco
de dados agora.

Valor padrão:
“Instalando o Banco de Dados do
Repositório de Metadados” na página
Seu valor:
151
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Tabela 11. Tarefas de Instalação: Camada do Repositório de Metadados (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Se pré-instalou o DB2, configure os
banco de dados no DB2 usando os
scripts. Como alternativa, configure
os bancos de dados ao executar o
programa de instalação do InfoSphere
Information Server.

“Configurando uma Instalação
Existente do Software de Banco de
Dados DB2 Usando o Programa de
Instalação” na página 153

Valor padrão:

Execute o programa de instalação do
InfoSphere Information Server para
essa camada em qualquer uma das
seguintes situações:

Valor padrão:

Seu valor:

Se você pré-instalou outro sistema de
banco de dados, configure os bancos
de dados usando os scripts.
Execute o programa de instalação do
InfoSphere Information Server se
necessário.

Seu valor:

v Para instalar o sistema de banco de
dados DB2 no computador de
destino e criar o repositório de
metadados e os bancos de dados de
análise nele. Consulte Parte 2,
“Instalando o Software do IBM
InfoSphere Information Server”, na
página 223.
v Para criar o repositório de
metadados e o banco de dados de
análise em uma instância do
sistema de banco de dados DB2
pré-instalado local suportado.
Consulte o “Configurando uma
Instalação Existente do Software de
Banco de Dados DB2 Usando o
Programa de Instalação” na página
153.
Se você pré-instalar o sistema de
banco de dados DB2 ou outro sistema
de banco de dados e criar os bancos
de dados nele usando os scripts
fornecidos com o software do
InfoSphere Information Server, não
execute o programa de instalação
para essa camada.

2b. Lista de tarefas de instalação da camada de serviços
Para configurar a camada de serviços, siga as etapas na lista de tarefas a seguir.
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Tabela 12. Tarefas de Instalação: Camada de Serviços
Descrição

Para obter mais informações

“Pré-instalando o WebSphere
Pré-instale o WebSphere Application
Server, se você decidir não usar o
Application Server” na página 205
programa de instalação do InfoSphere
Information Server para instalá-lo.

Registre suas informações
Valor padrão:
Seu valor:

Ao criar um perfil durante a
instalação, certifique-se de desativar a
segurança administrativa.
Pré-configure uma instalação existente “Configurando uma Instalação
do WebSphere Application Server, se Existente sem Cluster do WebSphere
necessário.
Application Server” na página 219

Valor padrão:

Execute o programa de instalação do
InfoSphere Information Server.

Valor padrão:

Parte 2, “Instalando o Software do
IBM InfoSphere Information Server”,
na página 223

Seu valor:

Seu valor:

2c. Lista de tarefas de instalação da camada de mecanismo
Se a sua instalação exigir uma camada de mecanismo, siga as etapas na lista de
tarefas a seguir para planejar e configurar a camada.
Nota: Se você estiver criando uma configuração com mais de um mecanismo de
servidor, repita estas etapas para cada mecanismo.
Tabela 13. Tarefas de Instalação: Camada de Mecanismo
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Para códigos do idioma diferentes do
inglês, certifique-se de que o código
do idioma e a codificação estejam
corretamente configurados. O
programa de instalação usa as
informações de código do idioma e
de codificação do computador para
determinar se ele pode fornecer
suporte ao idioma.

“Configurando o Código de Idioma e
a Codificação de Caracteres para o
Computador de Destino da Camada
de Mecanismo” na página 220

Valor padrão:

Crie uma conta do administrador
para o mecanismo do InfoSphere
Information Server. Efetue login na
conta para ativar a senha.

“Configurando Contas do
Administrador e do Proprietário” na
página 123

Valor padrão:

Execute o programa de instalação do
InfoSphere Information Server.

Parte 2, “Instalando o Software do
IBM InfoSphere Information Server”,
na página 223

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

2d. Lista de tarefas de instalação da camada de cliente
Para configurar sua camada de cliente, siga as etapas na lista de tarefas a seguir.
Nota: Se você estiver criando uma configuração com mais de um computador
cliente, repita estas etapas para cada computador cliente.
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Tabela 14. Tarefas de Instalação: Camada de Cliente
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Execute o programa de instalação:

Parte 2, “Instalando o Software do
IBM InfoSphere Information Server”,
na página 223

Valor padrão:

1. Clique duas vezes no ícone de
configuração para iniciar o
programa de instalação. A janela
de programa é exibida em seu
navegador da Web padrão.

Seu valor:

2. No programa de instalação, aceite
todos os padrões, exceto na
página Seleção de Camada,
escolha Cliente apenas.
Nota: Se você estiver usando a
mídia de instalação de cliente
apenas, a página Seleção de
Camada não será exibida. O
programa instala apenas a camada
de cliente.
3. Conclua o restante da instalação.
(Opcional) Configure manualmente o “Configurando Manualmente os
HTTP seguro (HTTPS) para a camada Componentes do InfoSphere
de cliente.
Information Server para Usar o
HTTPS” na página 338

Valor padrão:
Seu valor:

3. Executar as Tarefas de Configuração Pós-instalação
Depois de executar o programa de instalação do InfoSphere Information Server
para cada camada, execute estas tarefas:
Tabela 15. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Se necessário, configure exceções
“Configurando Exceções de Firewall”
explícitas de firewall para os arquivos na página 330
executáveis do lado do cliente que
exijam acesso à rede.

Valor padrão:

(Opcional) Configure o Secure Sockets “Ativando o SSL para Transporte
RMI/IIOP de Entrada (Instalação
Layer (SSL):
Independente)” na página 333
v Ative SSL para RMI/IIOP de

Valor padrão:

entrada. Quando você instala o
InfoSphere Information Server em
um ambiente do IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment 7.0 ou mais recente, o
SSL para comunicação RMI/IIOP
de entrada é desativado por
padrão.
v Se o programa de instalação não
configurou o HTTPS para um
computador de camada durante a
instalação do IBM InfoSphere
Information Server, configure
manualmente o HTTPS para esse
computador de camada.
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Seu valor:

Seu valor:

Tabela 15. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas) (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Configurar a segurança dentro do
InfoSphere Information Server:

“Configurando a Segurança do IBM
InfoSphere Information Server” na
página 344

Valor padrão:

1. Escolher um registro de usuário e
configurá-lo para o InfoSphere
Information Server.

Seu valor:

2. Crie usuários e grupos no registro
do usuário.
3. Designe funções de segurança
para usuários e grupos.
4. Configurar a segurança do
mecanismo do InfoSphere
Information Server. Mapear
credenciais, se necessário.
5. Designar funções de projetos, se
necessário, pelos componentes do
conjunto instalado.
Opcionalmente, também:
v Configure o IBM WebSphere
Application Server para
administração não raiz.
v Configurar agentes do InfoSphere
Information Server para
administração não raiz.
v Configurar o serviço de auditoria.
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Tabela 15. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas) (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Configurar o IBM InfoSphere
DataStage e o IBM InfoSphere
QualityStage (se estiver instalado):

“Configurando o IBM InfoSphere
DataStage e o IBM InfoSphere
QualityStage” na página 387

Valor padrão:
Seu valor:

1. Se você instalou o suporte à
globalização (NLS), certifique-se
de que os usuários do IBM
InfoSphere DataStage tenham as
configurações corretas
especificadas para localização.
2. Configure o acesso às origens de
dados do ODBC.
3. Para sistemas com grandes
números de usuários
simultaneamente conectados ou
grandes números de tarefas em
execução simultaneamente, ajustar
o mecanismo do servidor.
Opcionalmente, também:
v Configurar o ambiente de
processamento paralelo.
v Migrar as tarefas criadas em uma
versão anterior do InfoSphere
DataStage para a versão atual.
v Configure o IBM InfoSphere
QualityStage Match Designer.
v Configurar o servidor de
aplicativos para executar relatórios
SQA ou de investigação.
v Testar a instalação.
Testar a instalação do IBM InfoSphere “Testando a Instalação do IBM
InfoSphere Information Services
Information Services Director (se
Director” na página 259
estiver instalado).

Valor padrão:
Seu valor:

Configurar o IBM InfoSphere
Information Analyzer (se estiver
instalado).

“Configurando o IBM InfoSphere
Information Analyzer” na página 397

Valor padrão:

Configurar o IBM InfoSphere
Business Glossary (se estiver
instalado).

“Configurando o IBM InfoSphere
Business Glossary” na página 398

Valor padrão:

(Opcional) Execute a ferramenta IBM
Support Assistant Lite para
InfoSphere Information Server para
verificar a instalação.

“Instalação, Verificação e Resolução
de Problemas” na página 257

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Lista de Verificação de Instalação Básica da Camada de
Mecanismo e do Mecanismo Paralelo Isolados
Use esta lista de verificação para concluir uma nova instalação de uma
configuração na qual a camada de mecanismo é construída em um servidor
dedicado com um computador separado para servir como um nó de computação
de processamento paralelo.
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Conclua as seguintes etapas:
1. Planeje e construa sua topologia
2. Instale e configure a camada do repositório de metadados e a camada de
serviços em um computador
3. Instale e configure a camada de mecanismo em um computador separado
4. Instale e configure a camada de cliente em cada estação de trabalho do cliente
5. Configure o mecanismo de processamento paralelo
6. Execute as tarefas de configuração pós-instalação
Para concluir essas etapas, use as listas de tarefas nas seções a seguir.

1. Planeje e Crie Sua Topologia
Para planejar e construir sua topologia, siga as etapas na seguinte lista de tarefas.
Tabela 16. Tarefas de Planejamento e Criação de Topologia
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Rever os requisitos do sistema.

“Revisando Requisitos do Sistema e
Notas sobre a Liberação” na página
111

Valor padrão:

Camadas e Computadores na IBM
InfoSphere Information Server
Introduction

Valor padrão:

Obter informações sobre camadas e
componentes.

Seu valor:

Seu valor:

Projetar a topologia da sua instalação. “Projetando uma Topologia de
Instalação” na página 13

Valor padrão:

Determine se seu sistema de banco de “Opções para Instalar o Software de
dados deve ser pré-instalado.
Banco de Dados” na página 69

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Determine se deseja pré-instalar o
IBM WebSphere Application Server
ou pré-configurar uma instalação
existente do WebSphere Application
Server.

“Opções para Instalar o Software de
Valor padrão:
Servidor de Aplicativos” na página 71
Seu valor:

Criar e testar a infraestrutura de
hardware.

Consulte a documentação de
hardware.

Valor padrão:

Obtenha o software do InfoSphere
Information Server e todos os fix
packs aplicáveis.

“Obtendo o Software do IBM
InfoSphere Information Server” na
página 225

Valor padrão:

Em todos os computadores de
camada, verifique a resolução de
nome e abra as portas TCP para
InfoSphere Information Server em
todos os firewalls aplicáveis.

“Configurando sua Rede” na página
112

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Atualize os parâmetros do kernel e os “Modificando Parâmetros do Kernel e Valor padrão:
Limites do Usuário (Linux, UNIX)”
limites do usuário em cada
Seu valor:
computador.
na página 120
Prepare cada computador para
executar o programa de instalação do
InfoSphere Information Server e faça
o backup de todos os dados críticos
nos computadores.

“Preparando para Executar o
Programa de Instalação” na página
226

Valor padrão:
Seu valor:
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2. Instalar e Configurar a Camada do Repositório de Metadados,
a Camada de Serviços e a Camada de Cliente
Para cada camada, conclua as tarefas de preparação do computador. Em seguida,
instale os componentes do IBM InfoSphere Information Server e execute as tarefas
de pós-instalação.
Instale e configure as camadas nesta ordem:
v Camada do repositório de metadados
v Camada de serviços
v Camada do Mecanismo
v Camada de cliente
v Mecanismo de Processamento Paralelo
Conclua as tarefas de planejamento e preparação para a camada do repositório de
metadados e a camada de serviços em um único computador. Em seguida, execute
o programa de instalação nesse computador para instalar ambas as camadas.
Depois, é possível executar as tarefas de planejamento, preparação e instalação
para a camada de mecanismo em um computador separado. Em seguida, conclua
as tarefas de pós-instalação para as camadas no computador.
Por exemplo, se os componentes da camada do repositório de metadados e da
camada de serviços estiverem instalados no computador Host1, a camada de
mecanismo estiver instalada no computador Host2, a camada de cliente estiver
instalada em computadores clientes separados e o mecanismo de processamento
paralelo estiver instalado no Host3, conclua as tarefas na ordem a seguir.
1. Tarefas de preparação das camadas de serviços e do repositório de metadados
no computador Host1.
2. Instalação de componentes das camadas de serviços e do repositório de
metadados no computador Host1 usando o programa de instalação.
3. Tarefas de preparação da camada de mecanismo no computador Host2.
4. Instalação de componentes da camada de mecanismo no computador Host2
usando o programa de instalação.
5. Tarefas de preparação da camada de cliente em cada computador cliente.
6. Instalação de componentes da camada de cliente em cada computador cliente,
usando o programa de instalação.
7. Tarefas de preparação do mecanismo de processamento paralelo no
computador Host 3.
8. Instalação do mecanismo de processamento paralelo no Host 3 usando o
programa de instalação.
Nem todos os módulos de produto requerem uma camada de mecanismo. O IBM
InfoSphere FastTrack, o IBM InfoSphere Business Glossary e o IBM InfoSphere
Business Glossary Anywhere não exigem uma camada de mecanismo.
2a. Lista de tarefas de instalação da camada do repositório de metadados
Para configurar a camada do repositório de metadados, siga as etapas na lista de
tarefas a seguir.
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Tabela 17. Tarefas de Instalação: Camada do Repositório de Metadados
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Crie as contas de administração a
seguir no computador de camada do
repositório de metadados. Efetue
login em cada conta para confirmar
se ela funciona corretamente:

“Configurando Contas do
Administrador e do Proprietário” na
página 123

Valor padrão:
Seu valor:

v Proprietário do repositório de
metadados
v (Se estiver instalando o InfoSphere
Information Analyzer) O
proprietário do banco de dados de
análise
v Se estiver instalando o sistema de
banco de dados DB2:
– (Todos os sistemas operacionais)
Usuário administrador do banco
de dados DB2
– Proprietário da instância de
banco de dados DB2
– Usuário protegido do DB2
Valor padrão:
Se você decidir pré-instalar o DB2 ou “Instalando o Banco de Dados do
Repositório de Metadados” na página
outro sistema de banco de dados
Seu valor:
suportado, instale o sistema de banco 151
de dados agora.
Se pré-instalou o DB2, configure os
banco de dados no DB2 usando os
scripts. Como alternativa, configure
os bancos de dados ao executar o
programa de instalação do
InfoSphere Information Server.

“Configurando uma Instalação
Existente do Software de Banco de
Dados DB2 Usando o Programa de
Instalação” na página 153

Valor padrão:
Seu valor:

Se você pré-instalou outro sistema de
banco de dados, configure os bancos
de dados usando os scripts.

Capítulo 3. Revisando as Listas de Verificação de Instalação

85

Tabela 17. Tarefas de Instalação: Camada do Repositório de Metadados (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Execute o programa de instalação do
InfoSphere Information Server se
necessário.

Execute o programa de instalação do
InfoSphere Information Server para
essa camada em qualquer uma das
seguintes situações:

Valor padrão:
Seu valor:

v Para instalar o sistema de banco de
dados DB2 no computador de
destino e criar o repositório de
metadados e os bancos de dados
de análise nele. Consulte Parte 2,
“Instalando o Software do IBM
InfoSphere Information Server”, na
página 223.
v Para criar o repositório de
metadados e o banco de dados de
análise em uma instância do
sistema de banco de dados DB2
pré-instalado local suportado.
Consulte o “Configurando uma
Instalação Existente do Software de
Banco de Dados DB2 Usando o
Programa de Instalação” na página
153.
Se você pré-instalar o sistema de
banco de dados DB2 ou outro
sistema de banco de dados e criar os
bancos de dados nele usando os
scripts fornecidos com o software do
InfoSphere Information Server, não
execute o programa de instalação
para essa camada.

2b. Lista de tarefas de instalação da camada de serviços
Para configurar a camada de serviços, siga as etapas na lista de tarefas a seguir.
Tabela 18. Tarefas de Instalação: Camada de Serviços
Descrição

Para obter mais informações

Pré-instale o WebSphere Application
“Pré-instalando o WebSphere
Server, se você decidir não usar o
Application Server” na página 205
programa de instalação do InfoSphere
Information Server para instalá-lo.

Registre suas informações
Valor padrão:
Seu valor:

Ao criar um perfil durante a
instalação, certifique-se de desativar a
segurança administrativa.
Pré-configure uma instalação existente “Configurando uma Instalação
do WebSphere Application Server, se Existente sem Cluster do WebSphere
necessário.
Application Server” na página 219

Valor padrão:

Execute o programa de instalação do
InfoSphere Information Server.

Valor padrão:
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Seu valor:

Seu valor:

3. Instalar a Camada de Mecanismo em um Computador
Separado
Conclua a lista de tarefas a seguir para planejar, configurar e instalar a camada de
mecanismo. Não crie uma configuração de mecanismo paralelo ainda. A
configuração de mecanismo paralelo é concluída no final do procedimento de
instalação.
Nota: Se você estiver criando uma configuração com mais de um mecanismo de
servidor, repita estas etapas para cada mecanismo.
Tabela 19. Tarefas de Instalação: Camada de Mecanismo
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Para códigos do idioma diferentes do
inglês, certifique-se de que o código
do idioma e a codificação estejam
corretamente configurados. O
programa de instalação usa as
informações de código do idioma e
de codificação do computador para
determinar se ele pode fornecer
suporte ao idioma.

“Configurando o Código de Idioma e
a Codificação de Caracteres para o
Computador de Destino da Camada
de Mecanismo” na página 220

Valor padrão:

Crie uma conta do administrador
para o mecanismo do InfoSphere
Information Server. Efetue login na
conta para ativar a senha.

“Configurando Contas do
Administrador e do Proprietário” na
página 123

Valor padrão:

Execute o programa de instalação do
InfoSphere Information Server.

Parte 2, “Instalando o Software do
IBM InfoSphere Information Server”,
na página 223

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

4. Instalar a Camada de Cliente em cada Estação de Trabalho do
Cliente
Para configurar sua camada de cliente, siga as etapas na lista de tarefas a seguir.
Nota: Se você estiver criando uma configuração com mais de um computador
cliente, repita estas etapas para cada computador cliente.
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Tabela 20. Tarefas de Instalação: Camada de Cliente
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Execute o programa de instalação:

Parte 2, “Instalando o Software do
IBM InfoSphere Information Server”,
na página 223

Valor padrão:

1. Clique duas vezes no ícone de
configuração para iniciar o
programa de instalação. A janela
de programa é exibida em seu
navegador da Web padrão.

Seu valor:

2. No programa de instalação, aceite
todos os padrões, exceto na
página Seleção de Camada,
escolha Cliente apenas.
Nota: Se você estiver usando a
mídia de instalação de cliente
apenas, a página Seleção de
Camada não será exibida. O
programa instala apenas a camada
de cliente.
3. Conclua o restante da instalação.
(Opcional) Configure manualmente o “Configurando Manualmente os
HTTP seguro (HTTPS) para a camada Componentes do InfoSphere
de cliente.
Information Server para Usar o
HTTPS” na página 338

Valor padrão:
Seu valor:

5. Configurar o Mecanismo de Processamento Paralelo
Configure o mecanismo de processamento paralelo para o IBM InfoSphere
DataStage e o IBM InfoSphere QualityStage.
Tabela 21. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

v Inclua computadores para
compartilhar o processamento do
mecanismo

Capítulo 11, “Configurando um
Ambiente de Processamento
Paralelo”, na página 347

Valor padrão:
Seu valor:

v Configure um compilador C++
v Configure variáveis de ambiente
para o mecanismo paralelo
v Configure o mecanismo paralelo
v Configure a conectividade do
banco de dados para o mecanismo
paralelo

6. Executar as Tarefas de Configuração Pós-instalação
Depois de executar o programa de instalação do InfoSphere Information Server
para cada camada, execute estas tarefas:
Tabela 22. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas)
Descrição

Para obter mais informações

Se necessário, configure exceções
“Configurando Exceções de Firewall”
explícitas de firewall para os arquivos na página 330
executáveis do lado do cliente que
exijam acesso à rede.

88

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Registre suas informações
Valor padrão:
Seu valor:

Tabela 22. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas) (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

(Opcional) Configure o Secure Sockets “Ativando o SSL para Transporte
RMI/IIOP de Entrada (Instalação
Layer (SSL):
Independente)” na página 333
v Ative SSL para RMI/IIOP de

Registre suas informações
Valor padrão:
Seu valor:

entrada. Quando você instala o
InfoSphere Information Server em
um ambiente do IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment 7.0 ou mais recente, o
SSL para comunicação RMI/IIOP
de entrada é desativado por
padrão.
v Se o programa de instalação não
configurou o HTTPS para um
computador de camada durante a
instalação do IBM InfoSphere
Information Server, configure
manualmente o HTTPS para esse
computador de camada.
Configurar a segurança dentro do
InfoSphere Information Server:
1. Escolher um registro de usuário e
configurá-lo para o InfoSphere
Information Server.

“Configurando a Segurança do IBM
InfoSphere Information Server” na
página 344

Valor padrão:
Seu valor:

2. Crie usuários e grupos no registro
do usuário.
3. Designe funções de segurança
para usuários e grupos.
4. Configurar a segurança do
mecanismo do InfoSphere
Information Server. Mapear
credenciais, se necessário.
5. Designar funções de projetos, se
necessário, pelos componentes do
conjunto instalado.
Opcionalmente, também:
v Configure o IBM WebSphere
Application Server para
administração não raiz.
v Configurar agentes do InfoSphere
Information Server para
administração não raiz.
v Configurar o serviço de auditoria.
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Tabela 22. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas) (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Configurar o IBM InfoSphere
DataStage e o IBM InfoSphere
QualityStage (se estiver instalado):

“Configurando o IBM InfoSphere
DataStage e o IBM InfoSphere
QualityStage” na página 387

Valor padrão:
Seu valor:

1. Se você instalou o suporte à
globalização (NLS), certifique-se
de que os usuários do IBM
InfoSphere DataStage tenham as
configurações corretas
especificadas para localização.
2. Configure o acesso às origens de
dados do ODBC.
3. Para sistemas com grandes
números de usuários
simultaneamente conectados ou
grandes números de tarefas em
execução simultaneamente, ajustar
o mecanismo do servidor.
Opcionalmente, também:
v Migrar as tarefas criadas em uma
versão anterior do InfoSphere
DataStage para a versão atual.
v Configure o IBM InfoSphere
QualityStage Match Designer.
v Configurar o servidor de
aplicativos para executar relatórios
SQA ou de investigação.
v Testar a instalação.
Testar a instalação do IBM InfoSphere “Testando a Instalação do IBM
InfoSphere Information Services
Information Services Director (se
Director” na página 259
estiver instalado).

Valor padrão:

Configurar o IBM InfoSphere
Information Analyzer (se estiver
instalado).

“Configurando o IBM InfoSphere
Information Analyzer” na página 397

Valor padrão:

Configurar o IBM InfoSphere
Business Glossary (se estiver
instalado).

“Configurando o IBM InfoSphere
Business Glossary” na página 398

Valor padrão:

(Opcional) Execute a ferramenta IBM
Support Assistant Lite para
InfoSphere Information Server para
verificar a instalação.

“Instalação, Verificação e Resolução
de Problemas” na página 257

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Lista de Verificação da Instalação de Alta Disponibilidade
(Configuração Ativa-Passiva)
Use esta lista de verificação para concluir uma nova instalação de ma configuração
ativa-passiva com dois servidores na qual todos os componentes podem efetuar
failover de um servidor para outro.
Conclua as seguintes etapas:
1. Planeje e crie sua topologia.
2. Instale e configure o software de gerenciamento de alta disponibilidade.
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3. Instale e configure a camada do repositório de metadados, a camada de
serviços e a camada de mecanismo dentro da configuração com dois servidores.
4. Instale a camada de cliente.
5. Execute as tarefas de configuração de pós-instalação.
Para concluir essas etapas, use as listas de tarefas nas seções a seguir.

1. Planeje e Crie Sua Topologia
Para planejar e construir sua topologia, siga as etapas na seguinte lista de tarefas.
Tabela 23. Tarefas de Planejamento e Criação de Topologia
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Rever os requisitos do sistema.

“Revisando Requisitos do Sistema e
Notas sobre a Liberação” na página
111

Valor padrão:

Obter informações sobre camadas e
componentes.

Camadas e Computadores na IBM
InfoSphere Information Server
Introduction

Valor padrão:

Obter informações sobre a topologia
da configuração ativa-passiva de alta
disponibilidade.

“Topologia Ativa-Passiva” na página
31

Valor padrão:

Determine se seu sistema de banco de “Opções para Instalar o Software de
dados deve ser pré-instalado.
Banco de Dados” na página 69

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Determine se deseja pré-instalar o
IBM WebSphere Application Server
ou pré-configurar uma instalação
existente do WebSphere Application
Server.

“Opções para Instalar o Software de
Valor padrão:
Servidor de Aplicativos” na página 71
Seu valor:

Configurar os servidores, a rede e o
dispositivo de armazenamento.

v “Configurando os Servidores, Rede
e Armazenamento (Exemplo do
Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” na página 131

Valor padrão:
Seu valor:

v “Configurando Servidores, Rede e
Armazenamento (Exemplo da
Microsoft)” na página 146
Obtenha o software do InfoSphere
Information Server e todos os fix
packs aplicáveis.

“Obtendo o Software do IBM
InfoSphere Information Server” na
página 225

Valor padrão:

Nos dois computadores de camada,
verifique a resolução de nome e abra
as portas TCP para InfoSphere
Information Server em todos os
firewalls aplicáveis.

“Configurando sua Rede” na página
112

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Atualize os parâmetros do kernel e os “Modificando Parâmetros do Kernel e Valor padrão:
Limites do Usuário (Linux, UNIX)”
limites do usuário nos dois
Seu valor:
computadores.
na página 120
“Preparando para Executar o
Prepare os dois computadores para
executar o programa de instalação do Programa de Instalação” na página
InfoSphere Information Server e faça 226
backup de todos os dados críticos nos
computadores.

Valor padrão:
Seu valor:
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2. Instale e Configure as Camadas
Os servidores acomodarão a camada do repositório de metadados, a camada de
serviços e a camada de mecanismo. Por esta razão, execute o programa de
instalação do IBM InfoSphere Information Server apenas uma vez para instalar o
software no dispositivo de armazenamento em massa. Depois, execute o programa
de instalação em cada computador da camada de cliente para instalar o software
de camada de cliente.
Para gerenciar o cluster e ativar o failover, instale o software de alta
disponibilidade, como o IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms.
2a. Lista de tarefas de instalação de software da camada do repositório de
metadados, de serviços e de mecanismo do InfoSphere Information Server
Para configurar seu software de camada, siga as etapas na lista de tarefas a seguir.
Tabela 24. Tarefas de Instalação: Camadas do Repositório de Metadados, de Serviços e de Mecanismo
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Adquira e instale o software de
gerenciamento de cluster de alta
disponibilidade nos dois servidores
de camada de mecanismo e configure
o cluster.

Valor padrão:
Consulte a documentação do seu
software de gerenciamento de cluster
Seu valor:
de alta disponibilidade. Para obter
exemplo de configurações, consulte os
seguintes tópicos:
v “Instalando o Software de Alta
Disponibilidade (Exemplo do Tivoli
System Automation for
Multiplatforms)” na página 132
v “Configurando o Cluster (Exemplo
da Microsoft)” na página 147

Configurar o endereço IP do serviço.

Valor padrão:
Consulte a documentação do seu
software de gerenciamento de cluster
Seu valor:
de alta disponibilidade. Para obter
exemplo de configurações, consulte os
seguintes tópicos:
v “Configurando o Endereço IP
Virtual (Exemplo do Tivoli System
Automation for Multiplatforms)”
na página 133
v “Configurando o Endereço IP
Virtual (Exemplo da Microsoft)” na
página 147

Definir e iniciar um grupo de
recursos.
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Consulte a documentação do seu
software de gerenciamento de cluster
de alta disponibilidade. Consulte o
“Definindo e Iniciando o Grupo de
Recursos (Exemplo do Tivoli System
Automation for Multiplatforms)” na
página 134.
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Valor padrão:
Seu valor:

Tabela 24. Tarefas de Instalação: Camadas do Repositório de Metadados, de Serviços e de Mecanismo (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Para códigos do idioma diferentes do
inglês, certifique-se de que o código
do idioma e a codificação estejam
corretamente configurados. O
programa de instalação usa as
informações de código do idioma e
de codificação do computador para
determinar se pode fornecer suporte
ao idioma.

“Configurando o Código de Idioma e
a Codificação de Caracteres para o
Computador de Destino da Camada
de Mecanismo” na página 220

Valor padrão:

Configure as contas de administrador
e de proprietário de componente no
dispositivo de armazenamento
compartilhado.

“Configurando Contas do
Administrador e do Proprietário” na
página 123

Valor padrão:

Se você decidir pré-instalar o DB2 ou
outro sistema de banco de dados
suportado, instale o sistema de banco
de dados agora.

“Instalando o Banco de Dados do
Valor padrão:
Repositório de Metadados” na página
Seu valor:
151

Se pré-instalou o DB2, configure os
banco de dados no DB2 usando os
scripts. Como alternativa, configure
os bancos de dados ao executar o
programa de instalação do InfoSphere
Information Server.

“Configurando uma Instalação
Existente do Software de Banco de
Dados DB2 Usando o Programa de
Instalação” na página 153

Valor padrão:

“Pré-instalando o WebSphere
Application Server” na página 205

Valor padrão:

“Criando o Banco de Dados do IBM
InfoSphere QualityStage Match
Designer” na página 201

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Se você pré-instalou outro sistema de
banco de dados, configure os bancos
de dados usando os scripts.
Pré-instalar o WebSphere Application
Server Network Deployment no
dispositivo de armazenamento
compartilhado, se você decidir não
usar o programa de instalação do
InfoSphere Information Server para
instalá-lo.

Seu valor:

Ao criar um perfil durante a
instalação, certifique-se de desativar a
segurança administrativa.
Pré-configurar o banco de dados IBM
InfoSphere QualityStage Match
Designer.

Seu valor:

Capítulo 3. Revisando as Listas de Verificação de Instalação

93

Tabela 24. Tarefas de Instalação: Camadas do Repositório de Metadados, de Serviços e de Mecanismo (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Para obter exemplo de configurações,
1. No diretório is-suite na mídia de consulte os seguintes tópicos:
v “Instalando o IBM InfoSphere
instalação, execute o seguinte
Information Server no Cluster
comando para iniciar o programa
(exemplo do Tivoli System
de instalação:
Automation for Multiplatforms)”
./setup -verbose
na página 137
2. Usando um navegador da Web
v “Instalando o IBM InfoSphere
suportado em um computador
Information Server no Cluster
Windows, abra a URL que o
(Exemplo da Microsoft)” na página
comando ./setup exibe.
148
3. Siga os prompts no assistente.
Execute o programa de instalação:

Registre suas informações
Valor padrão:
Seu valor:

v Na página Configuração de
Cluster do Servidor de Alta
Disponibilidade, clique em
Configuração do Cluster de
Servidor. No campo Nome do
Host Virtual, insira o nome do
host virtual que foi criado
quando o software HA foi
configurado.
v Sempre que um diretório de
instalação for solicitado,
especifique um caminho no
dispositivo de armazenamento
compartilhado.
v (Opcional) Para configurar o
HTTP, quando o programa de
instalação solicitar, clique em
Usar Secure Sockets Layer
(SSL) para a comunicação do
HTTP. No campo Porta, digite
o número da porta do
dispatcher HTTP no qual o
HTTP seguro (HTTPS) foi
configurado anteriormente.
Configurar os scripts do agente de
recursos.

Valor padrão:
Acesse a documentação do seu
software de gerenciamento de cluster
Seu valor:
de alta disponibilidade. Para obter
exemplo de configurações, consulte os
seguintes tópicos:
v “Configurando os Scripts de
Controle de Alta Disponibilidade
(Exemplo do Tivoli System
Automation for Multiplatforms)”
na página 138
v “Configurando Scripts de Controle
de Alta Disponibilidade (Exemplo
da Microsoft)” na página 148
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Tabela 24. Tarefas de Instalação: Camadas do Repositório de Metadados, de Serviços e de Mecanismo (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Teste a configuração de alta
disponibilidade.

Simule falhas do nó de cluster ativo e Valor padrão:
falhas da rede e observe os
Seu valor:
resultados. Para obter um exemplo
baseado no Tivoli System Automation
for Multiplatforms, consulte
“Testando a Configuração (Exemplo
do Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” na página 140.

2b. Lista de tarefas de instalação da camada de cliente
Para configurar sua camada de cliente, siga as etapas na lista de tarefas a seguir.
Nota: Se você estiver criando uma configuração com mais de um computador
cliente, repita estas etapas para cada computador cliente.
Tabela 25. Tarefas de Instalação: Camada de Cliente
Descrição

Para obter mais informações

Execute o programa de instalação:

Capítulo 6, “Instalando o Software do Valor padrão:
IBM InfoSphere Information Server”,
Seu valor:
na página 229

1. Clique duas vezes no ícone de
configuração para iniciar o
programa de instalação. A janela
de programa é exibida em seu
navegador da Web padrão.

Registre suas informações

2. No programa de instalação, aceite
todos os padrões, exceto na
página Seleção de Camada,
escolha Cliente apenas.
Nota: Se você estiver usando a
mídia de instalação de cliente
apenas, a página Seleção de
Camada não será exibida. O
programa instala apenas a camada
de cliente.
3. Conclua o restante da instalação.
(Opcional) Configure manualmente o “Configurando Manualmente os
HTTP seguro (HTTPS) para a camada Componentes do InfoSphere
de cliente.
Information Server para Usar o
HTTPS” na página 338

Valor padrão:
Seu valor:

3. Executar as Tarefas de Configuração Pós-instalação
Depois de executar o programa de instalação do InfoSphere Information Server
para cada camada, execute estas tarefas:
Tabela 26. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas)
Descrição

Para obter mais informações

Se necessário, configure exceções
“Configurando Exceções de Firewall”
explícitas de firewall para os arquivos na página 330
executáveis do lado do cliente que
exijam acesso à rede.

Registre suas informações
Valor padrão:
Seu valor:
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Tabela 26. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas) (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

(Opcional) Configure o Secure Sockets “Ativando o SSL para Transporte
RMI/IIOP de Entrada (Instalação de
Layer (SSL):
Cluster)” na página 334
v Ative SSL para RMI/IIOP de

Registre suas informações
Valor padrão:
Seu valor:

entrada. Quando você instala o
InfoSphere Information Server em
um ambiente do IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment 7.0 ou mais recente, o
SSL para comunicação RMI/IIOP
de entrada é desativado por
padrão.
v Se o programa de instalação não
configurou o HTTPS durante a
instalação do IBM InfoSphere
Information Server, configure
manualmente o HTTPS.
Teste a função de failover da camada
de mecanismo.

Valor padrão:
Acesse a documentação do seu
software de gerenciamento de cluster
Seu valor:
de alta disponibilidade. Para obter
exemplo de configurações, consulte os
seguintes tópicos:
v “Testando a Configuração (Exemplo
do Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” na página 140
v “Testando a Configuração (Exemplo
da Microsoft)” na página 149

Configurar a segurança dentro do
InfoSphere Information Server:
1. Escolher um registro de usuário e
configurá-lo para o InfoSphere
Information Server.

“Configurando a Segurança do IBM
InfoSphere Information Server” na
página 344

2. Crie usuários e grupos no registro
do usuário.
3. Designe funções de segurança
para usuários e grupos.
4. Configurar a segurança do
mecanismo do InfoSphere
Information Server. Mapear
credenciais, se necessário.
5. Designar funções de projetos, se
necessário, pelos componentes do
conjunto instalado.
Opcionalmente, também:
v Configure o IBM WebSphere
Application Server para
administração não raiz.
v Configurar agentes do InfoSphere
Information Server para
administração não raiz.
v Configurar o serviço de auditoria.
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Valor padrão:
Seu valor:

Tabela 26. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas) (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Configurar o IBM InfoSphere
DataStage e o IBM InfoSphere
QualityStage (se estiver instalado):

“Configurando o IBM InfoSphere
DataStage e o IBM InfoSphere
QualityStage” na página 387

Valor padrão:
Seu valor:

1. Se você instalou o suporte à
globalização (NLS), certifique-se
de que os usuários do IBM
InfoSphere DataStage tenham as
configurações corretas
especificadas para localização.
2. Configure o acesso aos recursos
de banco de dados ODBC.
3. Para sistemas com grandes
números de usuários
simultaneamente conectados ou
grandes números de tarefas em
execução simultaneamente, ajustar
o mecanismo do servidor.
Opcional:
v Configurar o ambiente de
processamento paralelo.
v Migrar as tarefas criadas em uma
versão anterior do InfoSphere
DataStage para a versão atual.
v Configure o IBM InfoSphere
QualityStage Match Designer.
v Configurar o servidor de
aplicativos para executar relatórios
SQA ou de investigação.
v Testar a instalação.
Testar a instalação do IBM InfoSphere “Testando a Instalação do IBM
InfoSphere Information Services
Information Services Director (se
Director” na página 259
estiver instalado).

Valor padrão:
Seu valor:

Configurar o IBM InfoSphere
Information Analyzer (se estiver
instalado).

“Configurando o IBM InfoSphere
Information Analyzer” na página 397

Valor padrão:

Configurar o IBM InfoSphere
Business Glossary (se estiver
instalado).

“Configurando o IBM InfoSphere
Business Glossary” na página 398

Valor padrão:

(Opcional) Execute a ferramenta IBM
Support Assistant Lite para
InfoSphere Information Server para
verificar a instalação.

Consulte a “Instalação, Verificação e
Resolução de Problemas” na página
257

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Lista de Verificação da Instalação de Alta Disponibilidade
(Configuração em Cluster)
Use esta lista de verificação para concluir uma nova instalação na qual o sistema
de banco de dados do repositório de metadados e a camada de serviços (IBM
WebSphere Application Server) são configurados em uma topologia em cluster. A
camada de mecanismo é configurada em uma configuração de alta disponibilidade
ativa-passiva.
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Conclua as seguintes etapas:
1. Planeje a topologia.
2. Prepare o cluster de banco de dados.
3. Prepare os bancos de dados do IBM InfoSphere Information Server dentro do
cluster.
4. Prepare o cluster do WebSphere Application Server.
5. Execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server para
instalar o software do InfoSphere Information Server para a camada de
serviços e fazer com que ele se comunique com o cluster de banco de dados.
6. Configure o WebSphere Application Server para se comunicar com o cluster
de banco de dados.
7. Instale e configure o software de gerenciamento de cluster alta disponibilidade
nos servidores da camada de mecanismo.
8. Instale e configure a camada de mecanismo.
9. Instale e configure a camada de cliente.
10. Execute as tarefas de configuração de pós-instalação.
Se você estiver configurando uma topologia de recuperação de desastre de alta
disponibilidade (HADR) do IBM DB2, configure o HADR depois de instalar o
InfoSphere Information Server. Consulte o “Configurando o Banco de Dados do
Repositório de Metadados em uma Configuração HADR do Banco de Dados IBM
DB2” na página 172.
Para concluir essas etapas, use as listas de tarefas nas seções a seguir.

1. Planeje e Crie Sua Topologia
Para planejar e construir sua topologia, siga as etapas na seguinte lista de tarefas.
Tabela 27. Tarefas de Planejamento e Criação de Topologia
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Rever os requisitos do sistema.

“Revisando Requisitos do Sistema e
Notas sobre a Liberação” na página
111

Valor padrão:

Camadas e Computadores na IBM
InfoSphere Information Server
Introduction

Valor padrão:

Obter informações sobre camadas e
componentes.

Seu valor:

Seu valor:

Projetar a topologia da sua instalação. “Topologias de Alta Disponibilidade”
na página 28

Valor padrão:

Determine se seu sistema de banco de “Opções para Instalar o Software de
dados deve ser pré-instalado.
Banco de Dados” na página 69

Valor padrão:

Determinar a arquitetura do cluster.

Valor padrão:
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Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Tabela 27. Tarefas de Planejamento e Criação de Topologia (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Criar e testar a infraestrutura de
hardware.

Camada de Repositório de
Metadados:

Valor padrão:

v Instalação em cluster do DB2:
“Preparando os Servidores, Sistema
de Arquivos e Armazenamento” na
página 161

Seu valor:

v Instalação HADR do DB2:
“Preparando os Servidores, o
Armazenamento e a Rede” na
página 173
v Instalação do Oracle Real
Application Clusters (RAC):
“Requisitos do Oracle RAC” na
página 187
Camada de Serviços:
v “Topologia em Cluster do
WebSphere Application Server” na
página 38
Camada de Mecanismo:
v “Configurando os Servidores, Rede
e Armazenamento (Exemplo do
Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” na página 131
v “Configurando Servidores, Rede e
Armazenamento (Exemplo da
Microsoft)” na página 146
Obtenha o software do InfoSphere
Information Server e todos os fix
packs aplicáveis.

“Obtendo o Software do IBM
InfoSphere Information Server” na
página 225

Valor padrão:

Em todos os computadores de
camada, verifique a resolução de
nome e abra as portas TCP para
InfoSphere Information Server em
todos os firewalls aplicáveis.

“Configurando sua Rede” na página
112

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

Atualize os parâmetros do kernel e os “Modificando Parâmetros do Kernel e Valor padrão:
Limites do Usuário (Linux, UNIX)”
limites do usuário em cada
Seu valor:
na página 120
computador de camada.
Prepare cada computador de camada
para executar o programa de
instalação do InfoSphere Information
Server e faça backup de todos os
dados críticos nos computadores.

“Preparando para Executar o
Programa de Instalação” na página
226

Valor padrão:
Seu valor:

2. Instale e Configure as Camadas
Para cada camada, conclua as tarefas de planejamento e de pré-instalação. Em
seguida, instale os componentes do IBM InfoSphere Information Server e execute
as tarefas de pós-instalação.
Instale e configure as camadas nesta ordem:
v Camada do repositório de metadados
Capítulo 3. Revisando as Listas de Verificação de Instalação
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v Camada de serviços
v Camada do Mecanismo
v Camada de cliente
2a. Lista de tarefas de instalação da camada do repositório de metadados
Para configurar a camada do repositório de metadados, siga as etapas na seguinte
lista de tarefas.
Tabela 28. Tarefas de Instalação: Camada do Repositório de Metadados
Descrição

Para obter mais informações

“Preparando os Servidores, Sistema
Configure dois servidores com
de Arquivos e Armazenamento” na
armazenamento interno, memória e
página 161
energia de processamento idênticos.
Designe um servidor como
“principal” e outro como “em
espera”. Esses servidores suportarão o
banco de dados do repositório de
metadados e o banco de dados de
análise em uma topologia não
particionada.

Registre suas informações
Valor padrão:
Seu valor:

Configure uma rede de alta
velocidade entre os servidores e uma
rede separada, isolada, para
transportar um sinal de pulsação para
o software de alta disponibilidade.
(Opcional, para uma topologia em
cluster do IBM DB2.) Instale o
software de alta disponibilidade (HA)
para monitorar o funcionamento dos
servidores e gerenciar o failover.

“Instalando o Software de Alta
Disponibilidade nos Servidores do
Sistema do Banco de Dados DB2” na
página 163

Valor padrão:

Crie as seguintes contas de
administração em cada computador
que hospedará o sistema de banco de
dados. As contas em cada
computador devem ser idênticas.
Efetue login em cada conta para
confirmar se ela funciona
corretamente:

“Configurando Contas do
Administrador e do Proprietário” na
página 123

Valor padrão:

v Proprietário do repositório de
metadados
v (Se estiver instalando o IBM
InfoSphere Information Analyzer)
O proprietário do banco de dados
de análise
v Se estiver instalando o sistema de
banco de dados DB2:
– (Todos os sistemas operacionais)
Usuário administrador do banco
de dados DB2
– Proprietário da instância de
banco de dados DB2
– Usuário protegido do DB2
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Seu valor:

Seu valor:

Tabela 28. Tarefas de Instalação: Camada do Repositório de Metadados (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Instale o sistema de banco de dados,
crie o cluster de banco de dados e
pré-configure o banco de dados
usando scripts fornecidos com a
mídia de instalação.

Valor padrão:
v Instalação em cluster do DB2:
“Instalando o Sistema do Banco de
Seu valor:
Dados DB2 e Criando o Cluster e o
Banco de Dados do Repositório de
Metadados” na página 163
v Instalação HADR do DB2:
“Instalando o Sistema do Banco de
Dados DB2 e Criando o Banco de
Dados do Repositório de
Metadados” na página 174
v Instalação do Oracle RAC:
“Criando o Banco de Dados do
Repositório de Metadados e
Executando o Programa de
Instalação em uma Configuração
do Oracle RAC” na página 187

Nota: Não execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no
momento. Execute o programa de instalação ao configurar a camada de serviços.
2b. Lista de tarefas de instalação da camada de serviços
Tabela 29. Tarefas de Instalação: Camada de Serviços
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Instale o WebSphere Application Server
Network Deployment em todos os
computadores que hospedarão a camada
de serviços. Esta instalação inclui o
sistema do gerenciador de implementação
e todos os computadores que hospedarão
um nó gerenciado no cluster. Além disso,
instale qualquer fix pack e correções
necessários do WebSphere Application
Server.

“Instalando o IBM WebSphere Application
Server Network Deployment para uma
Instalação de Cluster” na página 208

Valor padrão:

“Criando um Perfil do Gerenciador de
Implementação” na página 209

Valor padrão:

Seu valor:

Ao criar um perfil durante a instalação,
certifique-se de desativar a segurança
administrativa.
No computador que hospeda o
gerenciador de implementação, crie um
perfil de gerenciador de implementação
que contenha o processo do gerenciador
de implementação. Certifique-se de que a
Segurança Administrativa esteja
desativada.

Seu valor:

“Criando um Perfil Customizado” na
No computador que hospeda o nó
página 210
gerenciado, crie um perfil customizado.
Esse perfil conterá o processo do agente de
nó e o processo do servidor gerenciado
que fará parte do cluster.

Valor padrão:
Seu valor:

Valor padrão:
“Criando um Cluster e Membros de
Usar o console administrativo do
Cluster para o Servidor de Aplicativos” na
WebSphere Application Server para criar
Seu valor:
um cluster com uma definição do membro página 211
de cluster.
Nota: Inicie uma topologia mínima de
cluster que contenha um único nó. Após a
conclusão do procedimento de instalação,
expanda o cluster.
Capítulo 3. Revisando as Listas de Verificação de Instalação
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Tabela 29. Tarefas de Instalação: Camada de Serviços (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Instale um servidor da Web de front-end e
o módulo de plug-in de servidor da Web.
Execute o script configurewebserver_name
para criar uma definição de servidor da
Web no WebSphere Application Server e
execute outra configuração do servidor da
Web.

“Instalando um Servidor da Web de
Front-end” na página 212

Valor padrão:
Seu valor:

(Opcional) Instale os servidores da Web de “Instalando um Balanceador de Carga de
Front-end (Opcional)” na página 214
backup, carregue os balanceadores, os
firewalls e outros componentes de
arquitetura.

Valor padrão:

Certifique-se de que seja possível iniciar e
parar o servidor da Web. Em seguida,
inicie o servidor da Web.

Para o IBM HTTP Server, consulte
Iniciando e Parando o IBM HTTP Server

Valor padrão:

No computador que hospeda o
gerenciador de implementação, verifique
se você pode iniciar e parar o processo do
gerenciador de implementação. Em
seguida, inicie o processo e verifique se ele
está em execução.

"Administrando os Serviços IBM
InfoSphere Information Server IBM
WebSphere Application Server" no Guia de
Administração

Valor padrão:

“Administrando Serviços do IBM
No computador que hospeda o nó
gerenciado, verifique se é possível iniciar e InfoSphere Information Server IBM
WebSphere Application Server” no Guia de
parar o nó gerenciado e o agente de nó
Administração
que você criou. Em seguida, inicie o
processo e verifique se ele está em
execução. Verifique se ele não possui
segurança global ativa.

Valor padrão:
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Seu valor:

Seu valor:

Tabela 29. Tarefas de Instalação: Camada de Serviços (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Execute o programa de instalação no
computador em que o gerenciador de
implementação WebSphere Application
Server está instalado:

“Executando o Programa de Instalação
(Instalação em Cluster)” na página 214

Valor padrão:
Seu valor:

1. No diretório is-suite na mídia de
instalação, execute o seguinte comando
para iniciar o programa de instalação:
./setup -verbose
2. Usando um navegador da Web
suportado em um computador
Windows, abra a URL que o comando
./setup exibe.
3. No programa de instalação, aceite
todos os padrões, exceto estes itens:
a. Na página Seleção de Camada,
escolha apenas Serviços.
b. Na página Servidor de Aplicativos,
escolha Usar uma Instalação
Existente do WebSphere
Application Server.
c. Na página Perfil do WebSphere
Application Server, escolha o perfil
do Gerenciador de Implementação.
d. Na página Informações de Cluster
do WebSphere Application Server,
especifique a URL do dispatcher
HTTP de front-end para o cluster
WebSphere Application Server. No
campo Porta HTTP, digite o
número da porta do dispatcher
HTTP de front-end.
(Opcional) Clique em Usar Secure
Sockets Layer (SSL) para a
comunicação do HTTP. No campo
Porta HTTP, digite o número da
porta do dispatcher HTTP no qual
o HTTP seguro (HTTPS) foi
configurado anteriormente.
e. Na página Seleção do Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados,
escolha Usar Instalação Existente
do Sistema de Gerenciamento de
Banco de Dados.
f. Na página Conexão com o Banco de
Dados, especifique as informações
do banco de dados e a conexão da
camada do repositório de
metadados.
4. Conclua o restante das etapas de
instalação.

2c. Lista de tarefas de instalação da camada de mecanismo
Para configurar sua camada de mecanismo, siga as etapas na lista de tarefas a
seguir.
Nota: Se você estiver criando uma topologia com mais de um mecanismo cliente,
repita estas etapas para cada mecanismo do servidor.
Capítulo 3. Revisando as Listas de Verificação de Instalação
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Tabela 30. Tarefas de Instalação: Camada de Mecanismo
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Adquira e instale o software de
gerenciamento de cluster de alta
disponibilidade nos dois servidores
de camada de mecanismo e configure
o cluster.

Valor padrão:
Vá para a documentação do seu
software de gerenciamento de cluster
Seu valor:
de alta disponibilidade. Para obter
exemplo de configurações, consulte os
seguintes tópicos:
v “Instalando o Software de Alta
Disponibilidade (Exemplo do Tivoli
System Automation for
Multiplatforms)” na página 132
v “Configurando o Cluster (Exemplo
da Microsoft)” na página 147

Configurar o endereço IP do serviço.

Valor padrão:
Vá para a documentação do seu
software de gerenciamento de cluster
Seu valor:
de alta disponibilidade. Para obter
exemplo de configurações, consulte os
seguintes tópicos:
v “Configurando o Endereço IP
Virtual (Exemplo do Tivoli System
Automation for Multiplatforms)”
na página 133
v “Configurando o Endereço IP
Virtual (Exemplo da Microsoft)” na
página 147

Definir e iniciar um grupo de
recursos.

Vá para a documentação do seu
software de gerenciamento de cluster
de alta disponibilidade. Consulte o
“Definindo e Iniciando o Grupo de
Recursos (Exemplo do Tivoli System
Automation for Multiplatforms)” na
página 134.

Valor padrão:

Para códigos do idioma diferentes do
inglês, certifique-se de que o código
do idioma e a codificação estejam
corretamente configurados. O
programa de instalação usa as
informações de código do idioma e
de codificação do computador para
determinar se pode fornecer suporte
ao idioma.

“Configurando o Código de Idioma e
a Codificação de Caracteres para o
Computador de Destino da Camada
de Mecanismo” na página 220

Valor padrão:

Crie uma conta do administrador
para o mecanismo do InfoSphere
Information Server. Efetue login na
conta para ativar a senha.

“Configurando Contas do
Administrador e do Proprietário” na
página 123

Valor padrão:
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Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Tabela 30. Tarefas de Instalação: Camada de Mecanismo (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Para obter exemplo de configurações,
1. No diretório is-suite na mídia de consulte os seguintes tópicos:
v “Instalando o IBM InfoSphere
instalação, execute o seguinte
Information Server no Cluster
comando para iniciar o programa
(exemplo do Tivoli System
de instalação:
Automation for Multiplatforms)”
./setup -verbose
na página 137
2. Usando um navegador da Web
v “Instalando o IBM InfoSphere
suportado em um computador
Information Server no Cluster
Windows, abra a URL que o
(Exemplo da Microsoft)” na página
comando ./setup exibe.
148
3.
Execute o programa de instalação:

Registre suas informações
Valor padrão:
Seu valor:

4. No programa de instalação, aceite
todos os padrões, exceto:
v Na página Seleção de Camada,
escolha apenas Mecanismo.
v Na página Configuração de
Cluster do Servidor de Alta
Disponibilidade, clique em
Configuração do Cluster de
Servidor. No campo Nome do
Host Virtual, insira o nome do
host virtual que foi criado
quando o software HA foi
configurado.
v Sempre que um diretório de
instalação for solicitado,
especifique um caminho no
dispositivo de armazenamento
compartilhado.
v Na página Local do IBM
InfoSphere Information Server,
especifique a URL do dispatcher
HTTP de front-end para o
cluster WebSphere Application
Server. No campo Porta, digite
o número da porta do
dispatcher HTTP de front-end.
Insira o nome da conta e a
senha do administrador do
InfoSphere Information Server.
(Opcional) Clique em Usar
Secure Sockets Layer (SSL)
para a comunicação do HTTP.
No campo Porta, digite o
número da porta do dispatcher
HTTP no qual o HTTP seguro
(HTTPS) foi configurado
anteriormente.
5. Conclua o restante das etapas de
instalação.
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Tabela 30. Tarefas de Instalação: Camada de Mecanismo (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Configurar os scripts do agente de
recursos.

Valor padrão:
Vá para a documentação do seu
software de gerenciamento de cluster
Seu valor:
de alta disponibilidade. Para obter
exemplo de configurações, consulte os
seguintes tópicos:
v “Configurando os Scripts de
Controle de Alta Disponibilidade
(Exemplo do Tivoli System
Automation for Multiplatforms)”
na página 138
v “Configurando Scripts de Controle
de Alta Disponibilidade (Exemplo
da Microsoft)” na página 148

2d. Lista de tarefas de instalação da camada de cliente
Para configurar sua camada de cliente, siga as etapas na lista de tarefas a seguir.
Nota: Se você estiver criando uma topologia com mais de um computador cliente,
repita estas etapas para cada computador cliente.
Tabela 31. Tarefas de Instalação: Camada de Cliente
Descrição

Para obter mais informações

Execute o programa de instalação:

Capítulo 6, “Instalando o Software do Valor padrão:
IBM InfoSphere Information Server”,
Seu valor:
na página 229

1. Clique duas vezes no ícone de
configuração para iniciar o
programa de instalação. A janela
de programa é exibida em seu
navegador da Web padrão.

Registre suas informações

2. No programa de instalação, aceite
todos os padrões, exceto na
página Seleção de Camada,
escolha Cliente apenas.
Nota: Se você estiver usando a
mídia de instalação de cliente
apenas, a página Seleção de
Camada não será exibida. O
programa instala apenas a camada
de cliente.
3. Conclua o restante da instalação.
(Opcional) Configure manualmente o “Configurando Manualmente os
HTTP seguro (HTTPS) para a camada Componentes do InfoSphere
de cliente.
Information Server para Usar o
HTTPS” na página 338

Valor padrão:
Seu valor:

4. Execute Tarefas de Configuração de Pós-instalação
Depois de executar o programa de instalação do InfoSphere Information Server
para cada camada, execute estas tarefas:
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Tabela 32. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Se necessário, configure exceções
“Ativando o SSL para Transporte
explícitas de firewall para os arquivos RMI/IIOP de Entrada (Instalação de
executáveis do lado do cliente que
Cluster)” na página 334
exijam acesso à rede.

Valor padrão:

(Opcional) Configure o Secure Sockets “Configurando a Segurança do IBM
InfoSphere Information Server” na
Layer (SSL):
página 344
v Ative SSL para RMI/IIOP de

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

entrada. Quando você instala o
InfoSphere Information Server em
um ambiente do IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment 7.0 ou mais recente, o
SSL para comunicação RMI/IIOP
de entrada é desativado por
padrão.
v Se o programa de instalação não
configurou o HTTPS para um
computador de camada durante a
instalação do InfoSphere
Information Server, configure
manualmente o HTTPS para esse
computador de camada.
(Opcional) Configure o cluster para
ser executado como um serviço.

“Configurando um Cluster para Ser
Executado como um Serviço
(Windows)” na página 217

Valor padrão:

Instalações em cluster do DB2 e
HADR: Configurar os servidores
principal e secundário.

v Instalação em cluster do DB2:
“Configurando Novo Roteamento
de Cliente Automático” na página
166

Valor padrão:

Seu valor:

Seu valor:

v Instalação HADR do DB2:
– “Configurando o Servidor
Principal HADR” na página 176
– “Configurando o Servidor
HADR Em Espera” na página
177
Configurar o WebSphere Application
Server para trabalhar com o cluster
de camada do repositório de
metadados.

v Instalação em cluster do DB2:
“Especificando o Endereço e Porta
Alternativos para um Banco de
Dados DB2 para Conectar-se ao
IBM WebSphere Application
Server” na página 166

Valor padrão:
Seu valor:

v Instalação HADR do DB2:
“Especificando o Endereço e Porta
Alternativos de Banco de Dados do
IBM WebSphere Application
Server” na página 179
v Instalação do Oracle RAC:
“Conectando-se a uma
Configuração do Oracle RAC” na
página 188
(Opcional) Inclua nós adicionais do
WebSphere Application Server ou
outros componentes no cluster.

"Incluindo um Novo Membro de
Valor padrão:
Cluster" no IBM InfoSphere Information
Seu valor:
Server Administration Guide
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Tabela 32. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas) (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Para comunicar a configuração de
cluster do WebSphere Application
Server para o servidor da Web de
front-end, execute o console
administrativo do WebSphere
Application Server para gerar o
arquivo plugin-cfg.xml e, em
seguida, copie-o manualmente para
cada servidor da Web. Em seguida,
reinicie o servidor da Web.

"Propagando o Arquivo
Valor padrão:
plugin-cfg.xml para o Servidor da
Web de Front-end" no IBM InfoSphere Seu valor:
Information Server Administration Guide

Se você estiver usando o IBM HTTP
Server, é possível propagar
automaticamente o arquivo para os
servidores da Web, usando o console
administrativo do WebSphere
Application Server.
Instalação HADR do DB2: Iniciar
HADR

“Iniciando HADR” na página 183

Teste a função de failover da camada
de mecanismo.

Valor padrão:
Vá para a documentação do seu
software de gerenciamento de cluster
Seu valor:
de alta disponibilidade. Para obter
exemplo de configurações, consulte os
seguintes tópicos:

Seu valor:

v “Testando a Configuração (Exemplo
do Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” na página 140
v “Testando a Configuração (Exemplo
da Microsoft)” na página 149
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Tabela 32. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas) (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Configurar a segurança dentro do
InfoSphere Information Server:

“Configurando a Segurança do IBM
InfoSphere Information Server” na
página 344

Valor padrão:

1. Escolher um registro de usuário e
configurá-lo para o InfoSphere
Information Server.

Seu valor:

2. Crie usuários e grupos no registro
do usuário.
3. Designe funções de segurança
para usuários e grupos.
4. Configurar a segurança do
mecanismo do InfoSphere
Information Server. Mapear
credenciais, se necessário.
5. Designar funções de projetos, se
necessário, pelos componentes do
conjunto instalado.
Opcionalmente, também:
v Configurar o WebSphere
Application Server para
administração não raiz.
v Configurar agentes do InfoSphere
Information Server para
administração não raiz.
v Configurar o serviço de auditoria.
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Tabela 32. Tarefas de Configuração de Pós-instalação (Todas as Camadas) (continuação)
Descrição

Para obter mais informações

Registre suas informações

Configurar o IBM InfoSphere
DataStage e o IBM InfoSphere
QualityStage (se estiver instalado):

“Configurando o IBM InfoSphere
DataStage e o IBM InfoSphere
QualityStage” na página 387

Valor padrão:
Seu valor:

1. Se o suporte à globalização (NLS)
tiver sido instalado, certificar-se
de que os usuários do InfoSphere
DataStage tenham as
configurações corretas
especificadas para localização.
2. Configure o acesso às origens de
dados do ODBC.
3. Para sistemas com grandes
números de usuários
simultaneamente conectados ou
grandes números de tarefas em
execução simultaneamente, ajustar
o mecanismo do servidor.
Opcionalmente, também:
v Configurar o ambiente de
processamento paralelo.
v Migrar as tarefas criadas em uma
versão anterior do InfoSphere
DataStage para a versão atual.
v Configurar o InfoSphere
QualityStage Match Designer.
v Configurar o servidor de
aplicativos para executar relatórios
SQA ou de investigação.
v Testar a instalação.
Testar a instalação do IBM InfoSphere “Testando a Instalação do IBM
InfoSphere Information Services
Information Services Director (se
Director” na página 259
estiver instalado).

Valor padrão:

Configure o InfoSphere Information
Analyzer (se instalado).

“Configurando o IBM InfoSphere
Information Analyzer” na página 397

Valor padrão:

Configurar o IBM InfoSphere
Business Glossary (se estiver
instalado).

“Configurando o IBM InfoSphere
Business Glossary” na página 398

Valor padrão:

(Opcional) Execute a ferramenta IBM
Support Assistant Lite para
InfoSphere Information Server para
verificar a instalação.

Consulte a “Instalação, Verificação e
Resolução de Problemas” na página
257

Valor padrão:
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Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Seu valor:

Capítulo 4. Preparando os Computadores de Camada
Antes de executar o programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server,
prepare cada computador de destino para a instalação.
Instale o InfoSphere Information Server camada por camada. Ao executar o
programa de instalação, ele solicita que você selecione os módulos de produto a
serem instalados para especificar qual(is) camada(s) deve(m) ser instalada(s) no
computador e instala os componentes adequados do módulo de produto nas
camadas especificadas.

Revisando Requisitos do Sistema e Notas sobre a Liberação
Verifique se todos os computadores atendem aos requisitos de hardware e software
dos módulos de produto que você deseja instalar.
Para obter as informações mais atualizadas sobre os requisitos de instalação,
consulte os seguintes recursos:
v Os requisitos do sistema em www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14
&uid=swg27021833.
v As notas sobre a liberação em publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/
topic/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.relinfo.doc/topics/
iisihrinfo_infsv_rnote_v87.html.

Verificando os Pré-requisitos
Para determinar se seu sistema está pronto para instalar o IBM InfoSphere
Information Server, execute a ferramenta IBM Support Assistant Lite for InfoSphere
Information Server (ISA Lite). O Prerequisite Checker que está incluído com o ISA
Lite avalia seu sistema para determinar se os pacotes necessários estão instalados,
se os parâmetros do kernel são muito baixos para uma instalação bem-sucedida ou
se existem potenciais problemas com as variáveis de ambiente.

Antes de Iniciar
Faça download e instale a ferramenta ISA Lite a partir do site de suporte
(www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700).

Sobre Esta Tarefa
Para uma explicação completa de como concluir as etapas a seguir, consulte a
documentação que estão disponível sob a pasta \doc da instalação do ISA Lite.

Procedimento
1. Execute a ferramenta no modo do console para criar um arquivo de resposta. É
possível usar esse arquivo de resposta para executar o mesmo script no futuro
sem inserir novamente todas as suas informações.
2. Execute o Prerequisites Checker para avaliar seu sistema. É possível executar o
Prerequisites Checker antes de iniciar uma nova instalação do InfoSphere
Information Server ou antes de iniciar um upgrade para uma nova versão.
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3. Visualize os relatórios gerados para ver os pré-requisitos que passaram e
falharam. Corrija quaisquer pré-requisitos com falha e, em seguida, execute a
ferramenta novamente.

Configurando os Computadores da Camada
Complete as etapas de preparação a seguir para cada computador em seu
instalação.
Ainda que o programa de instalação conclua uma verificação de pré-requisito antes
de instalar o software, você deve verificar alguns pré-requisitos adicionais
identificados pelo Suporte de Software IBM. Consulte a nota técnica a seguir para
obter mais informações sobre os pré-requisitos: www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27019888.

Removendo Bibliotecas libicu (AIX)
Várias bibliotecas libicu podem fazer com que programa de instalação do IBM
InfoSphere Information Server falhe. Remova estas entradas antes de começar a
instalar o InfoSphere Information Server.

Sintomas
O programa de instalação falha com o seguinte erro:
Assegure-se de que as seguintes bibliotecas não existam:
/usr/lib/libicuio.a
/usr/lib/libicuuc.a
/usr/lib/libicui18n.a.
Essas bibliotecas podem fazer com que uvsh não funcione corretamente.

Causas
Alguns sistemas AIX possuem bibliotecas libicu no diretório /usr/lib. O programa
de instalação do InfoSphere Information Server instala uma cópia de libicu que ele
precisa no diretório /opt/IBM/InformationServer/Server/DSComponents/lib. Se as
bibliotecas libicu no diretório /usr/lib forem de 32 bits, o uvsh relatará um valor
mágico inválido devido um problema de carregamento. Se as bibliotecas libicu no
diretório /usr/lib forem de 64 bits, o usvh funcionará conforme projetado.

Resolvendo o problema
Remova todas as seguintes bibliotecas do diretório /usr/lib, se existirem, antes de
continuar com sua instalação:
libicuio.a
libicuuc.a
libicui18n.a

Configurando sua Rede
O IBM InfoSphere Information Server troca altos volumes de dados entre várias
portas de rede, o que requer que você configure cuidadosamente os nomes de
hosts e portas para sua rede.
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Antes de Iniciar
Verifique se uma rede TCP/IP é utilizada para todas as comunicações na
instalação.

Sobre Esta Tarefa
Por motivos de desempenho, não instale o InfoSphere Information Server em uma
configuração de rede remota (WAN) por causa das trocas de dados que são
necessárias. Embora os clientes possam trabalhar sobre uma WAN se a latência
estiver baixa, quando a latência de rede aumenta, isso tem um efeito prejudicial
sobre os clientes.
Nota: Os números de porta nas tabelas a seguir podem variar daqueles que são
usados em seu sistema porque o programa de instalação calcula automaticamente
o valor de porta com base na disponibilidade de porta. Por exemplo, para a porta
BOOTSTRAP_ADDRESS, o programa de instalação inicia com a porta 2809 e
incrementa em 1 até localizar uma porta aberta. Assegure-se de selecionar as portas
corretas em seu sistema a serem abertas e disponibilizadas. Os valores de porta
que são usados em seu sistema são armazenados no arquivo de resposta gerado
pelo programa de instalação. Antes de instalar o produto, verifique o painel
Revisão do Arquivo de Resposta no programa de instalação para o local, nome e
conteúdo de seu arquivo de resposta.

Procedimento
1. Configure a resolução do nome.
a. Verifique se os computadores na instalação podem resolver todos os outros
computadores pelos nomes abreviado e longo (nome completo do domínio),
por exemplo mycomputer e mycomputer.mydomain.com.
b. Assegure-se de que cada um dos computadores da camada a seguir possam
resolver os endereços IP dos computadores listados para essa camada.
Tabela 33. Computadores da Camada e os Computadores aos quais Eles se Conectam
Computador da camada

Computadores da camada aos quais se
conectar

Camada do repositório de metadados

Camada do repositório de metadados

Camada de serviços

Camada de serviços, camada de mecanismo,
camada de cliente

Camada do Mecanismo

Camada de serviços, camada de mecanismo,
camada de cliente

c. Assegure-se de que apenas localhost seja mapeado para o endereço IP de
loopback. A versão IPv4 desse endereço é 127.0.0.1 e a versão IPv6 é ::1/128.
Nenhuma outra entrada pode mapear localhost para o endereço IP do
computador local. O exemplo a seguir mostra como essas entradas são
configuradas nos seguintes arquivos:
v C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
v /etc/hosts
127.0.0.1 | ::1/128 localhost.localdomain localhost
xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx longhostname shorthostname

localdomain
O nome de domínio.

Capítulo 4. Preparando os Computadores de Camada

113

xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx
O endereço IP exclusivo do computador. Os endereços IPv4 e IPv6
são suportados.
longhostname shorthostname
Os nomes abreviado e longo do computador.
2. Para a camada do repositório de metadados, abra e torne disponíveis as portas
TCP por meio de firewalls para o InfoSphere Information Server e o servidor
de aplicativos.
Tabela 34. Números de Porta da Camada do Repositório de Metadados
Números de porta
padrão

Camadas que utilizam a porta

Banco de dados IBM DB2 par ao repositório de
metadados (banco de dados padrão)

50000

Serviços

Banco de dados IBM DB2 para o banco de dados de
análise (banco de dados padrão)

50000

Serviços, mecanismo, cliente

Banco de dados Oracle para o repositório de metadados
(se usado)

1521

Serviços

Banco de dados Oracle para o banco de dados de análise
(se usado)

1521

Serviços, mecanismo, cliente

Banco de dados Microsoft SQL Server para o repositório
de metadados (se usado)

1433

Serviços

Banco de dados Microsoft SQL Server para o banco de
dados de análise (se usado)

1433

Serviços, mecanismo, cliente

Componente

3. Para a camada de serviços, abra e torne disponíveis as portas TCP por meio de
firewalls para o InfoSphere Information Server e o servidor de aplicativos.
Tabela 35. Números de Porta da Camada de Serviços
Camadas
que utilizam
a porta

Componente

Números de porta padrão para
configuração básica

Números de porta padrão para
configuração de cluster

Servidor de relatórios

16581

(O DHTML reporta que a
funcionalidade do servidor não é
suportada nas configurações de
cluster.)

Clientes baseados na Web do
InfoSphere Information Server
(HTTP)

WC_defaulthost (9080)

Serviços,
Firewall entre o cliente e o
mecanismo,
dispatcher (se houver):
normalmente 80. Esse valor varia cliente
dependendo da configuração do
dispatcher front-end.
Firewall entre o dispatcher e os
membros de cluster (se houver):
WC_defaulthost de todos os
membros de cluster (por
exemplo, 9yep080, 9081 e assim
por diante).
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Cliente

Tabela 35. Números de Porta da Camada de Serviços (continuação)

Componente
Clientes baseados na Web do
InfoSphere Information Server
(HTTPS)

Números de porta padrão para
configuração básica

Números de porta padrão para
configuração de cluster

WC_defaulthost_secure (9443)

Firewall entre o cliente e o
dispatcher (se houver):
normalmente, 443. Esse valor
varia dependendo da
configuração do dispatcher
front-end.
Firewall entre o dispatcher e os
membros do cluster (se houver):
WC_defaulthost_secure de todos
os membros do cluster (por
exemplo, 9443, 9444, e assim por
diante)

Camadas
que utilizam
a porta
Cliente
Se o HTTPS
estiver
configurado,
a camada de
serviços e a
camada de
mecanismo
também
usarão esta
porta.

Console administrativo do IBM
WebSphere Application Server
(redirecionar para HTTPS)

WC_adminhost (9060)

WC_adminhost (9060)

Cliente

Console administrativo do IBM
WebSphere Application Server
(HTTPS)

WC_adminhost_secure (9043)

WC_adminhost_secure (9043)

Cliente

Serviços de comunicação do
InfoSphere Information Server
(Chamada de Método Remoto
Java [RMI] ou Inter-ORB
Protocol [IIOP])

BOOTSTRAP_ADDRESS (2809)

BOOTSTRAP_ADDRESS de
todos os membros de cluster
(9809, 9810, 9811 etc.)

Serviços,
mecanismo,
cliente

ORB_LISTENER_ADDRESS
(9100)
SAS_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS
(9401)
CSIV2_SSL_
MUTUALAUTH_
LISTENER_ADDRESS
(9402)
CSIV2_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS
(9403)

ORB_LISTENER_ADDRESS de
todos os agentes de nó (9100,
9101 etc.)
DCS_UNICAST_ADDRESS (9353)
SAS_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS,
CSIV2_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS,
CSIV2_SSL_
MUTUALAUTH_
LISTENER_ADDRESS
de todos os membros
do cluster:
(9410, 9411, 9412),
(9411, 9414, 9415),
etc.
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Tabela 35. Números de Porta da Camada de Serviços (continuação)

Componente
Serviços do IBM InfoSphere
Information Services Director
com ligações JMS

Números de porta padrão para
configuração básica

Números de porta padrão para
configuração de cluster

SIB_ENDPOINT_ADDRESS
(7276)

SIB_ENDPOINT_ADDRESS de
todos os membros do cluster
(7277, 7278 etc.)

SIB_ENDPOINT_SECURE_
ADDRESS (7286)
SIB_MQ_ENDPOINT_
ADDRESS (5558)
SIB_MQ_ENDPOINT_
SECURE_ADDRESS (5578)

Camadas
que utilizam
a porta
Cliente

SIB_ENDPOINT_SECURE_
ADDRESS de todos
os membros do
membros
(7287, 7288 etc.)
SIB_MQ_ENDPOINT_
ADDRESS de todos
os membros do
membros
(5559, 5560 etc.)
SIB_MQ_ENDPOINT_
SECURE_ADDRESS de todos os
membros de cluster
(5579, 5580 etc.)

4. Para a camada de mecanismo, abra e torne disponíveis as portas TCP por meio
de firewalls para o InfoSphere Information Server e o servidor de aplicativos.
Tabela 36. Números de Porta da Camada do Mecanismo
Camadas que utilizam
a porta

Componente

Números de porta padrão

Agente ASB do InfoSphere
Information Server

31531 e um número de porta aleatório maior que 1024 Serviços

Agente de criação de log do
InfoSphere Information Server

31533

Mecanismo

Serviços do IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage
Administrator

DSRPC (31538)

Mecanismo, cliente

Monitores de tarefas paralelas

13400 (porta 1) e 13401 (porta 2)

Mecanismo

Em vez de usar um número de porta aleatório, você
pode corrigir isso para uma determinada porta
especificando agent.objectport=# no arquivo
C:\IBM\InformationServer\ASBNode\conf\
agent.properties depois de concluir a instalação.
Após designar uma porta específica, reinicie o agente
de criação de log e o agente ASB para que a alteração
seja efetivada.

O acesso à porta 1 só será necessário a partir do nó
condutor. O acesso à porta 2 é necessário a partir do
nó condutor e o nó no qual o mecanismo do
InfoSphere Information Server está instalado, se este
nó for diferente do nó condutor.
Mecanismo paralelo
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Mecanismo

Tabela 36. Números de Porta da Camada do Mecanismo (continuação)
Componente

Números de porta padrão

Camadas que utilizam
a porta

Inicialização do processo remoto do 22514
mecanismo paralelo (Shell Remoto e
Shell Seguro, apenas diversos nós)

Mecanismo

Mecanismo paralelo (vários nós
somente)

Mecanismo

APT_PLAYER_CONNECTION_
PORT (várias portas, usa um
número de porta 11000 ou
superior)

5. Para conectar-se a origens de dados externas, consulte a documentação
fornecida pelo fornecedor para obter designações de porta adicionais.

Processos Usados pelo InfoSphere Information Server
Os processos a seguir são aqueles que você pode ver em execução no InfoSphere
Information Server.
A lista também inclui processos para o Banco de Dados DB2 e o WebSphere
Application Server, entre outros processos.

Windows
Processos do DB2
db2dasrm.exe
db2fmp64.exe
db2mgmtsvc.exe
db2rcmd.exe
db2syscs.exe
Processos do InfoSphere Information Server
Admin.exe
ASBAgent.exe
Director.exe
dsapi_server.exe
dsapi_slave.exe
DSDesign.exe
dsrpcd.exe
dsservice.exe
dstelnet.exe
fdbserver.exe
java.exe
LoggingAgent.exe
NT_OshWrapper.exe
osh.exe
resource_tracker.exe
tl_dsservice.exe
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UNIX e Linux
Processos do DB2
dasusr1 17245

1 0 Jun07 ?

00:00:00 /u1/home/dasusr1/das/adm/db2dasrrm

root

1 0 Jun07 ?

00:01:01 /opt/IBM/db2/V9/bin/db2fmcd

19072

dasusr1 19108
1 0 Jun07 ?
00:00:00 /opt/IBM/db2/V9/das/bin/db2fmd -i dasusr1
-m /opt/IBM/db2/V9/das/lib/libdb2dasgcf.so.1
root

16647

1 0 Jun07 pts/2

00:00:00 db2wdog 0

db2inst1 16649 16647 0 Jun07 pts/2

00:17:56 db2sysc 0

root

16650 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

root

16651 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

root

16652 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

db2inst1 16656 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:00 db2vend (Processo do Fornecedor PD - 1)

db2inst1 16665 16647 0 Jun07 pts/2
00:01:23 db2acd
0 ,0,0,0,1,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,1ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,4d0012
db2fenc1 19086 16647 0 Jun07 pts/2
00:00:03 db2fmp
( ,0,0,0,0,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,64ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,b3f004a
db2fenc1 19132 16647 0 Jun07 pts/2
00:00:02 db2fmp
( ,1,0,0,0,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,85ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,b598040
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root

3713
1 0 Jun07 pts/2
00:00:00 /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/bin/dsrpcd

root

3786
1 0 Jun07 pts/2
00:00:01 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-classpath /opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/JobMonApp.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/xerces/xercesImpl.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/xerces/xmlParserAPIs.jar
JobMonApp 13400 13401

dsadm

3801
1 0 Jun07 ?
00:09:07 /opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/bin/resource_tracker

root

31294
1 0 Jun07 pts/2
00:01:44 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/auth.conf
-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/sas.client.props
-Dcom.ibm.SSL.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ssl.client.props
-Dcom.ibm.CORBA.enableClientCallbacks=true
-Dcom.ibm.CORBA.FragmentSize=128000
-classpath /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/iis_util.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ACS_client.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ACS_common.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ISF_util.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ISF_j2ee.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ASB_utils.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ASB_util_client.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/
com.ibm.ws.ejb.thinclient_7.0.0.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/
com.ibm.ws.security.crypto.jar
com.ascential.acs.logging.agent.LoggingAgentSocketImpl

root

31324 31319 0 Jun07 pts/2
00:01:36 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-Xbootclasspath/a:conf:eclipse/plugins/com.ibm.isf.client
-Xss2M
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-Xoss2M
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Djava.ext.dirs=apps/jre/lib/ext:lib/java:eclipse/plugins:eclipse/plugins/com.ibm.isf.client
-classpath conf:eclipse/plugins/com.ibm.isf.client
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/auth.conf
-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/sas.client.props
-Dcom.ibm.SSL.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ssl.client.props
-Dcom.ibm.CORBA.enableClientCallbacks=true
-Dcom.ibm.CORBA.FragmentSize=128000 com.ascential.asb.agent.impl.AgentImpl run

Processos do WebSphere Application Server
root

30600
1 0 Jun07 pts/2
01:06:02 /opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/bin/java
-Declipse.security
-Dwas.status.socket=44248
-Dosgi.install.area=/opt/IBM/WebSphere/AppServer
-Dosgi.configuration.area=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/configuration
-Dosgi.framework.extensions=com.ibm.cds,com.ibm.ws.eclipse.adaptors
-Xshareclasses:name=webspherev70_%g,groupAccess,nonFatal
-Xscmx50M -Xbootclasspath/p:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/jre/lib/ext/ibmorb.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/jre/lib/ext/ibmext.jar
-classpath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/properties:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/startup.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/bootstrap.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/jsf-nls.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/lmproxy.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/urlprotocols.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/batchboot.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/batch2.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/lib/tools.jar
-Dibm.websphere.internalClassAccessMode=allow
-verbose:gc
-Xms1280m -Xmx2048m
-Xcompressedrefs
-Dws.ext.dirs=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/lib:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/classes:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/classes:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/installedChannels:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/ext:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/web/help:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/plugins/com.ibm.etools.ejbdeploy/runtime
-Dderby.system.home=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/derby
-Dcom.ibm.itp.location=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin
-Djava.util.logging.configureByServer=true
-Duser.install.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere
-Djavax.management.builder.initial=com.ibm.ws.management.PlatformMBeanServerBuilder
-Dwas.install.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer
-Dpython.cachedir=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/temp/cachedir
-Djava.util.logging.manager=com.ibm.ws.bootstrap.WsLogManager
-Dserver.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere
-Dcom.ibm.security.jgss.debug=off
-Dcom.ibm.security.krb5.Krb5Debug=off
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Xdisableexplicitgc
-Djava.awt.headless=true
-Djava.security.policy=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties
/server.policy
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties/wsjaas.conf
com.ibm.wsspi.bootstrap.WSPreLauncher
-nosplash
-application com.ibm.ws.bootstrap.WSLauncher com.ibm.ws.runtime.WsServer
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/config issusex1Node01Cell
issusex1Node01 server1

Essa lista não é completa: outros processos ou serviços podem ser executados em
seu ambiente.
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Modificando Parâmetros do Kernel e Limites do Usuário
(Linux, UNIX)
O IBM InfoSphere Information Server requer recursos específicos para cada
camada no Linux e UNIX. Modifique os parâmetros do kernel e limites do usuário
e reinicie o computador antes de iniciar o programa de instalação.
O parâmetro do kernel e os requisitos de limite do usuário são requisitos mínimos
do InfoSphere Information Server. O valor ideal para cada parâmetro poderá ser
maior dependendo de sua topologia e do carregamento de dados operacionais.
Alterações adicionais do parâmetro do kernel e do limite do usuário podem ser
necessárias. Quando mais de um valor for fornecido para sua configuração, utilize
o valor mínimo maior.
Todas as alterações devem ser feitas por um administrador de sistema treinado.
Faça uma cópia de backup dos parâmetros do kernel e dos limites do usuário antes
de modificá-los. Depois de modificar os parâmetros do kernel e os limites do
usuário com os valores sugeridos, reinicie o computador e, em seguida, instale o
InfoSphere Information Server.

Parâmetros Mínimos do Kernel
Talvez seja necessário configurar os parâmetros do kernel e os limites do usuário
para seu servidor de aplicativos. Para obter informações, consulte a documentação
do IBM WebSphere Application Server.

Valores Mínimos de Parâmetros do Kernel para Bancos de
Dados IBM DB2
Os requisitos mínimos do parâmetro do kernel do repositório de metadados se
aplicam apenas às instalações do banco de dados DB2. Antes de instalar o DB2
como parte do InfoSphere Information Server, assegure-se de que seu computador
atenda aos seguintes requisitos mínimos para o parâmetro do kernel para o DB2:
v Os valores de parâmetros padrão do kernel são suficientes.
v Execute o utilitário db2osconf para que ele identifique os valores de parâmetros
do kernel apropriados para seu sistema. Se você ainda não instalou o servidor
DB2, será possível obter o utilitário db2osconf a partir da mídia de instalação do
InfoSphere Information Server no arquivo db2osconf.tar. Descompacte o
arquivo tar no computador e execute-o.
v Os valores mínimos de parâmetros do kernel do Linux são descritos na tabela a
seguir:
Tabela 37. Parâmetros e Limites de Usuário Mínimos do Kernel no Linux para a Camada
do Repositório de Metadados no DB2
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Parâmetro

Camada do repositório de metadados

MSGMAX

65535

MSGMNB

65535

MSGMNI

1024

RANDOMIZE_VA_SPACE

0

SEMMNI

1024

SEMMNS

256000

SEMMSL

250
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Tabela 37. Parâmetros e Limites de Usuário Mínimos do Kernel no Linux para a Camada
do Repositório de Metadados no DB2 (continuação)
Parâmetro

Camada do repositório de metadados

SEMOPM

32

SHMALL

v Para o padrão PAGE_SIZE 4096, use 4294967296
v Para um PAGE_SIZE maior que 4096, divida
17592186044416 por PAGE_SIZE
(17592186044416/PAGE_SIZE)

SHMMAX

Configure esse valor de modo que seja igual a
100% da memória física (em bytes) em seu
computador.

SHMMNI

4096

Quando os requisitos de parâmetros do kernel do DB2 forem diferentes dos do
InfoSphere Information Server, use o valor mínimo mais alto. Se você utilizar um
sistema de banco de dados diferente para o repositório de metadados, consulte a
documentação do produto para esse sistema de banco de dados para localizar as
informações sobre os requisitos do parâmetro do kernel.

Parâmetros Mínimos do Kernel do AIX
Execute o comando smit ou smitty para modificar os parâmetros do kernel no
AIX. A tabela a seguir contém os parâmetros e os limites de usuário mínimos do
kernel para as camadas de mecanismo e de serviços.
Tabela 38. Parâmetros Mínimos do Kernel e Limites do Usuário do AIX (Camadas de
Mecanismo e Serviços)
Parâmetro

Camadas de mecanismo e serviços

SHMMAX

536870912

SHMMNI

2000

SHMSEG

200

MAXUPROC

1000 ou ilimitado

NOFILES

10240

Parâmetros Mínimos do Kernel do HP-UX
Execute o comando kctune para modificar parâmetros do kernel no HP-UX. A
tabela a seguir contém os parâmetros e os limites de usuário mínimos do kernel
para as camadas de mecanismo e de serviços.
Tabela 39. Parâmetros Mínimos do Kernel e Limites do Usuário do HP-UX (Camadas de
Mecanismo e Serviços)
Parâmetro

Camadas de mecanismo e serviços

MAXFILES

8000

MSGMAP

32768

MSGMAX

65535

MSGMNB

65535 (perfil único)
131070 (mais de um perfil)

MSGMNI

50
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Tabela 39. Parâmetros Mínimos do Kernel e Limites do Usuário do HP-UX (Camadas de
Mecanismo e Serviços) (continuação)
Parâmetro

Camadas de mecanismo e serviços

MSGSEG

32767

MSGTQL

2046

NFILE

58145

NFLOCKS

3000

NPROC

4116

SEMMNI

2048

SEMMNS

16384

SEMMNU

1024

SEMMSL

2048

SHMMAX

307200000

SHMMNI

2000

SHMSEG

1024

MAXUPRC

1000 ou ilimitado

NOFILES

10240

Parâmetros Mínimos do Kernel do Linux
A tabela a seguir contém os parâmetros e os limites de usuário mínimos do kernel
para as camadas de mecanismo e de serviços.
Tabela 40. Parâmetros Mínimos do Kernel e Limites do Usuário do Linux (Camadas de
Mecanismo e Serviços)
Parâmetro

Camadas de mecanismo e serviços

MSGMAX

8192

MSGMNB

16384

MSGMNI

Nenhum requisito

SEMMNI

1024

SEMMNS

128000

SEMMSL

250

SEMOPM

32

SHMALL

2511724800

SHMMAX

307200000

SHMMNI

2000

SHMSEG

200

nproc

1000 ou ilimitado

nofile

10240

Parâmetros Mínimos do Kernel do Solaris
No Solaris 10, modifique o arquivo /etc/project em vez do arquivo /etc/system.
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No arquivo /etc/project, cada entrada deve ser especificada na mesma linha. No
exemplo a seguir, o caractere de seta à direita (⇒) representa a continuação da
linha de parâmetro padrão.
system:0::::
user.root:1::::
noproject:2::::
default:3::::project.max-msg-ids=(priv,3584,deny);projec⇒
t.max-sem-ids=(priv,4096,deny);project.max-shm-ids=(priv⇒
,4096,deny);project.max-shm-memory=(priv,7682162688,deny)
group.staff:10::::
db2fenc1:100::db2fenc1::
db2inst1:101::db2inst1::
dasusr1:102::dasusr1::
dsadm:103::dsadm::

As tabelas a seguir contêm os parâmetros e os limites de usuário mínimos do
kernel para as camadas de mecanismo e de serviços.
Tabela 41. Parâmetros Mínimos do Kernel e Limites do Usuário do Solaris 10 (Camadas de
Mecanismo e Serviços)
Nome do controle de recurso

Camadas de mecanismo e serviços

process.max-msg-qbytes

16384 ou use o valor do sistema operacional padrão

process.max-msg-messages

Nenhum requisito

process.max-sem-ops

100 ou use o valor do sistema operacional padrão

process.max-sem-nsems

1024

project.max-shm-memory

307200000

project.max-shm-ids

2000

project.max-msg-ids

1024

project.max-sem-ids

1024

Configurando Contas do Administrador e do Proprietário
Ao executar o programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server, você
deve especificar os nomes de usuário e senhas para as contas de administrador e
de proprietário para o programa.

Antes de Iniciar
Certifique-se de estar familiarizado com as restrições de nomenclatura descritas em
“Restrições de Nomenclatura para IDs de Usuário e Senhas” na página 455.

Sobre Esta Tarefa
Criar contas do administrador e do proprietário antes de instalar o InfoSphere
Information Server garante que as políticas do sistema operacional, como a
solicitação de alteração de senha no primeiro login, não interfiram no uso do
programa de instalação das contas.
Crie as contas como contas do sistema operacional locais, contas do Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) ou contas do NIS.
Importante: Se você usar contas do LDAP ou contas do NIS, deverá criar essas
contas antes de executar o programa de instalação do InfoSphere Information
Server. O programa de instalação não pode criar essas contas.
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Ao criar as contas, registre o ID do usuário e a senha de cada usuário.

Procedimento
1. Nos sistemas operacionais em que você instala o InfoSphere Information Server,
certifique-se de que o usuário que instala o InfoSphere Information Server
possa efetuar login usando essas contas:
v Conta do usuário raiz.
v Uma conta do usuário no grupo de administradores locais. Essa conta deve
ser um dos seguintes tipos:
– Uma conta local diretamente designada ao grupo de administradores
locais do Windows.
– Uma conta de domínio diretamente designada ao grupo de
administradores locais do Windows.
Nota: No Windows 2008, você também deve desativar a configuração de
User Account Control (UAC), para que a conta de domínio tenha acesso
total.
O usuário deve efetuar login usando uma dessas contas para instalar
oInfoSphere Information Server.
2. Nos sistemas operacionais em que cada camada de mecanismo é instalada, crie
as contas adicionais a seguir e registre as senhas.
Nota: Se a instalação não incluir uma camada de mecanismo, será possível
ignorar essa etapa.
Tabela 42. Contas Criadas para uma Camada de Mecanismo (somente Linux, UNIX)
Descrição da Conta
Administrador do
mecanismo do
InfoSphere Information
Server

Nome de Usuário
Padrão

Grupo Primário

Grupo Secundário

Notas

dsadm

dstage

Você customiza este
grupo a ser aplicado a
seu modelo de
segurança.

Este usuário
desempenha tarefas
administrativas, como
incluir novos projetos e
definir suas
propriedades. Para
executar as tarefas, crie
um usuário separado
com a função de
desenvolvedor.
Essa conta deve ser uma
conta no sistema
operacional local.
Durante o período de
instalação, não é
possível especificar uma
conta do protocolo
Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP)
como a conta do
administrador do
mecanismo.

3. No sistema operacional em que você instalar a camada do repositório de
metadados, crie as seguintes contas adicionais e registre as senhas.
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Tabela 43. Contas que Você Cria na Camada do Repositório de Metadados
Descrição da Conta
Usuário do Servidor de
Administração do DB2

Nome de Usuário
Padrão

Grupo Primário

Grupo Secundário

Notas

v dasusr1

v dasadm1

Nenhum

v db2admin

v db2admns e
Administradores

Crie a conta de sistema
operacional apenas para
o banco de dados DB2.
Essa conta deve ter
permissão de leitura,
gravação e execução
para os seguintes
diretórios:
v O diretório inicial
para o usuário do
servidor de
administração do DB2
(por padrão, o
caminho é
/home/dasusr1)
v /tmp
v /var/tmp

Proprietário da instância db2inst1
do DB2

db2iadm1

dasadm1

Crie a conta de sistema
operacional apenas para
o banco de dados DB2.
Essa conta deve ter
permissão de leitura,
gravação e execução
para os seguintes
diretórios:
v O diretório inicial
para o proprietário da
instância do DB2 (por
padrão, o caminho é
/home/db2inst1)
v /tmp
v /var/tmp

Usuário protegido do
DB2

db2fenc1

Proprietário do
repositório de
metadados

xmeta
xmeta
Importante: Não
especifique db2admin ou
db2inst1 como nome do
usuário do repositório
de metadados.

Usuário do repositório
de metadados

xmetasr
Importante: Esse nome
de usuário deve ser
diferente do nome de
usuário especificado
para o proprietário do
repositório de
metadados (xmeta).

db2fadm1

xmetasr

Nenhum

Crie a conta de sistema
operacional apenas para
o banco de dados DB2.

Nenhum

Crie a conta de sistema
operacional apenas para
o banco de dados DB2.
Quando você utiliza o
banco de dados DB2
para o repositório, o
banco de dados DB2
utiliza a autenticação no
sistema operacional para
pedidos de conexão.

Nenhum

Crie a conta de sistema
operacional apenas para
o banco de dados DB2.
Quando você utiliza o
banco de dados DB2
para o repositório, o
banco de dados DB2
utiliza a autenticação no
sistema operacional para
pedidos de conexão.
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Tabela 43. Contas que Você Cria na Camada do Repositório de Metadados (continuação)
Descrição da Conta
IBM InfoSphere
Information Analyzer:
proprietário dos bancos
de dados de análise

Nome de Usuário
Padrão

Grupo Primário

iauser
iauser
Importante: Não
especifique db2admin ou
db2inst1 como nome do
usuário do banco de
dados do InfoSphere
Information Analyzer.

Grupo Secundário

Notas

Nenhum

Crie a conta de sistema
operacional apenas para
o banco de dados DB2.
O banco de dados DB2
utiliza a autenticação
para o sistema
operacional.

O programa de instalação do InfoSphere Information Server deve ter acesso
raiz. A raiz deve ter permissões de gravação para os seguintes diretórios:
v /tmp
v /var
v /var/tmp
v /usr/local/bin
4. Verifique as permissões para todos os usuários incluindo o raiz. Se alguns
diretórios estiverem montados a partir dos sistemas de arquivo de rede como
AFS, as permissões podem não ser adequadas para executar uma instalação
bem-sucedida.
5. Determine nomes e senhas a serem usados para as seguintes contas do
administrador:
Tabela 44. Configuração de Contas de Administradores pelo Programa de Instalação
Descrição da Conta

Nome de Usuário Padrão

Administrador para o IBM WebSphere Application
Server

wasadmin

Administrador para o InfoSphere Information Server

isadmin

6. Efetue login em cada conta para confirmar se ela funciona corretamente.
Alguns sistemas operacionais são configurados para forçar uma alteração de
senha durante o primeiro login. Portanto, um login manual é necessário para
ativar as contas adequadamente.

Criando uma Configuração Ativa-Passiva de Alta Disponibilidade com
Dois Servidores
É possível fornecer um nível básico de alta disponibilidade configurando as
camadas de software do IBM InfoSphere Information Server em uma configuração
ativa-passiva de alta disponibilidade.
Em uma configuração ativa-passiva de alta disponibilidade de dois servidores, dois
computadores compartilham um dispositivo de armazenamento. A camada do
repositório de metadados, a camada de mecanismo e a camada de serviços são
todas instaladas no dispositivo de armazenamento compartilhado. Um dos
computadores (o servidor ativo) hospeda as camadas. O outro computador (o
servidor passivo) é iniciado, mas não está executando nenhum software da
camada. Um produto de software de alta disponibilidade está instalado em ambos
os servidores, como IBM Tivoli System Automation para Multiplataformas nos
sistemas Linux ou UNIX ou Microsoft Cluster Service (MSCS) em sistemas
Microsoft Windows. O software de alta disponibilidade mantém uma pulsação, um
sinal periódico do servidor ativo para o servidor passivo que indica que o servidor
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ativo está operacional. Se o servidor ativo falhar, a pulsação também falhará. O
software de alta disponibilidade reinicia todos os serviços no servidor passivo. Esse
processo é chamado de failover.
Com essa configuração, um nome de host virtual e endereço IP flutuante são
definidos para o par de servidores. Essas informações são associadas ao servidor
ativo. Todos os programas clientes se conectam ao servidor usando esse endereço
ou nome de host. Se o servidor ativo falhar, o endereço IP flutuante e o nome do
host virtual serão automaticamente reassociados ao servidor passivo.
Se você fornecer alta disponibilidade para a camada de serviços ou a camada de
repositório de metadados (ou ambas) usando outros métodos, é possível optar por
incluir apenas as camadas restantes na configuração ativa-passiva. Por exemplo,
você pode optar por implementar um cluster do IBM WebSphere Application
Server para sua camada de serviços e um cluster do banco de dados IBM DB2 para
Linux, UNIX e Windows para sua camada do repositório de metadados. Nesse
caso, os servidores em sua configuração ativa-passiva hospedam apenas a camada
de mecanismo.
Para definir uma configuração de alta disponibilidade, você deve ter um
entendimento sólido das tecnologias de rede, como protocolos, camadas,
dispositivos, etc. As configurações altamente disponíveis, especialmente as
configurações que envolvem o armazenamento em cluster, são tecnicamente
complexas e requerem conhecimento para implementá-las com êxito.

Criando uma Configuração Ativa-Passiva (Linux, UNIX)
Para uma instalação do Linux ou UNIX, independentemente do software de alta
disponibilidade usado, você deve concluir as mesmas etapas básicas para
configurar uma configuração ativa-passiva de dois servidores.

Procedimento
1. Configure o hardware e faça o cabeamento da rede.
Os servidores devem estar fisicamente separados. Use hardware idêntico com
armazenamento interno, memória e energia de processamento idênticos.
Os servidores devem ser capazes de se comunicar uns com os outros usando
redes de alta velocidade. Para minimizar pontos únicos de falha, cada servidor
deve ter conexões redundantes com pelo menos duas redes de alta velocidade
fisicamente separadas.
Para suportar failover quando ocorrer um problema, o software de alta
disponibilidade criará um sinal de pulsação entre os servidores. Configure
pelo menos duas redes fisicamente separadas para esse sinal. Essas redes
podem ser redes seriais ou outras. As redes que transportam o sinal de
pulsação devem estar fisicamente separadas e isoladas das redes de alta
velocidade.
2. Instale o software de alta disponibilidade no servidor ativo e no servidor
passivo.
3. Aloque um endereço IP e o associe ao nome do host virtual que a camada de
cliente usará para se conectar aos componentes do lado do servidor do IBM
InfoSphere Information Server.
4. Monte o dispositivo de armazenamento compartilhado em pontos de
montagem idênticos em cada nó. Crie os seguintes pontos de montagem:
v Diretório de instalação base. Geralmente, /opt/IBM
v Diretório inicial de usuário base. Geralmente, /home
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5. Use as ferramentas adequadas de administração do software de alta
disponibilidade para concluir as seguintes etapas:
a. Crie um grupo de recursos para os recursos do InfoSphere Information
Server.
b. Inclua um recurso para gerenciar o endereço IP virtual.
c. Inicie o grupo de recursos.
d. Verifique se o grupo de recursos está sendo executado no servidor
principal no qual InfoSphere Information Server deve ser executado.
Verifique se você pode se conectar ao servidor principal usando o nome de
host virtual. Teste o failover e resolva todos os problemas antes de
continuar.
6. Em ambos os servidores, crie os diretórios a seguir dentro dos pontos de
montagem desses diretórios. Assegure-se de que os diretórios tenham
permissões idênticas de usuário local. Os diretórios podem ser diferentes
dependendo da sua configuração.
Tabela 45. Diretórios para Configuração Ativa-Passiva
Configuração de Camadas

Diretório

Tudo

Diretório de projeto. Padrão:
/opt/IBM/InformationServer/Server/
Projects

Camada de mecanismo nos dois servidores

v Diretório de instalação do InfoSphere
Information Server. Padrão:
/opt/IBM/InformationServer
v Diretório inicial para o administrador de
mecanismo do InfoSphere Information
Server. Geralmente, /home/dsadm

Camadas de serviços nos dois servidores

Diretório de instalação do IBM WebSphere
Application Server. Padrão:
/opt/IBM/WebSphere

Camada do repositório de metadados nos
dois servidores, sistema do banco de dados
IBM DB2

v Diretório de instalação do sistema do
banco de dados DB2. Padrão:
/opt/IBM/db2
v Diretório inicial do proprietário da
instância do DB2. Geralmente,
/home/db2inst1
v Diretório inicial do usuário do servidor de
administração do DB2. Geralmente,
/home/dasusr1
v Diretório inicial do usuário protegido do
DB2. Geralmente, /home/db2fenc1
v Diretório inicial do proprietário do
repositório de metadados. Geralmente,
/home/xmeta
v Se o IBM InfoSphere Information Analyzer
estiver instalado, o diretório inicial do
proprietário dos bancos de dados de
análise. Geralmente, /home/iauser

7. Se a configuração ativa-passiva incluir apenas a camada de mecanismo (ou
seja, o repositório de metadados ou as camadas de serviços devem estar
localizadas fora da configuração ativa-passiva), instale e configure o
repositório de metadados e as camadas de serviços primeiro, antes de
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continuar com a instalação e configuração da camada de mecanismo. A
instalação da camada de mecanismo requer que as camadas do repositório de
metadados e de serviços sejam instaladas primeiro, a menos que você as
instale ao mesmo tempo em uma única transação do programa de instalação.
8. Execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no
servidor principal.
Quando solicitado pelo programa de instalação, especifique o nome do host
virtual. Sempre que um diretório de instalação for solicitado, especifique um
caminho dentro do ponto de montagem.
9. Replique as entradas /etc/services nos dois servidores.
10. Crie scripts para iniciar, parar e monitorar os servidores. Armazene os scripts
no dispositivo de armazenamento compartilhado.
Diversos scripts de controle de alta disponibilidade de amostra estão incluídos
com InfoSphere Information Server. É possível usar esses scripts ou
modificá-los para se ajustarem à sua configuração. Consulte o “Scripts de
Controle de Alta Disponibilidade Incluídos no IBM InfoSphere Information
Server” na página 150.
11. Use as ferramentas adequadas de administração do software de alta
disponibilidade para concluir as seguintes etapas:
a. Se a camada de mecanismo estiver incluída na configuração de alta
disponibilidade, inclua o script InfoSvrEngine ou o script do agente de
recursos equivalente no grupo de recursos.
b. Se a camada de serviços ou a camada do repositório de metadados estiver
incluída na configuração de alta disponibilidade, inclua o script
InfoSvrServices ou seu script do agente de recursos equivalente no grupo
de recursos.
12. Teste a configuração simulando falhas diferentes.

Exemplo: Definindo uma Configuração Ativa-Passiva Usando o
IBM Tivoli System Automation para Multiplataformas
Este exemplo descreve como definir uma configuração de alta disponibilidade
ativa-passiva com dois servidores usando Tivoli System Automation para
Multiplataformas.
Esta configuração de exemplo é criada em dois servidores Red Hat Enterprise
Linux Server. Os servidores são conectados uns aos outros usando uma única rede
pública. Cada servidor também está conectado a uma rede de área de
armazenamento (SAN). Todos os componentes do IBM InfoSphere Information
Server estão instalados na SAN. A qualquer momento, apenas um dos servidores é
o ativo; ou seja, ele hospeda os componentes do InfoSphere Information Server na
SAN. O outro servidor é o passivo e não acessa a SAN.
AIX
Embora esse exemplo seja para Linux, a maioria das etapas é idêntica
em um ambiente AIX. As etapas que diferem são indicadas.

O diagrama a seguir ilustra a configuração de exemplo:
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Computador A

Camada do cliente

Rede Pública

Computador B
(Ativo)
Camada do
mecanismo

Computador C
(Passivo)

Camada
de serviços

Instância do
banco de dados

Rede separada
que carrega a pulsação

Software de
gerenciamento HA

Software de
gerenciamento HA

SAN
Camada do
mecanismo
(instalada)

Camada de
serviços
(instalada)

Banco
de Dados
Figura 40. Exemplo de uma Configuração Ativa-Passiva de Alta Disponibilidade Ativa-Passiva de Dois Servidores

Neste exemplo, o seguinte software será usado para cada servidor:
v Red Hat Enterprise Linux Server de 64 bits
v IBM InfoSphere Information Server, Versão 8.5
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versão 7.0 (instalado
com o programa de instalação do InfoSphere Information Server)
v Banco de Dados IBM DB2 para Linux, UNIX e Windows, Versão 9.7 (instalado
com o programa de instalação do InfoSphere Information Server)
v IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (a versão que está incluída no
pacote de instalação do IBM DB2 9.7)
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Para armazenamento, há uma rede de área de armazenamento (SAN) que é
acessível aos dois servidores.
Para criar a configuração neste exemplo, siga estas etapas:
1. Configure o hardware. Em seguida, configure a rede e os pontos de montagem
para a rede de área de armazenamento (SAN). Finalmente, monte a SAN.
Consulte o “Configurando os Servidores, Rede e Armazenamento (Exemplo do
Tivoli System Automation for Multiplatforms)”.
2. Instale o System Automation para Multiplataformas em cada servidor no
cluster e, em seguida, crie o domínio de automação de primeiro nível. O
System Automation para Multiplataformas é fornecido em um pacote
configurável com o pacote de instalação do sistema do banco de dados IBM
DB2. Consulte o “Instalando o Software de Alta Disponibilidade (Exemplo do
Tivoli System Automation for Multiplatforms)” na página 132.
3. Defina o endereço IP virtual. Em seguida, configure o System Automation para
Multiplataformas para que os adaptadores de rede nos servidores sejam
apropriados e equivalentes para o endereço IP virtual. Consulte o
“Configurando o Endereço IP Virtual (Exemplo do Tivoli System Automation
for Multiplatforms)” na página 133.
4. Defina o grupo de recursos e, em seguida, crie a política de automação usando
as definições de relacionamento. Crie um desempatador de rede. Finalmente,
ative o grupo de recursos. Consulte o “Definindo e Iniciando o Grupo de
Recursos (Exemplo do Tivoli System Automation for Multiplatforms)” na
página 134.
5. Crie os usuários e os grupos de usuários na SAN. Em seguida, execute o
programa de instalação do InfoSphere Information Server. Finalmente, replique
as entradas /etc/services nos dois servidores. Consulte o “Instalando o IBM
InfoSphere Information Server no Cluster (exemplo do Tivoli System
Automation for Multiplatforms)” na página 137.
6. Configure os scripts para iniciar, parar e monitorar os servidores. Em seguida,
crie os recursos de aplicativo. Consulte o “Configurando os Scripts de Controle
de Alta Disponibilidade (Exemplo do Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” na página 138.
7. Para testar a configuração, simule falhas do servidor ativo e falhas da rede e
observe os resultados. Consulte o “Testando a Configuração (Exemplo do Tivoli
System Automation for Multiplatforms)” na página 140.
Configurando os Servidores, Rede e Armazenamento (Exemplo do Tivoli System
Automation for Multiplatforms):
Configure o hardware. Em seguida, configure a rede e os pontos de montagem
para a rede de área de armazenamento (SAN). Finalmente, monte a SAN.
Sobre Esta Tarefa
Os dois servidores neste exemplo contêm uma interface de rede cada (en0). As
interfaces de rede en0 estão conectadas umas às outras através da nuvem de rede
externa que forma a rede pública. Os seguintes endereços IP estáticos estão
designados aos adaptadores en0 nos servidores ativo e passivo:
v Servidor ativo (nome do host myprimary): 192.0.2.0
v Servidor passivo (nome do host mysecondary): 192.0.2.1

Capítulo 4. Preparando os Computadores de Camada

131

Nos exemplos a seguir, é possível expressar qualquer um dos dois endereços IPv4
como endereços IPv6. Por exemplo, é possível expressar 192.0.2.0 como
::ffff:192.0.2.0.
Procedimento
1. Configure os servidores, a rede e o hardware de armazenamento.
2. Ajuste os parâmetros do kernel e os limites do usuário de forma idêntica nos
dois servidores. Para obter informações sobre esses ajustes, consulte
“Modificando Parâmetros do Kernel e Limites do Usuário (Linux, UNIX)” na
página 120.
3. Abra o arquivo /etc/hosts em cada servidor. Em cada arquivo, verifique se os
nomes do servidor ativo e passivo estão mapeados para seus endereços IP
públicos correspondentes. Por exemplo:
192.0.2.0
192.0.2.1

myprimary.example.com
mysecondary.example.com

myprimary
mysecondary

Se os nomes de host forem definidos no arquivo /etc/hosts, os servidores
poderão identificar uns aos outros se ocorrer uma falha do servidor DNS.
Todos os servidores no cluster devem ter as mesmas entradas nesse arquivo.
Além disso, todos os servidores devem ter endereços IP estáticos.
4. Valide se os servidores ativo e passivo podem efetuar ping com êxito usando a
rede pública: Por exemplo:
ping myprimary
ping mysecondary

5. Crie diretórios idênticos em cada servidor a ser usado como os pontos de
montagem para a SAN compartilhada. Conceda as permissões de diretórios de
775:
mkdir
chmod
mkdir
chmod

/opt/IBM
775 /opt/IBM
/home
775 /home

6. Abra o arquivo /etc/fstab em cada servidor.
O nome do arquivo é /etc/filesystems.
7. Em cada arquivo, defina pontos de montagem para a SAN compartilhada. Para
cada ponto de montagem, especifique a opção noauto para evitar que o ponto
de montagem seja automaticamente montado em mais de um servidor no
cluster. Por exemplo:
AIX

192.0.2.2:/newfs
192.0.2.2:/newfs

/opt/IBM
/home

nfs
nfs

defaults
defaults

0 0
0 0

8. Monte a SAN em cada servidor.
9. Crie os seguintes diretórios, com permissões idênticas de usuário local:
v /opt/IBM/InformationServer/Server/Projects
v /opt/IBM/InformationServer
v /opt/IBM/WebSphere
v /opt/IBM/db2
Instalando o Software de Alta Disponibilidade (Exemplo do Tivoli System
Automation for Multiplatforms):
Instale o IBM Tivoli System Automation para Multiplataformas em cada servidor
no cluster e, em seguida, crie o domínio de automação de primeiro nível. O System
Automation para Multiplataformas é fornecido em um pacote configurável com o
pacote de instalação do sistema do banco de dados IBM DB2.
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Procedimento
1. Instale o componente de base do System Automation para Multiplataformas em
cada servidor. O diretório de instalação deve estar no armazenamento local de
cada servidor, não na rede de área de armazenamento (SAN).
2. Edite o arquivo /etc/profile e certifique-se de que a variável de ambiente
CT_MANAGEMENT_SCOPE esteja configurada como 2 para todos os usuários.
3. Em cada servidor que deve fazer parte do domínio de automação, execute o
comando preprpnode para preparar a segurança no servidor, para que ele possa
ser definido em um domínio do mesmo nível.
/usr/sbin/rsct/bin/preprpnode myprimary mysecondary

4. Crie o domínio de automação. No exemplo, um único domínio de automação
denominado ha_domain é criado, contendo os servidores myprimary e
mysecondary. Para criar o domínio, execute o comando mkrpdomain em um dos
servidores (você pode escolher o servidor):
mkrpdomain ha_domain myprimary mysecondary

Depois que esse comando é executado uma vez em um servidor, qualquer
comando do Tivoli System Automation for Multiplatforms ou do Reliable
Scalable Cluster Technology (RSCT) pode ser emitido a partir de qualquer
servidor no domínio de automação.
5. O domínio de automação recentemente criado tem um estado operacional
(OpState) de off-line. Execute o comando startrpdomain para deixar o domínio
on-line:
startrpdomain ha_domain

Configurando o Endereço IP Virtual (Exemplo do Tivoli System Automation for
Multiplatforms):
Defina o endereço IP virtual. Em seguida, configure o IBM Tivoli System
Automation para Multiplataformas para que os adaptadores de rede nos servidores
sejam apropriados e equivalentes para o endereço IP virtual.
Sobre Esta Tarefa
Nos exemplos a seguir, é criado um arquivo denominado myserviceip.cfg que
define um endereço IP virtual denominado haip. O valor de IPAddress é o
endereço IP do alias de rede, que pode ser um endereço IPv4 ou IPv6. Nos
exemplos a seguir, é possível expressar o endereço IPv4 192.0.2.10 como o
endereço IPv6 ::ffff:192.0.2.10.
Procedimento
1. Crie um arquivo de configuração no diretório /opt/IBM/hascripts que define o
endereço IP virtual e especifica os nomes dos servidores a serem associados ao
endereço. O valor NetMask é a máscara de rede deste endereço IP:
PersistentResourceAttributes::
NodeNameList={"myprimary", "mysecondary"}
Name="haip"
NetMask=255.255.255.128
IPAddress=192.0.2.10
ResourceType=1

2. Execute o comando mkrsrc para criar o recurso IP virtual:
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/myserviceip.cfg IBM.ServiceIP

3. Execute o comando lsrsrc para verificar se o recurso foi corretamente criado:
lsrsrc -l IBM.ServiceIP
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O comando exibe a configuração de recurso IP virtual. Por exemplo:
Atributos Persistentes de
recurso 1:
Name
ResourceType
AggregateResource
IPAddress
NetMask
ProtectionMode
NetPrefix
ActivePeerDomain
NodeNameList
recurso 2:
Name
ResourceType
AggregateResource
IPAddress
NetMask
ProtectionMode
NetPrefix
ActivePeerDomain
NodeNameList
recurso 3:
Name
ResourceType
AggregateResource
IPAddress
NetMask
ProtectionMode
NetPrefix
ActivePeerDomain
NodeNameList

Recurso para IBM.ServiceIP
=
=
=
=
=
=
=
=
=

"haip"
0
"0x2029 0xffff 0x8657b47c 0x9cbcbccb 0x918205be 0xc296f798"
"192.0.2.10"
"255.255.255.128"
1
0
"ha_domain"
{"mysecondary"}

=
=
=
=
=
=
=
=
=

"haip"
0
"0x2029 0xffff 0x8657b47c 0x9cbcbccb 0x918205be 0xc296f798"
"192.0.2.10"
"255.255.255.128"
1
0
"ha_domain"
{"myprimary.example.com"}

=
=
=
=
=
=
=
=
=

"haip"
1
"0x3fff 0xffff 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000"
"192.0.2.10"
"255.255.255.128"
1
0
"ha_domain"
{"myprimary.example.com","mysecondary"}

4. Execute o comando mkequ para criar uma definição de equivalência que
especifica os adaptadores de rede que devem executar o endereço IP virtual.
Por exemplo, o seguinte comando cria uma equivalência estática que é
denominada ha_nieq:
mkequ ha_nieq IBM.NetworkInterface:eth0:myprimary,eth0:mysecondary

5. Execute o comando lsequ para verificar a definição de equivalência:
lsequ -e ha_nieq

O comando exibe a configuração da definição de equivalência. Por exemplo:
Exibindo Informações de Equivalência:
Para Equivalência "ha_nieq".
Equivalência 1:
Name
MemberClass
Resource:Node[Membership]
SelectString
SelectFromPolicy
MinimumNecessary
Subscription
Color
ActivePeerDomain
ConfigValidity

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ha_nieq
IBM.NetworkInterface
{eth0:myprimary.example.com,eth0:mysecondary}
""
ANY
1
{}
0
ha_domain

6. Nos dois servidores, no arquivo /etc/hosts, inclua o mapeamento para o nome
de host virtual no endereço IP virtual. Por exemplo:
192.0.2.10

harg

harg.example.com

Definindo e Iniciando o Grupo de Recursos (Exemplo do Tivoli System
Automation for Multiplatforms):
Defina o grupo de recursos e, em seguida, crie a política de automação usando as
definições de relacionamento. Crie um desempatador de rede. Finalmente, ative o
grupo de recursos.

134

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Procedimento
1. Execute o comando mkrg para criar um grupo de recursos. Neste exemplo de
configuração, o grupo de recursos criado é denominado harg:
mkrg harg

2. Execute o comando addrgmbr para incluir o endereço IP virtual e os recursos
de aplicativo para o grupo de recursos.
addrgmbr -g harg IBM.ServiceIP:haip

3. Execute o comando lsrg para verificar o grupo de recursos:
lsrg -m

O comando exibe a definição do grupo de recursos.
Exibindo Informações de Recursos do Membro:
Class:Resource:Node[ManagedResource] Mandatory MemberOf OpState WinSource Location
IBM.ServiceIP:haip
True
harg
offline Nominal myprimary

4. Execute o comando mkrel para definir o relacionamento entre o recurso de IP
virtual (haip) e a equivalência da interface de rede (ha_nieq). O IP virtual
depende na equivalência da interface de rede para que fique ativo.
mkrel -p DependsOn -S IBM.ServiceIP:haip -G IBM.Equivalency:ha_nieq
haip_dependson_ha_nieq

5. Execute o comando lsrel para verificar os relacionamentos:
lsrel -l

O comando exibe relações gerenciadas.
Exibindo Relações Gerenciadas :
Relacionamento Gerenciado 1:
Name
= haip_dependson_ha_nieq
Class:Resource:Node[Source] = IBM.ServiceIP:haip
ResourceGroup[Source]
= harg

6. Crie um quorum de rede (desempatador). O desempatador assegura que o
Tivoli System Automation for Multiplatforms possa decidir qual nó ainda
possuirá o cluster se a comunicação entre os nós for perdida. Essa segurança
impede que os processos sejam iniciados nos dois nós simultaneamente.
a. Edite o arquivo /usr/sbin/cluster/netmon.cf nos dois servidores. Em
cada arquivo, inclua o endereço IP de cada servidor no formato IPv4 ou
IPv6. Por exemplo, é possível usar o endereço 192.0.2.0 ou seu endereço
IPv6 equivalente ::ffff:192.0.2.0.
cat /usr/sbin/cluster/netmon.cf
192.0.2.0 | ::ffff:192.0.2.0
192.0.2.1 | ::ffff:192.0.2.1

b. Execute o comando mkrsrc para criar o desempatador de rede:
mkrsrc IBM.TieBreaker Type="EXEC" Name="ha_nettiebkr" DeviceInfo=’PATHNAME=
/usr/sbin/rsct/bin/samtb_net Address=192.0.2.24 Log=1 Count=2’
PostReserveWaitTime=30;

O endereço de rede usado no comando (192.0.2.24 no exemplo) pode ser
qualquer endereço IP válido que responda ao comando ping dos dois nós.
c. Execute o comando chrsrc para definir os atributos persistentes para o
desempatador:
chrsrc -c IBM.PeerNode OpQuorumTieBreaker="ha_nettiebkr"

d. Execute o comando lsrsrc para verificar se o desempatador foi criado:
lsrsrc -Ab IBM.TieBreaker

O comando exibe os atributos para o desempatador.
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Recursos Persistentes e Atributos Dinâmicos para IBM.TieBreaker
recurso 1:
Name
= "ha_nettiebkr"
Type
= "EXEC"
DeviceInfo
= "PATHNAME=/usr/sbin/rsct/bin/samtb_net
Address=192.0.2.24 Log=1 Count=2"
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
HeartbeatPeriod
= 0
PreReserveWaitTime = 0
PostReserveWaitTime = 30
NodeInfo
= {}
ActivePeerDomain
= "ha_domain"
ConfigChanged
= 0
recurso 2:
Name
= "Fail"
Type
= "Fail"
DeviceInfo
= ""
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
HeartbeatPeriod
= 0
PreReserveWaitTime = 0
PostReserveWaitTime = 0
NodeInfo
= {}
ActivePeerDomain
= "ha_domain"
ConfigChanged
= 0
recurso 3:
Name
= "Operator"
Type
= "Operator"
DeviceInfo
= ""
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
HeartbeatPeriod
= 0
PreReserveWaitTime = 0
PostReserveWaitTime = 0
NodeInfo
= {}
ActivePeerDomain
= "ha_domain"
ConfigChanged
= 0

7. Execute o comando chrg para ativar o grupo de recursos e todos os recursos
definidos como seus membros:
chrg -o online harg

8. Execute o comando lsrg para verificar o status do grupo de recursos:
lsrg -g harg

O comando exibe informações para o grupo de recursos especificado.
Exibindo Informações do Grupo de Recursos:
For Resource Group "harg".
Grupo de Recursos 1:
Name
= harg
MemberLocation
= Collocated
Priority
= 0
AllowedNode
= ALL
NominalState
= Online
ExcludedList
= {}
Subscription
= {}
Owner
=
Description
=
InfoLink
=
Requests
= {}
ActivePeerDomain
= ha_domain
OpState
= Online
TopGroup
= harg
ConfigValidity
=
TopGroupNominalState = Online
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9. Execute o comando lssam para verificar o status do cluster:
lssam

O comando exibe o status de cada componente do cluster.
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

10. Teste o cluster para verificar se ele está funcionando corretamente.
a. Verifique se o endereço IP virtual se conecta ao nó primário.
b. Execute o comando rgreq para forçar um failover no nó secundário. No
comando, especifique o nome do nó secundário e o nome do grupo de
recursos.
rgreq -o move -n mysecondary harg

c. Execute o comando lssam novamente para verificar o status do cluster:
lssam

Se o failover foi bem-sucedido, a saída de comando indicará que o nó
primário agora está off-line e o nó secundário está on-line.
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

d. Verifique se o endereço IP virtual agora se conecta ao nó secundário.
e. Execute o comando rgreq para forçar um failover de volta para o nó
primário.
rgreq -o move -n myprimary harg

f. Execute o comando lssam novamente para verificar o status do cluster:
lssam

Se o failover foi bem-sucedido, a saída de comando indicará que o nó
secundário agora está off-line e o nó primário está on-line.
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Instalando o IBM InfoSphere Information Server no Cluster (exemplo do Tivoli
System Automation for Multiplatforms):
Crie usuários e grupos de usuários na rede de área de armazenamento (SAN). Em
seguida, execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server.
Finalmente, replique as entradas /etc/services nos dois servidores.
Sobre Esta Tarefa
A configuração para essa tarefa corresponde ao Cenário C, que representa uma
configuração de alta disponibilidade ativa-passiva de dois servidores.
Procedimento
1. Na rede de área de armazenamento (SAN), crie todos os usuários e grupos de
usuários. Os seguintes comandos Linux de amostra criam algumas das contas e
grupos de usuários administradores: No exemplo, a SAN é montada em /home:
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/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage
-g
-g
-g
-g
-g
-g

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

-d
-d
-d
-d
-d
-d

/home/db2inst1 db2inst1
/home/db2fenc1 db2fenc1
/home/dasusr1 dasusr1
/home/xmeta xmeta
/home/iauser iauser
/home/dsadm dsadm

Os seguintes comandos AIX de amostra criam algumas das contas e grupos de
usuários administradores:
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser

id=’202’
id=’203’
id=’204’
id=’205’
id=’206’
id=’207’

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

pgrp=db2iadm1
pgrp=db2fadm1
pgrp=dasadm1
pgrp=xmeta
prgp=iauser
pgrp=dstage

groups=db2iadm1
groups=db2fadm1
groups=dasadm1
groups=xmeta
groups=iauser
groups=dstage

home=/home/db2inst1
home=/home/db2fenc1
home=/home/dasusr1
home=/home/xmeta
home=/home/iauser
home=/home/dsadm

db2inst1
db2fenc1
dasusr1
xmeta
iauser
dsadm

Para obter detalhes sobre como criar usuários administradores e grupos,
consulte “Configurando Contas do Administrador e do Proprietário” na página
123.
2. Execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no modo
gráfico. Consulte Instalando o InfoSphere Information Server Usando o
Assistente.
Sempre que um diretório for solicitado, escolha um diretório que esteja
localizado no ponto de montagem do diretório base (/opt/IBM).
Na página Configuração de Cluster de Servidores de Alta Disponibilidade,
clique em Esta é uma configuração de cluster de servidor ativa-passiva. No
campo Nome do Host Virtual, insira o nome do host virtual (neste exemplo,
harg.example.com).
3. Permita que o programa de instalação seja concluído.
4. Replique as entradas /etc/services nos dois servidores.
Configurando os Scripts de Controle de Alta Disponibilidade (Exemplo do
Tivoli System Automation for Multiplatforms):
Configure os scripts para iniciar, parar e monitorar os servidores. Em seguida, crie
os recursos de aplicativo.
Sobre Esta Tarefa
Diversos scripts de controle de alta disponibilidade de amostra são fornecidos com
IBM InfoSphere Information Server. Esses scripts são usados neste exemplo.
Consulte o “Scripts de Controle de Alta Disponibilidade Incluídos no IBM
InfoSphere Information Server” na página 150.
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Procedimento
1. Copie os arquivos de script para um diretório na rede de área de
armazenamento (SAN). Por exemplo: /opt/IBM/hascripts
2. Crie um arquivo de configuração de recurso de aplicativo para a camada de
serviço. Coloque o arquivo no mesmo diretório que os arquivos de script. Por
exemplo: /opt/IBM/hascripts. O seguinte arquivo de amostra define um
recurso de aplicativo para a camada de serviço. O arquivo é denominado
/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices.IBM.Application:
PersistentResourceAttributes::
Name="ServicesApp"
StartCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices start"
StopCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices stop"
MonitorCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices status"
MonitorCommandPeriod=60
MonitorCommandTimeout=60
NodeNameList={"myprimary","mysecondary"}
StartCommandTimeout=240
StopCommandTimeout=240
UserName="root"
ResourceType=1

3. Execute o comando mkrsrc para criar o recurso de aplicativo para a camada
de serviços:
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices.IBM.Application IBM.Application

4. Crie um arquivo de configuração de recurso de aplicativo para a camada de
mecanismo. O seguinte arquivo de amostra define um recurso de aplicativo
para a camada de mecanismo. O arquivo é denominado /opt/IBM/hascripts/
InfoSvrEngine.IBM.Application:
PersistentResourceAttributes::
Name="EngineApp"
StartCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine start"
StopCommand="/opr/hascripts/InfoSvrEngine stop"
MonitorCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine status"
MonitorCommandPeriod=60
MonitorCommandTimeout=60
NodeNameList={"myprimary","mysecondary"}
StartCommandTimeout=240
StopCommandTimeout=240
UserName="root"
ResourceType=1

5. Execute o comando mkrsrc para criar o recurso de aplicativo para a camada
de mecanismo:
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine.IBM.Application IBM.Application

6. Execute o comando rgreq para bloquear o grupo de recursos harg:
rgreq -o lock harg

7. Execute o comando addrgmbr para incluir o recurso de aplicativo da camada
de serviços no grupo de recursos harg que foi criado:
addrgmbr -g harg IBM.Application:ServicesApp

8. Execute o comando addrgmbr para incluir o recurso de aplicativo da camada
de mecanismo no grupo de recursos harg que foi criado:
addrgmbr -g harg IBM.Application:EngineApp

9. Execute o comando mkrel para definir o relacionamento entre o recurso de
aplicativo da camada de serviços do InfoSphere Information Server
(ServicesApp) e o recurso IP virtual (haip):
mkrel -p StartAfter -S IBM.Application:ServicesApp -G IBM.ServiceIP:haip
ServicesApp_startafter_haip
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10. Execute o comando mkrel para definir o relacionamento entre o recurso de
aplicativo da camada de mecanismo do InfoSphere Information Server
(EngineApp) e o recurso IP virtual (haip):
mkrel -p StartAfter -S IBM.Application:EngineApp -G IBM.ServiceIP:haip
EngineApp_startafter_haip

11. Execute o comando lsrel para verificar os relacionamentos:
lsrel -l

O comando exibe todas as relações gerenciadas:
Exibindo Relações Gerenciadas :
Relacionamento Gerenciado 1:
Name
= haip_dependson_ha_nieq
Class:Resource:Node[Source] = IBM.ServiceIP:haip
ResourceGroup[Source]
= harg
Relacionamento Gerenciado 2:
Name
Class:Resource:Node[Source]
ResourceGroup[Source]
Relacionamento Gerenciado 3:
Name
Class:Resource:Node[Source]
ResourceGroup[Source]

= ServicesApp_startafter_haip
= IBM.Application:ServicesApp
= harg
= EngineApp_startafter_haip
= IBM.Application:EngineApp
= harg

12. Execute o comando rgreq novamente para desbloquear o grupo de recursos:
rgreq -o unlock harg

Testando a Configuração (Exemplo do Tivoli System Automation for
Multiplatforms):
Para testar a configuração, simule falhas do servidor ativo e falhas da rede e
observe os resultados.
Sobre Esta Tarefa
Durante o teste, execute o comando lssam periodicamente para visualizar o status
dos servidores no cluster. Quando o servidor ativo no cluster estiver operacional e
o servidor passivo estiver em espera, o comando lssam exibirá a saída, como neste
exemplo:
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:ServicesApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

A primeira linha indica o grupo de recursos. No exemplo anterior, o nome do
grupo de recursos é harg.
As linhas a seguir indicam o status dos recursos de membros: EngineApp (o
aplicativo de controle de camada de mecanismo do IBM InfoSphere Information
Server), ServicesApp (o aplicativo de controle de camada do repositório de
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metadados e camada de serviços do InfoSphere Information Server) e haip (o
recurso IP virtual). Recursos e servidores constituintes podem estar em qualquer
um dos seguintes estados:
v On-line: O recurso foi iniciado e está funcionando normalmente:
v Off-line: O recurso foi parado com êxito.
v Off-line com Falha: O recurso estava com mau funcionamento.
Procedimento
1. Execute o comando lssam para verificar se o servidor ativo no cluster está
operacional e funcionando normalmente.
2. Simule uma falha de energia no servidor ativo. Por exemplo, desligue a
energia ou desconecte o cabo de energia. Verifique se todos os recursos têm
failover no outro servidor e permanecem on-line nele.
3. Execute o comando lssam para verificar se o failover foi bem-sucedido. A
saída do comando é semelhante ao seguinte texto:
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Failed offline IBM.Application:EngineApp:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Failed offline IBM.Application:ServicesApp:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Failed offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Estas linhas indicam que o recurso de aplicativo efetuou failover com êxito
para o servidor passivo (mysecondary). Além disso, o recurso IP virtual tem
failover bem-sucedido. Verifique se o servidor anteriormente ativo (myprimary)
agora está no estado off-line com falha.
4. Use um cliente InfoSphere Information Server para acessar o sistema e
verificar se ele está funcionando normalmente.
5. Restaure a energia do servidor anteriormente ativo (myprimary).
6. Execute o comando lssam. A saída do comando é semelhante ao seguinte
texto:
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Offline IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Online IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Offline IBM.Application:ServicesApp:myprimary
’- Online IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Verifique se o servidor anteriormente ativo (myprimary) agora está no estado
off-line. Você pode precisar executar o comando várias vezes antes que o
status seja exibido, como mostrado no texto anterior.
7. Simule uma falha de energia no servidor anteriormente passivo (mysecondary).
Verifique se todos os recursos efetuam fail over para o servidor myprimary e
permanecem on-line nele.
8. Execute o comando lssam para verificar se o failover foi bem-sucedido. A
saída do comando é semelhante ao seguinte texto:
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Failed offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary Node=Offline
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|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Failed offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary Node=Offline
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Failed offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary Node=Offline

Estas linhas indicam que o recurso de aplicativo efetuou failover com êxito
para o servidor myprimary. Além disso, o recurso IP virtual tem failover
bem-sucedido. Verifique se o servidor mysecondary agora está com o estado
Off-line com Falha. Você pode precisar executar o comando várias vezes antes
que o status seja exibido, como mostrado no texto anterior.
9. Use um cliente InfoSphere Information Server para acessar o sistema e
verificar se ele está funcionando normalmente.
10. Restaure a energia do servidor mysecondary.
11. Execute o comando lssam. A saída do comando é semelhante ao seguinte
texto:
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Verifique se o servidor mysecondary agora está com o estado off-line. Você
pode precisar executar o comando várias vezes antes que o status seja exibido,
como mostrado no texto anterior.
12. Repita as etapas 1 a 11. Durante esse ciclo de teste, reinicie cada servidor por
vez, em vez de desligar a energia. Por exemplo, para reiniciar um servidor,
você pode efetuar login nele como root e executar o comando reboot.
13. Repita as etapas 1 a 11. Durante esse ciclo de teste, simule uma falha na rede
desconectando o cabo de rede pública de cada servidor por vez.

Criando uma Configuração Ativa-Passiva (Microsoft Windows)
Independentemente do sistema operacional Microsoft Windows usado, você deve
concluir as mesmas etapas básicas para definir uma configuração ativa-passiva de
dois servidores.

Procedimento
1. Configure os servidores e o armazenamento, e cabeie a rede.
Os servidores devem ser capazes de se comunicar uns com os outros usando
redes de alta velocidade. Para minimizar pontos únicos de falha, cada servidor
deve ter conexões redundantes com pelo menos duas redes de alta velocidade
fisicamente separadas.
Para suportar failover quando ocorrer um problema, o software de alta
disponibilidade criará um sinal de pulsação entre os servidores. Configure
pelo menos duas redes fisicamente separadas para esse sinal. As redes que
transportam o sinal de pulsação devem estar fisicamente separadas e isoladas
das redes de alta velocidade.
Cada servidor deve ser conectado a um dispositivo de armazenamento
compartilhado. O dispositivo de armazenamento pode ser conectado a cada
servidor usando uma interface Fibre Channel Switch ou SCSI. O dispositivo
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de armazenamento é listado como um disco local nos servidores. Em qualquer
momento, apenas um nó possui acesso exclusivo ao dispositivo de
armazenamento.
Configure um servidor separado como o controlador de domínio do Windows.
2. Instale o sistema operacional nos dois servidores. O sistema operacional inclui
funções de alta disponibilidade.
3. Configure o cluster. Verifique se todos os recursos de cluster estão sendo
executados adequadamente e se todos os recursos executam failover
corretamente de servidor para servidor.
4. Configure o endereço IP virtual.
5. Crie os usuários e os grupos de usuários no dispositivo de armazenamento
compartilhado.
6. Nos dois servidores, certifique-se de que os diretórios que estão listados na
tabela a seguir estejam compartilhados. Os diretórios podem ser diferentes
dependendo da sua configuração.
Tabela 46. Diretórios para Configuração Ativa-Passiva
Configuração de Camadas

Diretório

Diretório Padrão

Tudo

Diretório do projeto

C:\IBM\InformationServer\
Server\Projects

Camada de mecanismo nos
dois servidores

Diretório de instalação do
IBM InfoSphere Information
Server

C:\IBM\InformationServer

Camadas de serviços nos dois Diretório de instalação do
servidores
IBM WebSphere Application
Server
Camada do repositório de
metadados nos dois
servidores, sistema do banco
de dados IBM DB2

C:\IBM\WebSphere

v Diretório de instalação do C:\IBM\db2
sistema do banco de dados
DB2
v Diretório inicial do
administrador do DB2

7. Se a configuração ativa-passiva incluir apenas a camada de mecanismo (ou
seja, o repositório de metadados ou as camadas de serviços devem estar
localizadas fora da configuração ativa-passiva), instale e configure o
repositório de metadados e as camadas de serviços primeiro, antes de
continuar com a instalação e configuração da camada de mecanismo. A
instalação da camada de mecanismo requer que as camadas do repositório de
metadados e de serviços sejam instaladas primeiro, a menos que você as
instale ao mesmo tempo em uma única transação do programa de instalação.
8. Execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no
servidor principal.
Quando solicitado pelo programa de instalação, especifique o nome do host
virtual. Sempre que um diretório de instalação for solicitado, especifique um
caminho dentro do dispositivo de armazenamento compartilhado.
9. Provoque um failover no servidor de backup.
10. Exclua o diretório de instalação InfoSphere Information Server no dispositivo
de armazenamento compartilhado e repita a instalação no servidor de backup.
11. Crie scripts para iniciar e parar os servidores. Armazene os scripts no
dispositivo de armazenamento compartilhado.
Diversos scripts de controle de alta disponibilidade de amostra estão incluídos
com InfoSphere Information Server. É possível usar esses scripts ou
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modificá-los para se ajustarem à sua configuração. Consulte o “Scripts de
Controle de Alta Disponibilidade Incluídos no IBM InfoSphere Information
Server” na página 150.
12. Use as ferramentas adequadas de administração do software de alta
disponibilidade para concluir as seguintes etapas:
a. Se a camada de mecanismo estiver incluída na configuração de alta
disponibilidade, crie um recurso de Aplicativo Genérico para o script
InfoSvrEngine ou um script equivalente.
b. Se a camada de serviços ou a camada do repositório de metadados estiver
incluída na configuração de alta disponibilidade, crie um recurso de
Aplicativo Genérico para o script InfoSvrServices ou um script
equivalente.
13. Teste a configuração simulando falhas diferentes.

Exemplo: Definindo uma Configuração Ativa-Passiva Usando o
Serviço de Armazenamento em Cluster Failover da Microsoft
Este exemplo descreve como definir uma configuração de alta disponibilidade
ativa-passiva com dois servidores usando o serviço de armazenamento em cluster
failover da Microsoft no Microsoft Windows Server 2008.
Esta configuração de exemplo é construída em dois servidores Microsoft Windows
Server 2008. Os servidores são conectados uns aos outros usando uma única rede
pública. Cada servidor também está conectado a uma rede de área de
armazenamento (SAN). Todos os componentes do IBM InfoSphere Information
Server estão instalados na SAN. A qualquer momento, apenas um dos servidores é
o ativo; ou seja, ele hospeda os componentes do InfoSphere Information Server na
SAN. O outro servidor é o passivo e não acessa a SAN.
O diagrama a seguir ilustra a configuração de exemplo:
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Computador A

Camada do cliente

Rede Pública

Computador B
(Ativo)
Camada do
mecanismo

Computador C
(Passivo)

Camada
de serviços

Instância do banco
de dados

Rede privada
que carrega a pulsação

Software de
gerenciamento HA

Software de
gerenciamento HA

Comutador de Fibre Channel

SAN
Camada do
mecanismo
(instalada)

Camada de
serviços
(instalada)

Banco
de Dados
Figura 41. Exemplo de uma Configuração Ativa-Passiva de Alta Disponibilidade Ativa-Passiva de Dois Servidores

Neste exemplo, o seguinte software será usado para cada servidor:
v Microsoft Windows Server 2008 de 64 bits
v IBM InfoSphere Information Server, Versão 8.5
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versão 7.0 (instalado
com o programa de instalação do InfoSphere Information Server)
v Banco de Dados IBM DB2 para Linux, UNIX e Windows, Versão 9.7 (instalado
com o programa de instalação do InfoSphere Information Server)
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Para armazenamento, há uma rede de área de armazenamento (SAN) que é
acessível aos dois servidores. A SAN está conectada aos servidores através de um
comutador Fibre Channel.
Para criar a configuração neste exemplo, siga estas etapas:
1. Configure o hardware. Em seguida, configure a rede e configure a conexão à
rede de área de armazenamento (SAN). Consulte o “Configurando Servidores,
Rede e Armazenamento (Exemplo da Microsoft)”.
2. Use o Failover Cluster Manager para configurar o cluster. Consulte o
“Configurando o Cluster (Exemplo da Microsoft)” na página 147.
3. Crie recursos para o endereço IP virtual e o nome do host virtual. Em seguida,
mapeie o nome do host virtual para o endereço IP virtual no arquivo etc\hosts
em cada servidor. Finalmente, inclua as variáveis de ambiente que especificam
o nome do host virtual. Consulte o “Configurando o Endereço IP Virtual
(Exemplo da Microsoft)” na página 147.
4. Crie os usuários e os grupos de usuários na SAN. Em seguida, execute o
programa de instalação do InfoSphere Information Server no servidor principal.
Finalmente, provoque um failover no servidor de backup e execute o programa
de instalação no servidor de backup. Consulte o “Instalando o IBM InfoSphere
Information Server no Cluster (Exemplo da Microsoft)” na página 148.
5. Configure os scripts para iniciar e parar os servidores. Em seguida, crie os
recursos de aplicativo. Consulte o “Configurando Scripts de Controle de Alta
Disponibilidade (Exemplo da Microsoft)” na página 148.
6. Use o Failover Cluster Manager para testar a configuração, simule as falhas do
servidor ativo e as falhas da rede e observe os resultados. Consulte o “Testando
a Configuração (Exemplo da Microsoft)” na página 149.
Configurando Servidores, Rede e Armazenamento (Exemplo da Microsoft):
Configure o hardware. Em seguida, configure a rede e a conexão com a rede de
área de armazenamento (SAN).
Sobre Esta Tarefa
Para obter informações detalhadas sobre cada etapa no procedimento, consulte a
documentação do armazenamento em cluster failover da Microsoft.
Procedimento
1. Configure os servidores, a rede e o hardware de armazenamento.
2. Instale o sistema operacional Windows Server 2008 nos dois servidores.
3. No Windows em cada servidor, renomeie os ícones da rede local para que
reflitam no propósito de cada rede. Por exemplo, nomeie o ícone de rede
pública como “Pública”. Nomeie o ícone de rede privada como “Privada”.
4. Configure a ordem de ligação para as redes em cada servidor. Configure a
seguinte ordem: Pública, em seguida, Privada e depois Conexões de Acesso
Remoto.
5. Configure o adaptador de rede privada em cada servidor. Configure o
protocolo para TCP/IP e especifique um endereço IP estático. Especifique uma
velocidade de rede e o modo duplex.
6. Configure o adaptador de rede pública em cada servidor. Especifique um
endereço IP estático. Verifique a conectividade executando ping de todos os
endereços IP de cada servidor.
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7. Inclua os servidores no mesmo domínio no controlador de domínio. Verifique
se cada servidor pode acessar o controlador de domínio.
8. Configure uma conta de usuário do domínio dedicada ao serviço do Cluster.
9. Configure um disco de quorum. O disco de quorum é um disco separado que
armazena os dados de ponto de verificação e outras informações necessárias
para a operação de cluster.
10. Verifique se a SAN pode ser acessada a partir dos dois servidores e se está
funcionando corretamente.
Configurando o Cluster (Exemplo da Microsoft):
Use o assistente Configuração de Cluster para configurar o cluster.
Sobre Esta Tarefa
Para obter informações detalhadas sobre cada etapa no procedimento, consulte a
documentação do armazenamento em cluster failover da Microsoft.
Procedimento
1. Desligue o servidor de backup. Ligue a rede de área de armazenamento
(SAN).
2. Efetue login no servidor principal. Use a conta de domínio que tem privilégios
de administrador local.
3. Usando o Failover Cluster Manager, conclua as seguintes tarefas de
configuração para configurar o servidor principal:
a. Especifique um nome de cluster NetBIOS exclusivo.
b. Faça com que o servidor seja o primeiro nó no cluster.
c. Analise o nó para assegurar que não há problemas de hardware ou
software que possam interferir na configuração do cluster.
d. Associe o endereço IP do cluster com a rede pública.
e. Especifique o nome da conta de domínio que você criou dedicada ao
serviço de cluster.
f. Crie o cluster.
4. Use o Failover Cluster Manager para verificar se todos os recursos de cluster
estão sendo executados corretamente.
5. Deixe o servidor principal e a SAN ligados. Ligue o servidor de backup.
6. Use o Failover Cluster Manager para incluir o servidor de backup no cluster.
7. Use o Failover Cluster Manager para configurar a pulsação e priorizar os
adaptadores de rede para a rede privada.
8. Use o Failover Cluster Manager para configurar o disco quorum.
9. Configure um atraso de inicialização para que a restauração simultânea de
energia em todos os nós não faça com que o serviço de cluster falhe ao ser
iniciado.
10. Teste se todos os recursos executam failover corretamente de servidor para
servidor.
Configurando o Endereço IP Virtual (Exemplo da Microsoft):

Capítulo 4. Preparando os Computadores de Camada

147

Crie recursos para o endereço IP virtual e o nome do host virtual. Em seguida,
mapeie o nome do host virtual para o endereço IP virtual no arquivo etc\hosts em
cada servidor. Finalmente, inclua as variáveis de ambiente que especificam o nome
do host virtual.
Sobre Esta Tarefa
Para obter informações detalhadas sobre cada etapa no procedimento, consulte a
documentação do armazenamento em cluster failover da Microsoft.
Procedimento
1. Use o Failover Cluster Manager para criar um recurso para o endereço IP
virtual. Use o tipo de recurso do endereço IP.
2. Em cada servidor, abra o arquivo C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Em
cada arquivo, mapeie o nome do host virtual para o endereço IP virtual.
Instalando o IBM InfoSphere Information Server no Cluster (Exemplo da
Microsoft):
Crie usuários e grupos de usuários na rede de área de armazenamento (SAN). Em
seguida, execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no
servidor principal. Finalmente, provoque um failover no servidor de backup e
execute o programa de instalação no servidor de backup.
Procedimento
1. No SAN, crie todos os usuários e grupos de usuários. Para obter detalhes sobre
como criar usuários administradores e grupos, consulte Configurando Contas
de Proprietário e Administrador.
2. Execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no servidor
principal no modo gráfico. Consulte Instalando o IBM InfoSphere Information
Server Usando o Assistente.
Sempre que um diretório for solicitado, especifique um diretório que esteja
localizado no SAN.
Na página Configuração de Cluster do Servidor de Alta Disponibilidade, clique
em Esta é uma configuração de cluster de servidor ativa-passiva. No campo
Nome do Host Virtual, insira o nome do host virtual.
Importante: Se a sua configuração ativa-passiva incluir apenas a camada de
mecanismo, não selecione a opção de alta disponibilidade ao instalar a camada
de mecanismo no servidor de backup.
3. Depois que o programa de instalação concluir o processo de instalação,
provoque um failover para o servidor de backup. Consulte a documentação de
armazenamento em cluster failover da Microsoft para obter mais informações.
4. Exclua a pasta de instalação do InfoSphere Information Server na SAN.
5. Execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no servidor
de backup no modo gráfico. Certifique-se de especificar os mesmos nomes de
usuário, senhas e nomes de caminho que configurou quando executou o
programa de instalação no servidor principal.
Configurando Scripts de Controle de Alta Disponibilidade (Exemplo da
Microsoft):
Configure os scripts para iniciar e parar os servidores. Em seguida, crie os recursos
de aplicativo.
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Sobre Esta Tarefa
Diversos scripts de controle de alta disponibilidade de amostra são fornecidos com
InfoSphere Information Server. Esses scripts são usados neste exemplo. Consulte o
“Scripts de Controle de Alta Disponibilidade Incluídos no IBM InfoSphere
Information Server” na página 150.
Procedimento
1. Copie os arquivos de script para um diretório na rede de área de
armazenamento (SAN).
2. Use o Failover Cluster Manager para criar um recurso de Aplicativo Genérico
para cada um dos scripts. Certifique-se de que os recursos de aplicativo sejam
iniciados apenas quando a SAN e o endereço IP virtual estão disponíveis.
Para obter informações detalhadas sobre o Failover Cluster Manager, consulte a
documentação de armazenamento em cluster failover do da Microsoft.
Testando a Configuração (Exemplo da Microsoft):
Use o Failover Cluster Manager para testar a configuração, simule as falhas do
servidor ativo e as falhas da rede e observe os resultados.
Sobre Esta Tarefa
Para obter informações detalhadas sobre cada etapa no procedimento, consulte a
documentação do armazenamento em cluster failover da Microsoft.
Procedimento
1. Usando o Failover Cluster Manager, verifique se todos os recursos de cluster
estão sendo executados corretamente.
2. Simule uma falha de energia no servidor ativo. Por exemplo, desligue a
energia ou desconecte o cabo de energia.
3. Verifique se todos os recursos têm failover no outro servidor e permanecem
on-line nele.
4. Use um cliente IBM InfoSphere Information Server para acessar o sistema e
verificar se ele está funcionando normalmente.
5. Restaure a energia para o servidor anteriormente ativo.
6. Verifique se o servidor anteriormente ativo agora está no estado off-line.
7. Simule uma falha de energia no servidor anteriormente passivo.
8. Verifique se ocorre failover de todos os recursos para o servidor ativo e se eles
permanecem on-line nesse local. Verifique se o servidor passivo agora está no
estado off-line com falha.
9. Use um cliente InfoSphere Information Server para acessar o sistema e
verificar se ele está funcionando normalmente.
10. Restaure a energia para o servidor passivo.
11. Verifique se o servidor de backup agora está no estado off-line.
12. Repita as etapas anteriores. Durante esse ciclo de teste, reinicie cada servidor
por vez, em vez de desligar a energia. Por exemplo, para reiniciar um
servidor, você pode efetuar login nele e executar o comando reboot.
13. Repita as etapas anteriores. Durante esse ciclo de teste, simule uma falha na
rede desconectando o cabo de rede pública de cada servidor por vez.
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Scripts de Controle de Alta Disponibilidade Incluídos no IBM
InfoSphere Information Server
Diversos scripts de controle de alta disponibilidade de amostra estão incluídos com
InfoSphere Information Server. Para permitir que o software de alta
disponibilidade inicie ou pare as camadas e os componentes, configure esses
arquivos como recursos de aplicativo no software de alta disponibilidade.
Esses scripts são instalados pelo programa de instalação do InfoSphere Information
Server no seguinte diretório:
1. installdir/InformationServer/HAScripts
2. installdir\InformationServer\HAScripts
Na configuração de alta disponibilidade, é possível usar esses scripts no estado em
que se encontram ou modificá-los para que trabalhem em seu ambiente. A tabela a
seguir lista e descreve os scripts que estão disponíveis:
Tabela 47. Scripts de Amostra que Fornecidos com o InfoSphere Information Server
Script

Descrição

InfoSvrEngine

Inicia ou para a camada de mecanismo do
InfoSphere Information Server. Chama
ISFAgents como parte de sua operação.

InfoSvrServices

Inicia ou para a camada de serviços do
InfoSphere Information Server. Chama os
scripts ISFRepos e ISFServer como parte de
sua operação.

ISFAgents

Chama o script NodeAgents.sh para iniciar ou
parar agentes de nós ASB do InfoSphere
Information Server.

ISFServer

Chama o script MetadataServer.sh para
iniciar ou parar o IBM WebSphere
Application Server.

ISFRepos

Chamado pelo script InfoSvrServices em
uma configuração ativa-passiva na qual um
sistema de banco de dados IBM DB2
hospeda a camada de repositório de
metadados. Inicia ou para uma instância do
sistema do banco de dados DB2 local. O
sistema do banco de dados DB2 deve
executar no mesmo servidor dos outros
componentes do InfoSphere Information
Server. Assume que o sistema do banco de
dados DB2 esteja instalado no
armazenamento compartilhado que é
montado de forma idêntica nos dois
servidores.

O conjunto de scripts usados depende das camadas que você define na
configuração de alta disponibilidade ativa-passiva. A tabela a seguir lista os scripts
a serem usados com base nas camadas que você inclui na configuração:
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Tabela 48. Camadas e Scripts do Agente de Recursos
Camada

Scripts do Agente de Recurso de Amostra

Mecanismo

v InfoSvrEngine
v ISFAgents

Serviços

v InfoSvrServices
v ISFServer

Repositório de Metadados

v InfoSvrServices
v ISFRepos

Instalando o Banco de Dados do Repositório de Metadados
É possível instalar o banco de dados do repositório de metadados ao instalar o
IBM InfoSphere Information Server. Alternativamente, é possível usar scripts para
criar manualmente o banco de dados do repositório de metadados em uma
instância de banco de dados existente.
O banco de dados do repositório de metadados é um componente compartilhado
que armazena tempo de design, tempo de execução, glossário e outros metadados
para módulos de produto no conjunto do InfoSphere Information Server.

Instalando o Software de Banco de Dados DB2
Pré-instale o sistema de banco de dados DB2 se necessário antes de executar o
programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server.

Sobre Esta Tarefa
Para pré-instalar o DB2 antes de executar o programa de instalação do InfoSphere
Information Server, execute o programa de instalação do sistema do banco de
dados DB2 que está incluído na mídia de instalação do InfoSphere Information
Server. Para saber quais pacotes de instalação do DB2 estão incluídos com seu
pacote de instalação do InfoSphere Information Server, consulte os requisitos do
sistema no site de suporte do produto em www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
Pré-instale o sistema de banco de dados DB2 nas seguintes situações:
v Para usar uma versão suportada do sistema de banco de dados DB2 diferente da
9.7 com o InfoSphere Information Server
v Para criar um cluster de bancos de dados DB2 ou uma arquitetura de
recuperação de desastre de alta disponibilidade (HADR) para alta
disponibilidade

Procedimento
1. Obtenha um pacote de instalação do sistema de banco de dados DB2 junto à
IBM. Na mídia de instalação, os pacotes de instalação do sistema de banco de
dados DB2 estão nos seguintes diretórios:
Sistema Operacional

Diretório

Linux, UNIX

installable_image_directory/payloads/
Shared/DB2/payload
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Sistema Operacional

Diretório

Windows

installable_image_directory\payloads\
Shared\DB2\payload

2. Instale o sistema de banco de dados DB2 conforme descrito na documentação
do sistema de banco de dados DB2:
Versão do banco de dados

Link

IBM DB2 Database, Versão 9.5

publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/
v9r5/index.jsp

IBM DB2 Database, Versão 9.7

publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/
v9r7/index.jsp

3. Opcional: Se você estiver usando o diagnóstico do DB2, execute o comando a
seguir para configurar o tamanho de Heap do Monitor do Banco de Dados DB2
para 192 ou maior:
Nota: O Heap do Monitor de Banco de Dados DB2 é usado para monitorar e
fazer a captura instantânea de vários eventos do banco de dados. Essas
ferramentas de monitoramento não funcionam na configuração do tamanho
padrão.
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

Reinicie o DB2 para que as alterações tomem efeito.

Configurando uma Instalação Existente do Software de Banco de
Dados DB2
Para preparar um sistema de banco de dados DB2 existente para o IBM InfoSphere
Information Server, use o programa de instalação ou scripts do InfoSphere
Information Server para criar o banco de dados do repositório de metadados.

Antes de Iniciar
Para configurar o sistema de banco de dados DB2, ele deve atender aos seguintes
requisitos:
v Deve ser uma versão suportada. Consulte os requisitos do sistema em
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
v Deve estar localizado em um computador acessível aos computadores nos quais
as camadas de serviços e de mecanismo estão instaladas.
v É necessário executar o programa de instalação localmente no computador no
qual a instância do DB2 está instalada.
v Certifique-se de que o banco de dados não contenha nenhum objeto do usuário.
v A instalação existente não pode estar configurada como um ambiente de banco
de dados particionado. Esse tipo de ambiente e o Fast Communications Manager
(FCM) não são suportados para uso com o InfoSphere Information Server.
v Os componentes de Monitoramento de Falhas do DB2 devem estar ativados.
Certifique-se de que o caminho para o monitor de falha (db2fmcd) esteja incluído
no arquivo /etc/inittab. O comando db2fmcd deve apontar para o local do
executável real. Por exemplo:
fmc:234:respawn:/ul/IBM/db2/V9/bin/db2fmcd #DB2 Monitor Coordinator

Antes de continuar, conclua todas as tarefas listadas em “Configurando os
Computadores da Camada” na página 112.
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Configurando uma Instalação Existente do Software de Banco de Dados DB2
Usando o Programa de Instalação:
É possível usar o programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server
para configurar uma instalação do sistema de banco de dados IBM DB2 existente
para o InfoSphere Information Server.
Antes de Iniciar
Conclua todas as tarefas listadas em “Configurando os Computadores da Camada”
na página 112.
Sobre Esta Tarefa
Atenção: O programa de instalação do InfoSphere Information Server executa os
comandos a seguir quando configura o sistema de banco de dados DB2. Essas
mudanças afetam todos os bancos de dados na instância do DB2:
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

Procedimento
1. Abra o arquivo services e assegure-se de que a linha a seguir apareça no
arquivo. Essa linha assegura que a instância de instalação do DB2 seja definida.
Se a linha não aparecer no arquivo, inclua-a e salve o arquivo:
db2c_instanceName

port/tcp

Em que instanceName é o nome da instância do DB2. port é o número da porta
da instância do DB2.O arquivo services está localizado no seguinte diretório:
Sistema Operacional

Diretório

Linux, UNIX

/etc

Windows

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\
services

2. Execute o programa de instalação:
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

./setup [-verbose]

Windows

setup.exe [-verbose]

A opção -verbose não é obrigatória. Ela faz com que o programa de instalação
exiba mensagens de log no console e também as grave no arquivo de log. Se a
opção -verbose não for especificada, as mensagens de log serão gravadas
somente no arquivo de log.
Várias mensagens são exibidas. Em seguida, o programa descreve como acessar
a interface gráfica:
======> Enter one of the following URLs to your web browser to begin the
installation process:
http://localhost:8080/ISInstall
https://localhost:8443/ISInstall

3. Abra um navegador da Web no computador ou em um computador remoto e
navegue para um dos endereços listados nas mensagens exibidas na etapa
anterior. O programa de instalação inicia automaticamente o navegador da Web
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padrão no computador local e navega para o endereço HTTP. Uma janela
Instalação de Login é exibida na janela do navegador da Web.
4. Para exibir mensagens em um idioma diferente do inglês, selecione o idioma no
menu Selecione um Idioma e clique em Efetuar Login. Essa seleção de idioma
só se aplica a esta sessão de instalação. Posteriormente no processo de
instalação, você seleciona o idioma para aplicar-se à instalação do InfoSphere
Information Server.
5. Siga os prompts no assistente. Depois de aceitar o contrato de licença, o
programa executa uma verificação curta de pré-requisitos. A página do
assistente exibe cada verificação. Se a verificação falhar, ela poderá ser marcada
como FAILED na página. Se a verificação encontrar questões que possam
causar problemas com a instalação, ela será marcada como WARNING na
página.
6. Especifique as informações necessárias para o sistema de banco de dados DB2:
v Na página Seleção de Camada, clique em Repositório de Metadados.
v Na página Seleção do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, clique
em Usar uma instância existente do DB2 neste computador. Selecione o
caminho para a instância de banco de dados no menu. No menu Número da
porta da instância, selecione o número da porta da instância do DB2.
v Na página Usuário da Instância do IBM DB2, especifique o nome da conta
do proprietário da instância do DB2 criado. Consulte o “Configurando
Contas do Administrador e do Proprietário” na página 123.
v Na página Informações do Usuário Protegido do DB2, especifique o nome da
conta do usuário protegido do DB2 criado.
v Na página Informações do Usuário Administrador do DB2, especifique o
nome da conta do usuário do servidor do administrador do DB2 criado.
v Na página Configuração do Repositório de Metadados, especifique as
informações do banco de dados do repositório de metadados e as
informações da conta do proprietário do banco de dados.
v Na página Configuração da Área Temporária, insira o nome de usuário e a
senha a serem usados para o usuário do espaço de tabela da área temporária.
v Se você estiver instalando o InfoSphere Information Analyzer, especifique o
banco de dados de análise e as informações do proprietário na página
Configuração do Repositório do IBM InfoSphere Information Analyzer.
7. Se for usado o diagnóstico do DB2, execute o comando a seguir para configurar
o tamanho de Heap do Monitor do Banco de Dados DB2 para 192 ou maior:
Nota: O Heap do Monitor de Banco de Dados DB2 é usado para monitorar e
fazer a captura instantânea de vários eventos do banco de dados. Essas
ferramentas de monitoramento não funcionam na configuração do tamanho
padrão. Consulte publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.config.doc/doc/r0000306.html.
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

8. Reinicie o DB2 para que as alterações tomem efeito.
Configurando uma Instalação Existente do Software de Banco de Dados DB2
Usando Scripts (Windows):
É possível usar uma instalação existente de um banco de dados DB2 para criar um
repositório de metadados para o InfoSphere Information Server no Microsoft
Windows.
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Sobre Esta Tarefa
Para uma instalação do DB2 9.5 ou DB2 9.7, use os scripts nas seguintes situações:
v Você está configurando um cluster do DB2 para os bancos de dados. Consulte
“Armazenamento em Cluster de Camadas do Repositório de Metadados para
Alta Disponibilidade” na página 160.
v Não é possível executar o programa de instalação localmente no computador de
destino.
v Não use o programa de instalação do InfoSphere Information Server para
configurar o banco de dados.
Atenção: Não altere o nome do espaço de tabela nomeado XMETA. Esse nome é
usado internamente pelo InfoSphere Information Server.
Atenção: Os scripts executam os comandos a seguir ao configurar o sistema de
banco de dados DB2. Essas mudanças afetam todos os bancos de dados na
instância do DB2:
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES

Procedimento
1. Navegue para o diretório install_dir\DatabaseSupport da mídia de instalação
do InfoSphere Information Server, em que install_dir é o diretório no qual
você extraiu a mídia do InfoSphere Information Server.
Versão do banco de dados

Diretório

DB2 9.5

install_dir\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\DB2_LUW_9_5

DB2 9.7

install_dir\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\DB2_LUW_9_7

2. Abra o arquivo de script em um editor de texto e faça as mudanças a seguir.
Em plataformas de 64 bits, você deve editar ambos os seguintes scripts:
Versão da instância do DB2

Arquivos de script

32 bits

create_xmeta_db.sql

64 bits

create_xmeta_db.sql
configure_xmeta_db_64bit.sql

a. Substitua todas as ocorrências de @DATABASE_NAME@ (incluindo os símbolos
@) pelo nome do banco de dados que você deseja criar. Por exemplo,
substitua @DATABASE_NAME@ por seu nome de banco de dados:
xmeta

b. Substitua todas as ocorrências de @INSTALL_ROOT@ (incluindo os símbolos @)
pelo caminho para o diretório-raiz no qual seu banco de dados DB2 está
instalado. O diretório-raiz padrão é C:\. Por exemplo, substitua
@INSTALL_ROOT@ pelo caminho para o diretório-raiz para seu banco de dados
DB2:
C:\
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Quando você executa o script, o DB2 cria um diretório sob o diretório-raiz
no qual seu banco de dados está instalado. Esse diretório contém os
arquivos de dados para seu banco de dados. O diretório padrão é
C:\db2\NODE0000.
c. Substitua todas as ocorrências de @DATABASE_ALIAS@ (incluindo os símbolos
@) pelo nome do banco de dados que você deseja criar. Por exemplo,
substitua @DATABASE_ALIAS@ por seu nome de banco de dados:
xmeta

d. Substitua todas as ocorrências de @DATABASE_USERNAME@ (incluindo os
símbolos @) pelo nome do usuário do sistema operacional que você deseja
que tenha acesso ao banco de dados. Por exemplo, substitua
@DATABASE_USERNAME@ pelo nome do usuário do sistema operacional:
xmeta

3. Execute o script do sistema operacional para chamar o script SQL:
a. Abra uma Janela de Comando do DB2.
b. A partir da Janela de Comando do DB2, execute o seguinte comando:
create_xmeta_db.cmd [logfile]

logfile é o nome do arquivo no qual você deseja salvar os resultados da
execução do comando. Esse argumento é opcional.
4. Abra o arquivo db2_grant_Permissions.sql em um editor de texto e fala as
seguintes mudanças:
a. Substitua todas as ocorrências de @DATABASE_NAME@ (incluindo os símbolos
@) pelo nome do banco de dados que você criou. Por exemplo, substitua
@DATABASE_NAME@ por seu nome de banco de dados:
xmeta

b. Substitua todas as ocorrências de @DATABASE_USERNAME@ (incluindo os
símbolos @) pelo nome do usuário para o qual você deseja conceder acesso
ao esquema da área temporária. Esse usuário deve ser diferente do usuário
do sistema operacional que você especificou na etapa 2d. Por exemplo,
substitua @DATABASE_USERNAME@ pelo nome de usuário para o esquema da
área temporária:
xmetasr

5. Execute o script do sistema operacional para chamar o script SQL:
a. Abra uma Janela de Comando do DB2.
b. A partir da Janela de Comando do DB2, execute o seguinte comando:
configure_staging_area.cmd [logfile]

logfile é o nome do arquivo no qual você deseja salvar os resultados da
execução do comando. Esse argumento é opcional.
6. Reinicie o DB2.
Configurando uma Instalação Existente do Software de Banco de Dados DB2
Usando Scripts (Linux, UNIX):
É possível usar uma instalação existente de um banco de dados DB2 para criar um
repositório de metadados para o InfoSphere Information Server no Linux e UNIX.
Sobre Esta Tarefa
Para uma instalação do DB2 9.5 ou DB2 9.7, use os scripts nas seguintes situações:
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v Você está configurando um cluster do DB2 para os bancos de dados. Consulte
“Armazenamento em Cluster de Camadas do Repositório de Metadados para
Alta Disponibilidade” na página 160.
v Não é possível executar o programa de instalação localmente no computador de
destino.
v Não use o programa de instalação do InfoSphere Information Server para
configurar o banco de dados.
Atenção: Não altere o nome do espaço de tabela nomeado XMETA. Esse nome é
usado internamente pelo InfoSphere Information Server.
Atenção: Os scripts executam os comandos a seguir ao configurar o sistema de
banco de dados DB2. Essas mudanças afetam todos os bancos de dados na
instância do DB2:
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES

Procedimento
1. Navegue para o diretório install_dir\DatabaseSupport da mídia de instalação
do InfoSphere Information Server, em que install_dir é o diretório no qual
você extraiu a mídia do InfoSphere Information Server.
Versão do banco de dados

Diretório

DB2 9.5

install_dir\DatabaseSupport\UNIX_Linux\
MetadataRepository\DB2_LUW_9_5

DB2 9.7

install_dir\DatabaseSupport\UNIX_Linux\
MetadataRepository\DB2_LUW_9_7

2. Abra o arquivo de script em um editor de texto e faça as mudanças a seguir.
Em plataformas de 64 bits, você deve editar ambos os seguintes scripts:
Versão da instância do DB2

Arquivos de script

32 bits

create_xmeta_db.sql

64 bits

create_xmeta_db.sql
configure_xmeta_db_64bit.sql

a. Substitua todas as ocorrências de @DATABASE_NAME@ (incluindo os símbolos
@) pelo nome do banco de dados que você deseja criar. Por exemplo,
substitua @DATABASE_NAME@ por seu nome de banco de dados:
xmeta

b. Substitua todas as ocorrências de @INSTALL_ROOT@ (incluindo os símbolos @)
pelo caminho para o diretório-raiz no qual seu banco de dados DB2 está
instalado. O diretório-raiz padrão é /var/lib. Por exemplo, substitua
@INSTALL_ROOT@ pelo caminho para o diretório-raiz para seu banco de dados
DB2:
/var/lib

Quando você executa o script, o DB2 cria um diretório sob o diretório-raiz
no qual seu banco de dados está instalado. Esse diretório contém os
arquivos de dados para seu banco de dados. O diretório padrão é
/var/lib/db2inst1/NODE0000.

Capítulo 4. Preparando os Computadores de Camada

157

c. Substitua todas as ocorrências de @DATABASE_ALIAS@ (incluindo os símbolos
@) pelo nome do banco de dados que você deseja criar. Por exemplo,
substitua @DATABASE_ALIAS@ por seu nome de banco de dados:
xmeta

d. Substitua todas as ocorrências de @DATABASE_USERNAME@ (incluindo os
símbolos @) pelo nome do usuário do sistema operacional que você deseja
que tenha acesso ao banco de dados. Por exemplo, substitua
@DATABASE_USERNAME@ pelo nome do usuário do sistema operacional:
xmeta

3. Execute o script do sistema operacional para chamar o script SQL:
a. Efetue logon como o proprietário da instância do DB2.
b. Execute o seguinte comando:
create_xmeta_db.sh [logfile]

logfile é o nome do arquivo no qual você deseja salvar os resultados da
execução do comando. Esse argumento é opcional.
4. Abra o arquivo db2_grant_Permissions.sql em um editor de texto e fala as
seguintes mudanças:
a. Substitua todas as ocorrências de @DATABASE_NAME@ (incluindo os símbolos
@) pelo nome do banco de dados que você criou. Por exemplo, substitua
@DATABASE_NAME@ por seu nome de banco de dados:
xmeta

b. Substitua todas as ocorrências de @DATABASE_USERNAME@ (incluindo os
símbolos @) pelo nome do usuário para o qual você deseja conceder acesso
ao esquema da área temporária. Esse usuário deve ser diferente do usuário
do sistema operacional que você especificou na etapa 2d. Por exemplo,
substitua @DATABASE_USERNAME@ pelo nome de usuário para o esquema da
área temporária:
xmetasr

5. Execute o script do sistema operacional para chamar o script SQL:
a. Efetue logon como o proprietário da instância do DB2.
b. Execute o seguinte comando:
configure_staging_area.sh [logfile]

logfile é o nome do arquivo no qual você deseja salvar os resultados da
execução do comando. Esse argumento é opcional.
6. Reinicie o DB2.

Configurando uma Instalação Existente do Software de Banco de
Dados DB2 para z/OS
Para preparar um sistema de banco de dados DB2 para z/OS existente para o IBM
InfoSphere Information Server, use scripts para criar o banco de dados do
repositório de metadados.

Antes de Iniciar
O sistema de banco de dados do DB2 deve atender aos seguintes requisitos:
v Deve ser uma versão suportada. Consulte os requisitos do sistema em
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
v Deve estar localizado em um computador acessível aos computadores nos quais
as camadas de serviços e de mecanismo estão instaladas.
v Certifique-se de que o banco de dados não contenha nenhum objeto do usuário.
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v A instalação existente não pode estar configurada como um ambiente de banco
de dados particionado. Esse tipo de ambiente e o Fast Communications Manager
(FCM) não são suportados para uso com o InfoSphere Information Server.
Antes de continuar, execute todas as tarefas listadas no “Configurando os
Computadores da Camada” na página 112.
Preparando para Configurar uma Instalação Existente do Software de Banco de
Dados DB2 para z/OS:
Os bancos de dados DB2 requerem parâmetros e pacotes JDBC específicos para
operar corretamente no z/OS. Configure essas definições antes de configurar uma
instalação existente do sistema de banco de dados DB2 para o IBM InfoSphere
Information Server on z/OS.
Sobre Esta Tarefa
Conclua este procedimento antes de instalar a camada de serviços do InfoSphere
Information Server.
Procedimento
1. Configure o parâmetro IDTHTOIN do DSNZPARM do DB2 (na macro
DSN6FAC) para 600 segundos. Após a conclusão do programa de instalação, é
possível restaurar esse parâmetro para seu valor original. Esse parâmetro é
usado em todo o sistema e requer um administrador de banco de dados para
configurá-lo.
Nota: A implementação do IBM InfoSphere Information Services Director
requer que o parâmetro IDTHTOIN do DB2 seja configurado com um valor
maior que o tempo necessário para implementar um aplicativo.
2. Ligue os pacotes do Driver JDBC do DB2 Universal. Conclua essa ação de
ligação na interface de prompt de comandos do DB2 que é fornecida com o
sistema operacional Linux em execução no System z. Para obter detalhes sobre
como instalar o z/OS Application Connectivity para o DB2 para z/OS, consulte
o IBM DB2 Version 9.x for z/OS Application Programming Guide and Reference for
Java.
Configurando uma Instalação Existente do Software de Banco de Dados DB2
para z/OS:
Você pode usar um banco de dados DB2 para z/OS como repositório de
metadados. Você executa um script fornecido para criar o banco de dados antes de
instalar o IBM InfoSphere Information Server.
Sobre Esta Tarefa
Se você optar por usar o mesmo subsistema do DB2 para z/OS como o repositório
de metadados para mais de uma instalação do InfoSphere Information Server,
deverá usar um ID de usuário do DB2 diferente para cada instalação.
No DB2 para z/OS, o espaço de nomes de tabela é definido somente pelo ID do
usuário do DB2, que permite colisões de nome em vários bancos de dados.
Consequentemente, o ID do usuário do DB2 que é utilizado para o repositório de
metadados do InfoSphere Information Server não deverá ser usado para nenhum
outro banco de dados. O programa de instalação verifica os pré-requisitos para
determinar se o banco de dados está vazio. Se você ignorar a falha de verificação
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quando o banco de dados não estiver vazio, as tabelas sob o ID do usuário
poderão ser sobrescritas e os dados poderão ser perdidos ou sobrescritos.
Importante: O uso de um banco de dados DB2 para z/OS para o repositório de
temporariedade não é suportado atualmente.
Procedimento
1. Navegue para o diretório install_dir\DatabaseSupport\zOS\
MetadataRepository\DB2_9_zOS da mídia de instalação do InfoSphere
Information Server, em que install_dir é o diretório no qual você instalou o
InfoSphere Information Server.
2. Abra o arquivo create_xmeta_db.sql em um editor de texto e substitua todas
as ocorrências de @DATABASE_NAME@ (incluindo os símbolos @) pelo nome do
banco de dados que você deseja criar. Por exemplo, substitua @DATABASE_NAME@
por seu nome de banco de dados:
xmeta

Atenção: Não altere o nome do espaço de tabela nomeado XMETATBS. Esse
nome é usado internamente pelo InfoSphere Information Server.
3. Usando uma interface de recurso do banco de dados, como SQL Processing
Using File Input (SPUFI), execute a linguagem de definição de dados (DDL)
que está contida no arquivo create_xmeta_db.sql.

Armazenamento em Cluster de Camadas do Repositório de
Metadados para Alta Disponibilidade
Para fornecer alta disponibilidade para seu banco de dados do repositório de
metadados, você pode configurar o banco de dados dentro de um cluster de banco
de dados.
O IBM InfoSphere Information Server não suporta configurações em cluster do
banco de dados IBM InfoSphere Information Analyzer ou do banco de dados IBM
InfoSphere QualityStage Match Designer.
Configurando o Banco de Dados do Repositório de Metadados em um Cluster
do IBM DB2:
Use este roteiro para criar uma configuração do IBM InfoSphere Information Server
na qual o banco de dados do repositório de metadados é configurado dentro de
um cluster do IBM DB2.
Se você quiser criar uma nova instalação de cluster do banco de dados DB2,
conclua as tarefas na tabela a seguir. Se você quiser integrar o InfoSphere
Information Server em um cluster do banco de dados DB2 existente, leia os tópicos
de tarefas para garantir que a configuração do cluster seja compatível com o
InfoSphere Information Server.
Tabela 49. Configurando um Cluster do Banco de Dados IBM DB2
Tarefa

Link para Mais Informações

Para configurar um cluster do banco de
“Preparando os Servidores, Sistema de
dados DB2, primeiro configure os servidores, Arquivos e Armazenamento” na página 161
armazenamento e rede.
(Opcional) Instale o software de alta
disponibilidade (HA) para monitorar o
funcionamento dos servidores e gerenciar o
failover.
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“Instalando o Software de Alta
Disponibilidade nos Servidores do Sistema
do Banco de Dados DB2” na página 163

Tabela 49. Configurando um Cluster do Banco de Dados IBM DB2 (continuação)
Tarefa

Link para Mais Informações

Antes de instalar o InfoSphere Information
Server, instale o sistema do banco de dados
DB2, crie um cluster e crie o banco de dados
do repositório de metadados no nó principal
no cluster.

“Instalando o Sistema do Banco de Dados
DB2 e Criando o Cluster e o Banco de
Dados do Repositório de Metadados” na
página 163

Crie usuários e grupos. Execute o programa
de instalação do InfoSphere Information
Server.

“Executando o Programa de Instalação para
uma Configuração que Inclua
Armazenamento em Cluster do DB2” na
página 165

Para permitir que o IBM WebSphere
Application Server se reconecte ao servidor
em espera de forma suave, configure o
Automatic Client Reroute.

“Configurando Novo Roteamento de Cliente
Automático” na página 166

Para permitir que o WebSphere Application
Server se comunique com mais de um
servidor, use o console administrativo do
WebSphere Application Server para
especificar um endereço e porta alternativos
de banco de dados.

“Especificando o Endereço e Porta
Alternativos de Banco de Dados do IBM
WebSphere Application Server” na página
179

Verifique o estado do cluster.

“Verificando o Cluster do Banco de Dados
IBM DB2” na página 171

O InfoSphere Information Server não suporta configurações de cluster do banco de
dados de análise IBM InfoSphere Information Analyzer ou do banco de dados
Match Designer do IBM InfoSphere QualityStage.
Para implementar uma topologia em cluster, você deve ter um entendimento sólido
das tecnologias de rede, como protocolos, camadas, dispositivos, etc. As topologias
em cluster são tecnicamente complexas e exigem conhecimento para uma
implementação bem-sucedida.
Preparando os Servidores, Sistema de Arquivos e Armazenamento:
Para configurar um cluster do banco de dados IBM DB2, primeiro configure os
servidores, o armazenamento e a rede.
Para alta disponibilidade, o cluster deve incluir pelo menos dois computadores
fisicamente separados. Se possível, use hardware idêntico com armazenamento
interno, memória e energia de processamento idênticos.
O banco de dados do repositório de metadados não pode ser particionado. Ele
deve existir em um ambiente não particionado. Por esta razão, você não pode
configurar o cluster em uma configuração de "controle mútuo". Você deve efetuar
uma configuração de "espera inativa". Em uma configuração de espera inativa, um
servidor principal processa toda a carga de trabalho. Um servidor secundário
estará inativo, ou no modo em espera, pronto para controlar a carga de trabalho se
houver uma falha no sistema principal.
Os servidores devem ser capazes de se comunicar uns com os outros usando redes
de alta velocidade. Para minimizar pontos únicos de falha, cada servidor deve ter
conexões redundantes com pelo menos duas redes de alta velocidade fisicamente
separadas.
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Para suportar failover quando ocorrer um problema, o software HA criará um sinal
de pulsação entre os servidores. Configure pelo menos duas redes fisicamente
separadas para esse sinal. Essas redes podem ser redes seriais ou outras. As redes
que transportam o sinal de pulsação devem estar fisicamente separadas e isoladas
das redes de alta velocidade.
O diagrama a seguir mostra uma arquitetura ativa-passiva com dois servidores,
com redundância de rede mínima. O diagrama mostra dois servidores (nó 1 e nó
2). Cada servidor tem quatro interfaces de rede (en0, en1, en2 e en3). Existem duas
redes de alta velocidade redundantes (rede A e rede B). Em cada servidor, duas
interfaces de rede estão conectadas à rede A, e duas interfaces de rede estão
conectadas à rede B. Esse acordo cria redundância nas interfaces de rede e dentro
de toda a arquitetura de rede de alta velocidade.
Cada servidor também tem duas interfaces seriais (tty1 e tty2). Cada interface
serial em um servidor está conectada a uma interface serial no outro. Esse acordo
cria uma rede serial "ring" redundante para o sinal de pulsação.
Crie o sistema de arquivos do sistema do banco de dados DB2 nas partições de
disco que são compartilhadas por todos os nós do cluster. As partições de disco
deverão estar em uma mídia altamente disponível, por exemplo uma rede de área
de armazenamento (SAN).

en0
tty2

en0

en1

en1

en2

en2

en3

tty2

Nó 2
Nó 1

tty1

tty1

en3

Serial
Rede B

Rede A

Figura 42. Dois Servidores com Conexões Redundantes com Redes

Para obter informações mais específicas sobre os servidores de cluster do banco de
dados DB2, sobre o armazenamento ou sobre considerações da rede, consulte a
documentação do sistema do banco de dados IBM DB2:
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v "Fundamentos do Banco de Dados" no Centro de Informações do Banco de
Dados IBM DB2, Versão 9.5 para Linux, UNIX e Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/
com.ibm.db2.luw.container.doc/doc/c0052964.html
v "Fundamentos do Banco de dados" no Centro de Informações do Banco de
dados IBM DB2, versão 9.7, para Linux, UNIX e Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/
com.ibm.db2.luw.container.doc/doc/c0052964.html
Instalando o Software de Alta Disponibilidade nos Servidores do Sistema do Banco de
Dados DB2:
Você pode, opcionalmente, instalar e configurar o IBM Tivoli System Automation
for Multiplatforms (SA MP) para monitorar o funcionamento dos servidores do
sistema do banco de dados IBM DB2 e para gerenciar o failover.
O software do Tivoli System Automation for Multiplatforms é enviado como parte
do pacote de instalação do sistema do banco de dados DB2. Esse software de alta
disponibilidade (HA) monitora o funcionamento dos servidores, da rede, do
sistema operacional e dos componentes de software selecionados. Se um item
crítico falhar, o software acionará um failover para o servidor em espera. Então o
recurso de novo roteamento de cliente automático fará com que o IBM WebSphere
Application Server se conecte a outro servidor no cluster.
Se você planeja implementar o SA MP, instale-o antes de instalar e configurar o
IBM InfoSphere Information Server. Quando você instala o SA MP, configura um
endereço IP flutuante que é compartilhado entre os servidores. Ao configurar o
novo roteamento de cliente automático, você fornece esse endereço IP como o
"nome de host do servidor alternativo".
Você também pode optar por não instalar o SA MP. Caso você não instale o
software, se ocorrer uma falha no servidor principal, o administrador de banco de
dados deverá detectar manualmente a falha e executar um failover. Depois, o novo
roteamento de cliente automático redirecionará o WebSphere Application Server
para o novo servidor.
Para instalar e configurar o software, consulte a documentação do sistema do
banco de dados DB2:
v “Instalando e Atualizando o Componente de Base do SA MP com o Instalador
do DB2” no Centro de Informações do IBM DB2 Database Versão 9.5 para Linux,
UNIX e Windows: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051289.html
v “Instalando o Componente de Base do IBM Tivoli System Automation for
Multiplatforms (SA MP)” no Centro de Informações do IBM DB2 Database
Versão 9.7 para Linux, UNIX e Windows: publib.boulder.ibm.com/infocenter/
db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0051374.html
Para obter um exemplo de como configurar o SA MP para uma configuração do
servidor ativo-passivo simples, consulte “Exemplo: Definindo uma Configuração
Ativa-Passiva Usando o IBM Tivoli System Automation para Multiplataformas” na
página 129.
Instalando o Sistema do Banco de Dados DB2 e Criando o Cluster e o Banco de Dados do
Repositório de Metadados:
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Antes de instalar o IBM InfoSphere Information Server, instale o sistema do banco
de dados IBM DB2, crie um cluster e crie o banco de dados do repositório de
metadados no nó primário.
Antes de Iniciar
Uma cópia separada do sistema do banco de dados DB2 deve ser instalada em
cada servidor.
Procedimento
1. Instale o sistema do banco de dados DB2 nos computadores que constituirão o
cluster.
v Cada instância do sistema do banco de dados DB2 deve ter a mesma versão
do sistema do banco de dados DB2.
v As instalações devem ter o mesmo sistema de arquivos do contêiner e
caminho de instalação, por exemplo: /home/db2inst1/sqllib.
v Crie nomes de usuários e senhas idênticos para cada instância do sistema do
banco de dados DB2.
Para obter mais informações sobre como instalar o sistema do banco de dados
DB2, consulte a documentação do sistema do banco de dados DB2:
v Banco de Dados DB2, Versão 9.5 para Linux, UNIX e Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp
v Banco de Dados DB2, Versão 9.7 para Linux, UNIX e Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp
O pacote de instalação do IBM InfoSphere Information Server inclui pacotes de
instalação para DB2. Para pré-instalar o DB2 antes de executar o programa de
instalação do InfoSphere Information Server, é possível executar o programa de
instalação do sistema do banco de dados DB2 que está incluído na mídia de
instalação do InfoSphere Information Server. Para saber quais pacotes de
instalação do DB2 estão incluídos com seu pacote de instalação do InfoSphere
Information Server, consulte os requisitos do sistema em www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27021833.
Dentro da mídia de instalação, os pacotes de instalação do sistema do banco de
dados DB2 estão nos seguintes diretórios:
v payloads/Shared/DB2/payload
v payloads\Shared\DB2\payload
2. Configure o cluster.
O banco de dados do repositório de metadados não pode ser particionado. O
banco de dados deve existir em um ambiente não particionado. Por esta razão,
não é possível configurar o sistema em uma configuração de “controle mútuo”.
Você deve definir uma configuração de “espera inativa”. Nessa configuração,
um sistema principal processa toda a carga de trabalho. Um sistema secundário
estará inativo, ou no modo em espera, pronto para controlar a carga de
trabalho se houver uma falha no sistema principal.
Para obter informações sobre como criar um cluster do banco de dados DB2,
consulte a documentação do sistema do banco de dados DB2:
v "Configurando um Ambiente em Cluster para Alta Disponibilidade" no
Centro de Informações do Banco de Dados IBM DB2, Versão 9.5:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051353.html
v "Configurando um Ambiente em Cluster para Alta Disponibilidade" no
Centro de Informações do Banco de Dados IBM DB2, Versão 9.7:
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publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051353.html
3. No nó primário, crie um banco de dados do repositório de metadados dentro
do sistema do banco de dados DB2. Para criar o banco de dados, use os scripts
que são fornecidos com a mídia de instalação do InfoSphere Information Server.
Localize o sistema de arquivos do banco de dados em uma partição de disco
que seja compartilhada por todos os nós no cluster. A partição de disco deverá
estar em uma mídia altamente disponível, por exemplo uma rede de área de
armazenamento (SAN).
Sistema Operacional

Procedimento

Linux, UNIX

“Configurando uma Instalação Existente do
Software de Banco de Dados DB2 Usando
Scripts (Linux, UNIX)” na página 156

Windows

“Configurando uma Instalação Existente do
Software de Banco de Dados DB2 Usando
Scripts (Windows)” na página 154

Executando o Programa de Instalação para uma Configuração que Inclua Armazenamento
em Cluster do DB2:
Crie contas e grupos de administrador e proprietário de componentes. Execute o
programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server.
Procedimento
1. Crie contas e grupos de usuários de administrador e proprietário de
componentes idênticos em todos os servidores no cluster. Certifique-se de que
os IDs dos grupos e de usuários sejam idênticos nos dois servidores. Os
seguintes comandos de amostra criam algumas das contas e grupos:
v

Linux

UNIX

/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd

v

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage
-g
-g
-g
-g
-g
-g

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

-d
-d
-d
-d
-d
-d

/home/db2inst1 db2inst1
/home/db2fenc1 db2fenc1
/home/dasusr1 dasusr1
/home/xmeta xmeta
/home/iauser iauser
/home/dsadm dsadm

AIX

/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser

id=’202’
id=’203’
id=’204’
id=’205’
id=’206’
id=’207’

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

pgrp=db2iadm1
pgrp=db2fadm1
pgrp=dasadm1
pgrp=xmeta
prgp=iauser
pgrp=dstage

groups=db2iadm1
groups=db2fadm1
groups=dasadm1
groups=xmeta
groups=iauser
groups=dstage

home=/home/db2inst1
home=/home/db2fenc1
home=/home/dasusr1
home=/home/xmeta
home=/home/iauser
home=/home/dsadm

db2inst1
db2fenc1
dasusr1
xmeta
iauser
dsadm
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Para obter detalhes sobre como criar usuários e grupos de administrador,
consulte “Configurando Contas do Administrador e do Proprietário” na página
123.
2. Execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no modo
gráfico. Conclua toda a instalação do InfoSphere Information Server, como
descrito em “Cenário D: Configuração da Camada de Serviços e da Camada do
Repositório de Metadados em Cluster” na página 66.
Configurando Novo Roteamento de Cliente Automático:
Para que o IBM WebSphere Application Server se reconecte ao servidor de espera
sem problemas em uma configuração HADR ou em cluster do DB2, configure a
nova rota do cliente automática.
Sobre Esta Tarefa
Em uma instalação IBM InfoSphere Information Server com um sistema de banco
de dados DB2 em cluster, o novo roteamento de cliente automático pode
redirecionar o WebSphere Application Server para se conectar a um servidor
alternativo quando o servidor principal falhar. O servidor alternativo é
pré-registrado com o novo roteamento de cliente automático. Quando ocorre uma
falha, o novo roteamento de cliente automático primeiro tenta se reconectar ao
banco de dados principal. Se a conexão falhar, o novo roteamento de cliente
automático estabelece uma conexão com o servidor em espera.
Se uma transação de atualização, exclusão ou inserção estivesse ocorrendo e a falha
acontecesse antes da confirmação da transação, o usuário receberia uma mensagem
de erro. Quando o usuário tenta a transação novamente, o servidor em espera
manipula a transação. Se uma transação de leitura estivesse ocorrendo, ela seria
automaticamente executada no servidor em espera e nenhuma mensagem de erro
seria exibida.
Procedimento
1. Efetue login no nó primário.
2. Execute o comando a seguir para configurar a nova rota do cliente automática
para o banco de dados. O standby_IP pode ser um endereço IPv4 ou um
endereço IPv6, conforme mostrado no exemplo a seguir:
db2 update alternate server for database database using hostname standby_IP
port port

Por exemplo:
db2 update alternate server for database xmeta using hostname
192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7 port
60000

Especificando o Endereço e Porta Alternativos para um Banco de Dados DB2 para
Conectar-se ao IBM WebSphere Application Server:
Para que o IBM WebSphere Application Server se comunique com mais de um
servidor, especifique um endereço e porta alternativos para um banco de dados
DB2.
Procedimento
1. Inicie o console administrativo do WebSphere Application Server.
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2. Efetue login como o administrador do WebSphere Application Server (padrão:
wasadmin) ou como outro usuário com privilégios administrativos.
3. Na área de janela de navegação, expanda Recursos, expanda JDBC e clique
em Provedores JDBC. A página Provedores JDBC é aberta.
4. Clique em Provedor JDBC ASB.
5. Em Propriedades Adicionais, clique em Origens de Dados.
6. Para cada uma das origens de dados listadas na janela, execute estas etapas:
a. Clique na origem de dados.
b. Em Propriedades Adicionais, clique em Propriedades Customizadas.
c. Clique em clientRerouteAlternateServerName. Se essa propriedade não
estiver presente, clique em Novo e inclua a propriedade e o valor.
d. No campo Valor, digite o endereço de servidor alternativo:
v Se o IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) estiver
executando no cluster, digite o endereço IP do serviço que os nós do
cluster compartilham.
v Se o SA MP não estiver executando no cluster, digite o endereço IP do
servidor em espera.
e. Clique em OK.
f. Clique em clientRerouteAlternatePortNumber. Se essa propriedade não
estiver presente, clique em Novo e inclua a propriedade e o valor.
g. No campo Valor, digite o número de porta de servidor alternativo:
v Se o SA MP estiver executando no cluster, digite o número da porta de
serviço que os nós do cluster compartilham.
v Se o SA MP não estiver executando no cluster, digite o número da porta
do servidor em espera.
h. Clique em enableSeamlessFailover. Se essa propriedade não estiver
presente, clique em Novo e inclua a propriedade e o valor.
i. No campo Valor, digite 1.
Essa propriedade controla se o servidor retornará um erro indicando que
ocorreu um failover. Para obter mais informações, consulte a documentação
do sistema do banco de dados DB2.
j. Clique em OK.
k. Clique em Novo.
l. No campo Nome, digite maxRetriesForClientReroute
m. No campo Valor, digite 2. Este parâmetro configura o número de novas
tentativas de conexão.
n. Clique em Aplicar.
o. No campo Nome, digite retryIntervalForClientReroute Este parâmetro
configura o intervalo de suspensões entre novas tentativas.
p. No campo Valor, digite 15.
Nota: Você pode desejar configurar esses valores de forma diferente. Os
valores escolhidos dependem do hardware e da topologia de sua
configuração.
q. Clique em OK.
r. Clique em Aplicar.
s. Na caixa Mensagens, na parte superior da página, clique em Salvar para
aplicar as alterações para a configuração principal.
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7.
8.
9.
10.

t. Clique no nome da origem de dados na linha, na parte superior da página,
para retornar à página de origem de dados.
u. Clique em Testar Conexão para testar a conexão.
v. Continue com a etapa (a) para a próxima origem de dados.
Na área de janela de navegação, em Recursos > JDBC, clique em Provedor
JDBC ASB XA. A página Provedores JDBC é aberta.
Em Propriedades Adicionais, clique em Origens de Dados.
Repita a etapa 6 na página 167para cada origem de dados que esteja listada na
janela.
Se seu repositório de metadados estiver configurado para failover
ativo-passivo, mas você não indicou o nome do host virtual para seu banco de
dados do repositório de metadados no programa de instalação do IBM
InfoSphere Information Server, conclua as etapas a seguir:
a. Clique em Recursos > JDBC > Origens de dados.
b. No painel Origens de Dados, clique na primeira origem de dados listada.
c. Em Propriedades de Origem de Dados Comuns e Requeridas, atualize o
nome do servidor para o nome do host virtual.
d. Clique em Aplicar, em seguida, clique em OK.
e. Repita cada etapa para cada origem de dados listada.
f. Clique em Conexão de Teste. Assegure-se de que apareça uma mensagem
informando A operação de conexão de teste para a origem de dados
data_source_name no servidor server_name no nó node_name foi
bem-sucedida.
g. Se for exibida uma mensagem que solicite a você para concluir a
sincronização, siga as instruções.

11. Efetue logout do console.
12. Localize o arquivo ojb-conf.jar em um dos seguintes servidores, dependendo
da configuração:
v Se a instalação incluir uma implementação de cluster do WebSphere
Application Server, localize o arquivo no servidor que hospeda o
Gerenciador de Implementação do WebSphere Application Server.
v Caso contrário, localize o arquivo no servidor que hospeda a camada de
serviços.
Sistema Operacional

Diretórios

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib

13. Extraia o arquivo ojb-conf.jar no local temporário usando o utilitário jar de
um Java Developer Kit, como aquele no WebSphere Application Server.
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/
java/bin/jar xf
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar
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Sistema Operacional

Comando

Windows

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando:C:\IBM\WebSphere\AppServer\java\
bin\jar xf
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar

14. Abra o arquivo repository_database.xml usando um editor de texto. Inclua o
nome e o número da porta alternativos do servidor nesse arquivo.
15. Localize todos os elementos <jdbc-connection-descriptor> no arquivo que
possuem um atributo dbalias. Essa primeira instância desse elemento é
geralmente o segundo elemento <jdbc-connection-descriptor> no arquivo.
Por exemplo:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15/xmeta" default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.
DB2Driver" eager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="fa
lse" jcd-alias="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAI
X2Ao1nHR8j/+A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db
2" useAutoCommit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

16. Modifique os elementos para incluir as informações de nova rota do cliente.
Use o mesmo endereço e número de porta do servidor especificados nas
etapas anteriores. Por exemplo:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15:50001/xmetanls:;clientRerouteAlternateServerName=192.0.2.1
6;clientRerouteAlternatePortNumber=50001;queryCloseImplicit=2;"
default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.DB2Driver" e
ager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="false" jcd-ali
as="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+
A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db2" useAutoCo
mmit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

17. Salve suas alterações e saia do editor de texto.
18. Navegue para o diretório temporário que você criou anteriormente e compacte
o arquivo ojb-conf.jar com as informações atualizadas.
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando. O ponto (.) no final do comando é
necessário:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/
java/bin/jar
cf /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar .

Windows

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando. O ponto (.) no final do comando é
necessário:C:\IBM\WebSphere\AppServer\
java\bin\jar cf
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar .
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O que Fazer Depois
Execute o utilitário FilePropagator para propagar as mudanças no arquivo
ojb-conf.jar para o WebSphere Application Server.
Executando o Utilitário FilePropagator em uma Configuração em Cluster (Linux, UNIX):
Para propagar mudanças no IBM WebSphere Application Server em uma
configuração em cluster, você deve executar o utilitário FilePropagator. Geralmente,
você executa esse utilitário depois de fazer mudanças na configuração para o
WebSphere Application Server.
Antes de Iniciar
Use a ferramenta isrecovery para fazer backup de componentes e dados do
InfoSphere Information Server. Consulte “Fazendo Backup de Componentes do
IBM InfoSphere Information Server” no IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide para obter mais informações sobre como executar a
ferramenta isrecovery.
Sobre Esta Tarefa
Atenção: O utilitário FilePropagator requer 1.5 GB ou mais de espaço em disco
temporário para ser executado. Assegure-se de que os seguintes diretórios tenham
pelo menos 1.5 GB de espaço em disco não usado antes de executar o utilitário
FilePropagator:
Tabela 50. Diretórios Temporários do Sistema que São Usados pelo Utilitário FilePropagator
Sistema Operacional

Diretório Temporário

AIX, Linux, UNIX

/tmp

HP-UX, Solaris

var/tmp

Procedimento
1. A partir da linha de comandos, navegue para o diretório install_dir/
ASBServer, em que install_dir é o diretório no qual você instalou o InfoSphere
Information Server.
2. Execute os comandos a seguir para fazer uma cópia do diretório apps/lib e do
diretório apps/eclipse.
rm -r profile/informationServer/apps
mkdir -p profile/informationServer/apps
cp -r apps/lib apps/eclipse profile/informationServer/apps

3. Stop o cluster do WebSphere Application Server.
4. A partir da linha de comandos, execute o utilitário FilePropagator. Insira os
comandos a seguir em uma única linha.
bin/FilePropagator.sh
-user wasadmin_user
-password wasadmin_password
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

wasadmin_user é o nome de usuário que você está usando para efetuar login no
servidor de aplicativos.
wasadmin_password é a senha para o nome de usuário que você especificou para
wasadmin_user.
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5. Start o cluster do WebSphere Application Server.
Executando o Utilitário FilePropagator em uma Configuração em Cluster (Windows):
Para propagar mudanças no IBM WebSphere Application Server em uma
configuração em cluster, você deve executar o utilitário FilePropagator. Geralmente,
você executa esse utilitário depois de fazer mudanças na configuração para o
WebSphere Application Server.
Antes de Iniciar
Use a ferramenta isrecovery para fazer backup de componentes e dados do
InfoSphere Information Server. Consulte “Fazendo Backup de Componentes do
IBM InfoSphere Information Server” no IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide para obter mais informações sobre como executar a
ferramenta isrecovery.
Sobre Esta Tarefa
Atenção: O utilitário FilePropagator requer 1.5 GB ou mais de espaço em disco
temporário para ser executado. Assegure-se de que o diretório %TEMP% tenha pelo
menos 1.5 GB de espaço em disco não usado antes de executar o utilitário
FilePropagator.
Procedimento
1. Abra um prompt de comandos e navegue para o diretório
install_dir\ASBServer, em que install_dir é o diretório no qual você instalou
o InfoSphere Information Server.
2. Execute os comandos a seguir para fazer uma cópia do diretório apps/lib e do
diretório apps\eclipse.
rd /q/s profile\informationServer\apps
mkdir -p profile\informationServer\apps
xcopy /s/i apps\lib profile\informationServer\apps\lib
xcopy /s/i apps\eclipse profile\informationServer\apps\eclipse

3. Stop o cluster do WebSphere Application Server.
4. A partir do prompt de comandos, execute o utilitário FilePropagator. Insira os
comandos a seguir em uma única linha.
bin/FilePropagator.bat
-user wasadmin_user
-password wasadmin_password
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

wasadmin_user é o nome de usuário que você está usando para efetuar login no
servidor de aplicativos.
wasadmin_password é a senha para o nome de usuário que você especificou para
wasadmin_user.
5. Start o cluster do WebSphere Application Server.
Verificando o Cluster do Banco de Dados IBM DB2:
Depois de concluir a configuração do cluster e a instalação do IBM InfoSphere
Information Server, verifique o estado do cluster.
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Procedimento
1. Efetue login no nó primário no cluster do banco de dados DB2.
2. Execute o comando lssam para validar o estado do cluster. Por exemplo:
lssam

O comando exibe um relatório. Por exemplo:
Online IBM.ResourceGroup:db2_db2inst1_0-rg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs
|- Online IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs:myprimary
’- Offline IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs:mystandby
’- Online IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs
|- Online IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs:mystandby

Esse relatório mostra um cluster de dois nós. Um nó (myprimary) está ativo
(on-line). O outro nó (mystandby) está off-line.
Configurando o Banco de Dados do Repositório de Metadados em uma
Configuração HADR do Banco de Dados IBM DB2:
Use este roteiro para criar uma implementação do IBM InfoSphere Information
Server na qual o banco de dados do repositório de metadados é configurado
dentro de uma configuração de recuperação de desastre de alta disponibilidade
(HADR) do banco de dados DB2.
Se você quiser criar uma instalação HADR do banco de dados DB2, conclua as
seguintes tarefas. Se você quiser integrar o InfoSphere Information Server em uma
configuração HADR existente, leia os tópicos de tarefas para certificar-se de que
sua configuração HADR seja compatível.
Tabela 51. Configurando o Banco de Dados do Repositório de Metadados em uma
Configuração HADR do Banco de Dados DB2.
Tarefa

Link para Mais Informações

Configurar os servidores, a rede e o
armazenamento.

“Preparando os Servidores, o
Armazenamento e a Rede” na página 173

“Instalando o Sistema do Banco de Dados
Instalar o sistema do banco de dados DB2
nos dois servidores na configuração. Usar os DB2 e Criando o Banco de Dados do
scripts na mídia de instalação para
Repositório de Metadados” na página 174
configurar o banco de dados no servidor
principal.
Criar contas e grupos de administrador e
proprietário de componentes e concluir a
instalação e a configuração do InfoSphere
Information Server.

“Executando o Programa de Instalação para
uma Configuração HADR” na página 175

No servidor principal HADR, configurar as “Configurando o Servidor Principal HADR”
variáveis HADR e verificar as configurações. na página 176
Fazer backup do banco de dados do
servidor principal e restaurá-lo no servidor
em espera. Depois, configurar as variáveis
HADR no servidor em espera.
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“Configurando o Servidor HADR Em
Espera” na página 177

Tabela 51. Configurando o Banco de Dados do Repositório de Metadados em uma
Configuração HADR do Banco de Dados DB2. (continuação)
Tarefa

Link para Mais Informações

Para permitir que o IBM WebSphere
Application Server se comunique com um
dos servidores na configuração HADR, usar
o console administrativo do WebSphere
Application Server para especificar um
endereço e porta alternativos de banco de
dados.

“Especificando o Endereço e Porta
Alternativos de Banco de Dados do IBM
WebSphere Application Server” na página
179

Iniciar o software HADR no servidor em
espera e depois no servidor principal.

“Iniciando HADR” na página 183

Validar a configuração HADR e testar a
função de controle.

“Validando a Configuração HADR” na
página 184

O InfoSphere Information Server não suporta configurações HADR do banco de
dados de análise IBM InfoSphere Information Analyzer ou banco de dados do IBM
InfoSphere QualityStage Match Designer.
Para implementar uma topologia em cluster ou HADR, é necessário ter um
entendimento sólido das tecnologias de rede, como protocolos, camadas,
dispositivos, etc. As topologias em cluster são tecnicamente complexas e exigem
conhecimento para uma implementação bem-sucedida.
Preparando os Servidores, o Armazenamento e a Rede:
Para efetuar uma configuração HADR do banco de dados IBM DB2, primeiro
configure os servidores, o armazenamento e a rede.
A configuração da recuperação de desastre de alta disponibilidade (HADR) deve
incluir pelo menos dois computadores fisicamente separados. Use hardware
idêntico com armazenamento, memória e energia de processamento idênticos. A
configuração deve satisfazer os seguintes requisitos:
v Os computadores devem ter versões do sistema operacional idênticas.
v Os computadores devem executar versões idênticas do sistema do banco de
dados DB2.
v Os computadores devem ter, cada um, armazenamento separado que não esteja
compartilhado entre eles.
v Eles devem ter o mesmo sistema de arquivos de contêiner e caminho de
instalação para o sistema de banco de dados DB2.
v Os servidores devem ser capazes de se comunicar uns com os outros usando
TCP/IP em uma rede de alta velocidade.
v A instalação do IBM WebSphere Application Server deve ser capaz de se
comunicar com os servidores na rede.
v Em cada servidor, o arquivo services deverá especificar as portas para HADR.
O nome da porta é definido pelo usuário. O número da porta poderá ser
qualquer um, desde que não haja conflito. As portas nos servidores principal e
em espera não precisam ser idênticas. No entanto, se elas forem idênticas, a
configuração será mais fácil.
O arquivos services pode ser encontrado nos seguintes locais:
– /etc/services
– c:\windows\system32\drivers\etc\services
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O seguinte exemplo mostra as portas HADR especificadas dentro do arquivo
services:
Número de portas HADR designadas pelo usuário
ha_myhadr
51012/tcp
ha_myhadr_int 51013/tcp

Para obter informações mais específicas sobre os servidores HADR do banco de
dados DB2, sobre o armazenamento ou sobre considerações da rede, procure esses
termos na documentação do sistema do banco de dados IBM DB2:
v Banco de Dados IBM DB2, Versão 9.5 para Linux, UNIX e Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp
v Banco de Dados IBM DB2, Versão 9.7 para Linux, UNIX e Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp
Instalando o Sistema do Banco de Dados DB2 e Criando o Banco de Dados do Repositório
de Metadados:
Antes de instalar o IBM InfoSphere Information Server, instale o sistema do banco
de dados IBM DB2 nos dois servidores e crie o banco de dados do repositório de
metadados do InfoSphere Information Server no nó primário.
Antes de Iniciar
Uma cópia separada do sistema do banco de dados DB2 deve ser instalada em
cada servidor.
Procedimento
1. Instale o sistema do banco de dados DB2 nos dois computadores.
v Cada instância do sistema do banco de dados DB2 deve ter a mesma versão
do sistema do banco de dados DB2.
v Cada instância deve usar um sistema de arquivos separado para
armazenamento.
v As instalações devem ter o mesmo sistema de arquivos de contêiner e
caminho de instalação. Por exemplo: /home/db2inst1/sqllib.
v Crie nomes de usuários e senhas idênticos para cada instância do sistema do
banco de dados DB2.
Para obter mais informações sobre como instalar o sistema do banco de dados
DB2, consulte a documentação do sistema do banco de dados DB2:
v Banco de Dados IBM DB2, Versão 9.5 para Linux, UNIX e Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp
v Banco de Dados IBM DB2, Versão 9.7 para Linux, UNIX e Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp
O pacote de instalação do IBM InfoSphere Information Server inclui pacotes de
instalação para DB2. Para pré-instalar o DB2 antes de executar o programa de
instalação do InfoSphere Information Server, é possível executar o programa de
instalação do sistema do banco de dados DB2 que está incluído na mídia de
instalação do InfoSphere Information Server. Para saber quais pacotes de
instalação do DB2 estão incluídos com seu pacote de instalação do InfoSphere
Information Server, consulte os requisitos do sistema em www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27021833.
Dentro da mídia de instalação, os pacotes de instalação do sistema do banco de
dados DB2 estão nos seguintes diretórios:
v payloads/Shared/DB2/payload
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v payloads\Shared\DB2\payload
2. No nó primário, crie um banco de dados do repositório de metadados dentro
do sistema do banco de dados DB2. Para criar o banco de dados, use os scripts
que são fornecidos com a mídia de instalação do InfoSphere Information Server.
Localize o sistema de arquivos do banco de dados em uma partição de disco
que seja compartilhada por todos os nós no cluster. A partição de disco deverá
estar em uma mídia altamente disponível, por exemplo uma rede de área de
armazenamento (SAN).
Sistema Operacional

Procedimento

Linux, UNIX

“Configurando uma Instalação Existente do
Software de Banco de Dados DB2 Usando
Scripts (Linux, UNIX)” na página 156

Windows

“Configurando uma Instalação Existente do
Software de Banco de Dados DB2 Usando
Scripts (Windows)” na página 154

Executando o Programa de Instalação para uma Configuração HADR:
Crie contas e grupos de administrador e proprietário de componentes. Execute o
programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server.
Procedimento
1. Crie contas e grupos de administrador e proprietário de componentes idênticos
nos dois servidores de recuperação de desastre de alta disponibilidade (HADR).
Certifique-se de que os IDs dos grupos e de usuários sejam idênticos nos dois
servidores. Os seguintes comandos de amostra criam algumas das contas e
grupos:
v

Linux

UNIX

/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd

v

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage
-g
-g
-g
-g
-g
-g

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

-d
-d
-d
-d
-d
-d

/home/db2inst1 db2inst1
/home/db2fenc1 db2fenc1
/home/dasusr1 dasusr1
/home/xmeta xmeta
/home/iauser iauser
/home/dsadm dsadm

AIX

/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser

id=’202’
id=’203’
id=’204’
id=’205’
id=’206’
id=’207’

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

pgrp=db2iadm1
pgrp=db2fadm1
pgrp=dasadm1
pgrp=xmeta
prgp=iauser
pgrp=dstage

groups=db2iadm1
groups=db2fadm1
groups=dasadm1
groups=xmeta
groups=iauser
groups=dstage

home=/home/db2inst1
home=/home/db2fenc1
home=/home/dasusr1
home=/home/xmeta
home=/home/iauser
home=/home/dsadm

db2inst1
db2fenc1
dasusr1
xmeta
iauser
dsadm
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Para obter detalhes sobre como criar usuários e grupos de administrador,
consulte “Configurando Contas do Administrador e do Proprietário” na página
123.
2. Execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no modo
gráfico. Conclua toda a instalação do InfoSphere Information Server, como
descrito em “Cenário D: Configuração da Camada de Serviços e da Camada do
Repositório de Metadados em Cluster” na página 66.
Configurando o Servidor Principal HADR:
No servidor principal, configure as variáveis de recuperação de desastre de alta
disponibilidade (HADR) e verifique suas configurações.
Antes de Iniciar
Conclua a instalação do IBM InfoSphere Information Server. A instalação deverá
estar operando antes da conclusão da configuração HADR.
Conclua a configuração HADR assim que a instalação do InfoSphere Information
Server estiver operacional.
Procedimento
1. Efetue login no servidor principal como um administrador.
2. Execute os seguintes comandos para especificar o servidor em espera e o
servidor principal HADR:
db2 update db cfg for database using hadr_local_host primary_IP
db2 update db cfg for database using hadr_remote_host standby_IP

O endereço primary_IP e o endereço secondary_IP podem ser um endereço IPv4
ou IPv6. Por exemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_host 192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_host 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7

3. Execute os seguintes comandos para especificar os nomes dos serviços em
espera e principal HADR:
db2 update db cfg for database using hadr_local_svc primary_svc_name
db2 update db cfg for database using hadr_remote_svc standby_svc_name

Nos comandos, os nomes de serviços devem corresponder aos nomes de
portas HADR que são usados no arquivo services. Por exemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_svc ha_myhadr
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_svc ha_myhadr_int

4. Execute o seguinte comando para especificar o nome da instância do DB2 no
servidor em espera:
db2 update db cfg for database using hadr_remote_inst DB2_standby_instance

Por exemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_inst db2inst1

5. Execute o seguinte comando para especificar o tempo (em segundos) que o
processo HADR aguarda antes de considerar uma tentativa de comunicação
como falha:
db2 update db cfg for database using hadr_timeout timeout

Por exemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_timeout 120
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6. Execute o seguinte comando para especificar o modo de sincronização HADR:
db2 update db cfg for database using syncmode mode

Por exemplo:
db2 update db cfg for xmeta using syncmode SYNC

Ao configurar o modo de sincronização, escolha o modo síncrono (SYNC) ou
o modo próximo do síncrono (NEARSYNC). Os dois modos geralmente
fornecem tempo de resposta adequado para o InfoSphere Information Server.
Evite escolher o modo assíncrono (ASYNC) porque o modo ASYNC tem mais
chance de perda de transação se o servidor principal falhar.
7. Execute o seguinte comando para especificar o tempo (em segundos) que o
processo HADR aguarda antes de considerar uma tentativa de comunicação
como falha:
db2 update db cfg for database using hadr_timeout timeout

Por exemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_timeout 120

8. Execute o seguinte comando para ativar o recurso “páginas de índice de log
criadas”. Quando logindexbuild estiver ativo, as operações de criação,
recriação e reorganização de índice serão registradas. Esse registro permite que
os índices sejam reconstruídos durante as operações de rollforward ou os
procedimentos de reprodução de log HADR do DB2.
db2 update db cfg for xmeta using logindexbuild on

9. Execute o seguinte comando para configurar o novo roteamento de cliente
automático:
db2 update alternate server for database database using hostname standby_IP
port port

Por exemplo:
db2 update alternate server for database xmeta using hostname
192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7
port 60000

10. Execute o seguinte comando para verificar seus valores de configuração:
db2 get db cfg for database | grep HADR

Por exemplo:
db2 get db cfg for xmeta | grep HADR

O comando exibe um relatório:
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR

database role
= STANDARD
local host name
(HADR_LOCAL_HOST) = myprimary.example.com
local service name
(HADR_LOCAL_SVC) = ha_myhadr
remote host name
(HADR_REMOTE_HOST) = mystandby.example.com
remote service name
(HADR_REMOTE_SVC) = ha_myhadr_int
instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1
timeout value
(HADR_TIMEOUT) = 120
log write synchronization mode
(HADR_SYNCMODE) = SYNC

Configurando o Servidor HADR Em Espera:
Faça backup do banco de dados a partir do servidor principal e restaure-o no
servidor em espera. Em seguida, configure variáveis HADR no servidor em espera.
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Antes de Iniciar
Certifique-se de que nenhum banco de dados possua uma conexão existente com o
aplicativo cliente. Você não pode executar um backup no banco de dados que
possua uma conexão existente com seu aplicativo cliente.
Procedimento
1. Efetue login no servidor principal como um administrador.
2. Execute esses comandos para fazer backup do banco de dados no servidor
principal:
mkdir temp_backup_directory
cd temp_backup_directory
db2 backup db database

Por exemplo:
mkdir mytempbackup
cd mytempbackup
db2 backup db xmeta

Nota: Você pode armazenar mais que um backup de banco de dados no
mesmo diretório temporário.
Depois de concluir o backup, uma mensagem de confirmação será exibida:
Backup bem-sucedido. O registro de data e hora para esta imagem de
backup é :20101101161943

3. Transfira os arquivos de backup do servidor principal para o servidor em
espera.
4. Efetue login no servidor em espera. Use seu ID de usuário do DB2.
5. Execute este comando para restaurar o banco de dados no servidor em espera:
db2 restore db database from database_backup_directory replace history file

Por exemplo:
db2 restore db xmeta from mytemprestore replace history file

6. No servidor em espera, execute os seguintes comandos para especificar o
servidor principal HADR e o servidor em espera. No comando, especifique o
servidor em espera para hadr_local_host. Especifique o servidor principal para
hadr_remote_host (o oposto das configurações no servidor principal).
db2 update db cfg for database using hadr_local_host standby_IP
db2 update db cfg for database using hadr_remote_host primary_IP

O endereço primary_IP e o endereço secondary_IP podem ser um endereço IPv4
ou IPv6. Por exemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_host 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_host 192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6

7. No servidor em espera, execute os seguintes comandos para especificar os
nomes de serviços em espera e principal HADR. No comando, especifique o
nome da porta do servidor em espera para hadr_local_svc. Especifique o nome
da porta do servidor principal para hadr_remote_svc (o oposto das
configurações no servidor principal).
db2 update db cfg for database using hadr_local_svc standby_svc_name
db2 update db cfg for database using hadr_remote_svc primary_svc_name

Por exemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_svc ha_myhadr_int
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_svc ha_myhadr
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8. No servidor em espera, execute o seguinte comando para configurar o novo
roteamento de cliente automático. Especifique o endereço IP e número de porta
do servidor principal no comando:
db2 update alternate server for database database using hostname primary_IP
port port

Por exemplo:
db2 update alternate server for database xmeta using hostname
192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6
port 60000

9. No servidor em espera, execute o seguinte comando para verificar seus valores
de configuração:
db2 get db cfg for database | grep HADR

Por exemplo:
db2 get db cfg for xmeta | grep HADR

O comando exibe um relatório:
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR

database role
= STANDARD
local host name
(HADR_LOCAL_HOST) = mystandby.example.com
local service name
(HADR_LOCAL_SVC) = ha_myhadr_int
remote host name
(HADR_REMOTE_HOST) = myprimary.example.com
remote service name
(HADR_REMOTE_SVC) = ha_myhadr
instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1
timeout value
(HADR_TIMEOUT) = 120
log write synchronization mode
(HADR_SYNCMODE) = SYNC

Especificando o Endereço e Porta Alternativos de Banco de Dados do IBM WebSphere
Application Server:
Para que o WebSphere Application Server se comunique com mais de um servidor,
especifique um endereço e porta alternativos de banco de dados.
Procedimento
1. Inicie o console administrativo do WebSphere Application Server.
2. Efetue login como o administrador do WebSphere Application Server (padrão:
wasadmin) ou como outro usuário com privilégios administrativos.
3. Na área de janela de navegação, expanda Recursos, expanda JDBC e clique
em Provedores JDBC. A página Provedores JDBC é aberta.
4. Clique em Provedor JDBC ASB.
5. Em Propriedades Adicionais, clique em Origens de Dados.
6. Para cada uma das origens de dados listadas na janela, execute estas etapas:
a. Clique na origem de dados.
b. Em Propriedades Adicionais, clique em Propriedades Customizadas.
c. Clique em clientRerouteAlternateServerName. Se essa propriedade não
estiver presente, clique em Novo e inclua a propriedade e o valor.
d. No campo Valor, digite o endereço de servidor alternativo. Esse endereço é
o endereço IP físico do servidor em espera.
e. Clique em OK.
f. Clique em clientRerouteAlternatePortNumber. Se essa propriedade não
estiver presente, clique em Novo e inclua a propriedade e o valor.
g. No campo Valor, digite o número da porta do servidor em espera.
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h. Clique em enableSeamlessFailover. Se essa propriedade não estiver
presente, clique em Novo e inclua a propriedade e o valor.
i. No campo Valor, digite 1.
Essa propriedade controla se o servidor retornará um erro indicando que
ocorreu um failover. Para obter mais informações, consulte a documentação
do sistema do banco de dados DB2.
j. Clique em OK.
k. Clique em Novo.
l. No campo Nome, digite maxRetriesForClientReroute
m. No campo Valor, digite 2. Este parâmetro configura o número de novas
tentativas de conexão.
n. Clique em Aplicar.
o. No campo Nome, digite retryIntervalForClientReroute Este parâmetro
configura o intervalo de suspensões entre novas tentativas.
p. No campo Valor, digite 15.
Nota: Você pode desejar configurar esses valores de forma diferente. Os
valores escolhidos dependem do hardware e da topologia de sua
configuração.
q. Clique em OK.
r. Clique em Aplicar.
s. Na caixa Mensagens, na parte superior da página, clique em Salvar para
aplicar as alterações para a configuração principal.
t. Clique no nome da origem de dados na linha, na parte superior da página,
para retornar à página de origem de dados.
u. Clique em Testar Conexão para testar a conexão.
v. Continue com a etapa (a) para a próxima origem de dados.
7. Na área de janela de navegação, em Recursos > JDBC, clique em Provedor
JDBC ASB XA. A página Provedores JDBC é aberta.
8. Em Propriedades Adicionais, clique em Origens de Dados.
9. Repita a etapa 6 na página 167para cada origem de dados que esteja listada na
janela.
10. Se seu repositório de metadados estiver configurado para failover
ativo-passivo, mas você não indicou o nome do host virtual para seu banco de
dados do repositório de metadados no programa de instalação do IBM
InfoSphere Information Server, conclua as etapas a seguir:
a. Clique em Recursos > JDBC > Origens de dados.
b. No painel Origens de Dados, clique na primeira origem de dados listada.
c. Em Propriedades de Origem de Dados Comuns e Requeridas, atualize o
nome do servidor para o nome do host virtual.
d. Clique em Aplicar, em seguida, clique em OK.
e. Repita cada etapa para cada origem de dados listada.
f. Clique em Conexão de Teste. Assegure-se de que apareça uma mensagem
informando A operação de conexão de teste para a origem de dados
data_source_name no servidor server_name no nó node_name foi
bem-sucedida.
g. Se for exibida uma mensagem que solicite a você para concluir a
sincronização, siga as instruções.
11. Efetue logout do console.
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12. Localize o arquivo ojb-conf.jar em um dos seguintes servidores, dependendo
da configuração:
v Se a instalação incluir uma implementação de cluster do WebSphere
Application Server, localize o arquivo no servidor que hospeda o
Gerenciador de Implementação do WebSphere Application Server.
v Caso contrário, localize o arquivo no servidor que hospeda a camada de
serviços.
Sistema Operacional

Diretórios

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib

13. Extraia o arquivo ojb-conf.jar no local temporário usando o utilitário jar de
um Java Developer Kit, como aquele no WebSphere Application Server.
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/
java/bin/jar xf
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar

Windows

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando:C:\IBM\WebSphere\AppServer\java\
bin\jar xf
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar

14. Abra o arquivo repository_database.xml usando um editor de texto. Inclua o
nome e o número da porta alternativos do servidor nesse arquivo.
15. Localize todos os elementos <jdbc-connection-descriptor> no arquivo que
possuem um atributo dbalias. Essa primeira instância desse elemento é
geralmente o segundo elemento <jdbc-connection-descriptor> no arquivo.
Por exemplo:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15/xmeta" default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.
DB2Driver" eager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="fa
lse" jcd-alias="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAI
X2Ao1nHR8j/+A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db
2" useAutoCommit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

16. Modifique os elementos para incluir as informações de nova rota do cliente.
Use o mesmo endereço e número de porta do servidor especificados nas
etapas anteriores. Por exemplo:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15:50001/xmetanls:;clientRerouteAlternateServerName=192.0.2.1
6;clientRerouteAlternatePortNumber=50001;queryCloseImplicit=2;"
default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.DB2Driver" e
ager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="false" jcd-ali
as="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+
A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db2" useAutoCo
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mmit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

17. Salve suas alterações e saia do editor de texto.
18. Navegue para o diretório temporário que você criou anteriormente e compacte
o arquivo ojb-conf.jar com as informações atualizadas.
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando. O ponto (.) no final do comando é
necessário:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/
java/bin/jar
cf /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar .
As linhas a seguir fazem parte de um único
comando. O ponto (.) no final do comando é
necessário:C:\IBM\WebSphere\AppServer\
java\bin\jar cf

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar .

19. Modifique o arquivo database.properties. Esse arquivo está localizado no
subdiretório ASBServer/bin/sql/ do diretório de instalação do IBM InfoSphere
Information Server.
a. Use um editor de texto para abrir o arquivo database.properties.
b. Localize a palavra-chave e valor url:
Tabela 52. Formato da Palavra-chave e Valor URL para Diferentes Sistemas de Banco de
Dados
Sistema de
banco de
dados
Sistema de
banco de
dados IBM
DB2

Palavra-chave e valor url
url=jdbc\:db2\://host\:port/dbname

url=jdbc\:ibm\:oracle\://host\:port;serviceName\=SID;AlternateServers\
Sistema de
banco de
=(host:port, host:port, host:port, ...)
dados Oracle
e Oracle RAC
Sistema de
banco de
dados
Microsoft
SQL Server

url=jdbc\:ibm\:sqlserver\://host\:port;DatabaseName=dbname

c. Altere host e port para corresponder aos valores especificados na etapa 6 na
página 179.
d. Salve o arquivo.
20. Atualize os valores no arquivo Version.xml. Esse arquivo contém os registros
de instalação que são usados pelo programa de instalação. Manter o arquivo
atual evita problemas com instalações futuras.
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O arquivo Version.xml está localizado no diretório de instalação do IBM
InfoSphere Information Server no mesmo servidor que o arquivo
ojb-conf.jar.Edite o arquivo da seguinte forma:
a. Use um editor de texto para abrir o arquivo Version.xml.
b. Localize o seguinte elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.hostname"
persistent="true" readonly="true" value="myserver\isdev"/>

c. Modifique o atributo value.
d. Localize o seguinte elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.port"
persistent="true" readonly="true" value="1433"/>

e. Modifique o atributo value.
f. Se o banco de dados de análise do IBM InfoSphere Information Analyzer
estiver localizado no mesmo sistema de banco de dados do repositório de
metadados, localize o seguinte elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="ia.db.url"
persistent="true" readonly="true" value="
jdbc:ibm:sqlserver://myserver\isdev:1433;
DatabaseName=iadb"/>

g. Modifique o atributo value.
h. Salve as alterações.
O que Fazer Depois
Execute o utilitário FilePropagator para propagar as mudanças no arquivo
ojb-conf.jar para o WebSphere Application Server.
Iniciando HADR:
Inicie a recuperação de desastre de alta disponibilidade (HADR) no servidor em
espera e depois no servidor principal.
Antes de Iniciar
Certifique-se de configurar as variáveis HADR, conforme descrito nas informações
anteriores. Se os parâmetros não estiverem configurados corretamente, os
servidores HADR não serão iniciados.
Procedimento
1. No servidor em espera, execute o seguinte comando para desativar o banco de
dados:
db2 deactivate db database

Por exemplo:
db2 deactivate db xmeta

2. No servidor em espera, execute o seguinte comando para iniciar HADR no
servidor em espera:
db2 start hadr on db database as standby

Por exemplo:
db2 start hadr db xmeta as standby

A seguinte mensagem é exibida:
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DB2000I Comando START HADR ON DATABASE concluído com êxito

3. No servidor em espera, execute o seguinte comando para verificar a função
HADR do servidor:
db2 get snapshot for db on database | grep Role

Por exemplo:
db2 get snapshot for db on xmeta

| grep Role

A seguinte linha é exibida:
Role

= Standby

4. No servidor principal, execute o seguinte comando para ativar o banco de
dados:
db2 activate db database

Por exemplo:
db2 activate db xmeta

5. No servidor principal, execute o seguinte comando para iniciar HADR no
servidor principal:
db2 start hadr on db database as primary

Por exemplo:
db2 start hadr db xmeta as primary

A seguinte mensagem é exibida:
DB2000I Comando START HADR ON DATABASE concluído com êxito

6. No servidor principal, execute o seguinte comando para verificar a função
HADR do servidor:
db2 get snapshot for db on database | grep Role

Por exemplo:
db2 get snapshot for db on xmeta

| grep Role

A seguinte linha é exibida:
Role

= Primary

7. Em cada servidor, execute o seguinte comando para verificar se os bancos de
dados estão sincronizados:
db2 get snapshot for database on database | grep State

Por exemplo:
db2 get snapshot for database on xmeta

| grep State

Depois que o banco de dados em espera fizer a conexão com o banco de dados
principal, o estado será relatado como Peer:
State

= Peer

Validando a Configuração HADR:
Depois de configurar a recuperação de desastre de alta disponibilidade (HADR),
valide sua configuração e teste a função de controle.
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Antes de Iniciar
Configure HADR nos servidores principal e em espera e inicie HADR nos
servidores.
Sobre Esta Tarefa
Use o IBM DB2 Control Center para verificar o status da conexão. Depois inicie um
controle e um failback para testar a função de controle.
Procedimento
1. No servidor principal, inicie o IBM DB2 Control Center.
2. Na área de janela esquerda, localize o banco de dados.
3. Clique com o botão direito do mouse no nome do banco de dados e selecione
Recuperação de Desastre de Alta Disponibilidade > Gerenciar. A janela
Gerenciar Recuperação de Desastre de Alta Disponibilidade (HADR) é exibida.
4. Verifique se o campo Status da Conexão lê Conectado.
5. Efetue login no servidor principal como um administrador.
6. No servidor principal, execute o seguinte comando para inicializar um
controle HADR do DB2:
db2 takeover hadr on db database

Por exemplo:
db2 takeover hadr on db xmeta

Quando o controle estiver concluído, o seguinte resultado será exibido:
DB2000I Comando TAKEOVER HADR ON DATABASE concluído com êxito.

7. Efetue login no servidor em espera como um administrador.
8. No servidor em espera, execute o seguinte comando para determinar o status
do banco de dados:
db2 get snapshot for db on database | grep Role

Por exemplo:
db2 get snapshot for db on xmeta | grep Role

Quando o controle estiver bem-sucedido, o seguinte resultado será exibido
para o servidor em espera:
Role

= Primary

9. Verifique o arquivo de log SystemOut.log do IBM WebSphere Application
Server para determinar se o servidor de aplicativos foi conectado com êxito ao
banco de dados em espera. Para localizar esse arquivo, consulte “Arquivos de
Log do Sistema IBM WebSphere Application Server” na página 408.
Se o novo roteamento de cliente automático tiver funcionado corretamente, o
arquivo de log indicará que o WebSphere Application Server primeiro tentou
se conectar ao servidor principal. Quando essa conexão falhar, o novo
roteamento de cliente automático será conectado com êxito ao servidor em
espera. O seguinte extrato do arquivo de log mostra estes eventos:
[11/1/10 17:15:39:298 CST] 00000039 ServletWrappe E
SRVE0068E: Uncaught
exception thrown in one of the service methods of the servlet: /dbview.jsp.
Exceptionthrown : javax.servlet.ServletException: Uma conexão falhou mas
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foi estabelecida novamente. O nome de host ou endereço IP é "myprimary.example.com"
e o nome do serviço ou número da porta é 60000 . Registros especiais podem ou
não ter novas tentativas (código de razão = 1 DB2ConnectionCorrelator:
G9056D89.O37F.061101231714

10. Efetue login no servidor em espera como um administrador.
11. No servidor em espera, execute o seguinte comando para inicializar um
failback HADR do DB2:
db2 takeover hadr on db database

Por exemplo:
db2 takeover hadr on db xmeta

Quando o failback estiver concluído, o seguinte resultado será exibido:
DB2000I Comando TAKEOVER HADR ON DATABASE concluído com êxito.

12. No servidor principal, execute o seguinte comando para determinar o status
do banco de dados:
db2 get snapshot for db on database | grep Role

Por exemplo:
db2 get snapshot for db on xmeta | grep Role

Quando o controle estiver bem-sucedido, o seguinte resultado será exibido
para o servidor principal:
Role

= Primary

13. Em cada servidor, execute o seguinte comando para verificar se os bancos de
dados estão sincronizados:
db2 get snapshot for database on database | grep State

Por exemplo:
db2 get snapshot for database on xmeta

| grep State

Depois que o banco de dados em espera fizer a conexão com o banco de
dados principal, o estado está exibido como Peer:
State

= Peer

Configurando o Banco de Dados do Repositório de Metadados em um Cluster
do Oracle RAC:
Use este roteiro para criar uma configuração da camada de repositório de
metadados que inclua um banco de dados do repositório de metadados que esteja
configurado em uma configuração de Real Application Clusters (RAC).
O IBM InfoSphere Information Server não suporta configurações do Oracle RAC
do banco de dados de análise do IBM InfoSphere Information Analyzer ou do
banco de dados IBM InfoSphere QualityStage Match Designer.
Conclua as tarefas na tabela a seguir.
Tabela 53. Configurando o Banco de Dados do Repositório de Metadados em um Cluster
do Oracle RAC
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Tarefa

Link para Mais Informações

Preparar o cluster do Oracle RAC.

“Requisitos do Oracle RAC” na página 187
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Tabela 53. Configurando o Banco de Dados do Repositório de Metadados em um Cluster
do Oracle RAC (continuação)
Tarefa

Link para Mais Informações

Use os scripts que são fornecidos com a
mídia de instalação do IBM InfoSphere
Information Server para configurar o banco
de dados do repositório de metadados
dentro do cluster. Depois execute o
programa de instalação do InfoSphere
Information Server para instalar do software
do InfoSphere Information Server.

“Criando o Banco de Dados do Repositório
de Metadados e Executando o Programa de
Instalação em uma Configuração do Oracle
RAC”

Dentro do programa de instalação,
especifique um único nó na configuração do
Oracle RAC.
Depois de concluir a instalação, modifique a “Conectando-se a uma Configuração do
configuração do driver JDBC para fazer com Oracle RAC” na página 188
que o InfoSphere Information Server opere
com a configuração completa do Oracle
RAC.

Para implementar uma topologia em cluster, você deve ter um entendimento sólido
das tecnologias de rede, como protocolos, camadas, dispositivos, etc. As topologias
em cluster são tecnicamente complexas e exigem conhecimento para uma
implementação bem-sucedida.
Requisitos do Oracle RAC:
Siga estas diretrizes ao configurar o ambiente do Oracle Real Application Clusters
(RAC) para IBM InfoSphere Information Server. Se você estiver instalando em uma
implementação existente do Oracle RAC, certifique-se de que sua instalação siga
essas diretrizes.
Siga a documentação do banco de dados Oracle para instalar e configurar seu
cluster.
Os drivers JDBC são enviados com o InfoSphere Information Server. Eles são
instalados quando você executa o programa de instalação e instala componentes da
camada de serviços.
Use a configuração dos serviços Transparent Failover (política TAF) para
determinar quando o failover ocorrerá durante o tempo de execução.
Ao configurar o Oracle RAC, modifique o arquivo de configuração tnsnames.ora
que será usado pelo usuário sqlplus para que essa conexão e failover operem
corretamente.
Criando o Banco de Dados do Repositório de Metadados e Executando o Programa de
Instalação em uma Configuração do Oracle RAC:
Use os scripts que são fornecidos com a mídia de instalação do IBM InfoSphere
Information Server para configurar o banco de dados do repositório de metadados
dentro da configuração do Oracle RAC. Depois execute o programa de instalação
do InfoSphere Information Server.
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Procedimento
1. Para criar o banco de dados do repositório de metadados, use os scripts que
são fornecidos com a mídia de instalação do InfoSphere Information Server.
Consulte “Configurando uma Instalação Existente do Software de Banco de
Dados Oracle” na página 189.
2. Execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no modo
gráfico conforme descrito em “Instalando o IBM InfoSphere Information Server
Usando o Assistente (Modo Gráfico)” na página 229. Conclua toda a instalação
do InfoSphere Information Server, como descrito em “Cenário D: Configuração
da Camada de Serviços e da Camada do Repositório de Metadados em
Cluster” na página 66.
No programa de instalação, especifique um único nó na configuração do Oracle
RAC.
Conectando-se a uma Configuração do Oracle RAC:
Depois de concluir a instalação da camada de serviços, modifique a configuração
do driver JDBC para fazer com que o IBM InfoSphere Information Server opere
com a configuração completa do Oracle RAC.
Sobre Esta Tarefa
Quando você instalou a camada de serviços conforme descrito em “Criando o
Banco de Dados do Repositório de Metadados e Executando o Programa de
Instalação em uma Configuração do Oracle RAC” na página 187, forneceu as
informações de conexão para um único nó da configuração do Oracle RAC, usando
as informações normais de ID do host e do sistema (Nome do Serviço). Depois da
instalação, redirecione o IBM WebSphere Application Server para usar uma cadeia
de conexão do Oracle RAC.
Em uma configuração do Oracle RAC, um nome de serviço é compartilhado entre
os diferentes nós no cluster. Este nome de serviço está na cadeia de conexão. Além
disso, cada um dos nós no cluster está listado na cadeia como servidor alternativo.
Se o nó primário ficar off-line, a conexão com o banco de dados será
imediatamente reestabelecida para um dos servidores alternativos.
A sequência de conexões possui o formato a seguir. Insira a sequência de conexões
em uma única linha:
primaryhost:port;serviceName=ServiceName;
alternateServers=(altserver1:port,altserver2:port,...)
Por exemplo, em um cluster com três nós, os nós podem ser denominados:
Tabela 54. Nomes de Nós de Exemplo
Host

SID

rac1

orce1

rac2

orce2

rac3

orce3

Se eles compartilharem o Nome do Serviço orce, uma sequência de conexões
válida para a conexão será:
dbalias="oracle://rac1:1521;serviceName=orce;alternateServers=
(rac1:1521,rac2:1521,rac3:1521)"
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Procedimento
1. Atualize a configuração do repositório de metadados para a nova cadeia de
conexão. Consulte “Alterando o Nome do Host e a Porta do Banco de Dados
do Repositório de Metadados” na página 322.
2. Altere a cadeia na configuração do WebSphere Application Server. Consulte o
“Especificando o Endereço e Porta Alternativos de Banco de Dados do IBM
WebSphere Application Server” na página 179.

Configurando uma Instalação Existente do Software de Banco
de Dados Oracle
Para preparar um sistema de banco de dados Oracle existente para o IBM
InfoSphere Information Server, use scripts para criar o banco de dados do
repositório de metadados.

Antes de Iniciar
O sistema de banco de dados deve atender aos seguintes requisitos:
v Deve ser uma versão suportada. Consulte os requisitos do sistema em
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
v Deve estar localizado em um computador acessível aos computadores nos quais
as camadas de serviços e de mecanismo estão instaladas.
v A opção Segurança Avançada não é suportada. Se essa opção estiver ativada,
desligue-a antes de instalar o IBM InfoSphere Information Server.
Antes de continuar, conclua todas as tarefas listadas em “Configurando os
Computadores da Camada” na página 112.
Consulte a documentação do banco de dados Oracle para obter informações sobre
como instalar seu banco de dados.

Configurando uma Instalação Existente de um Banco de Dados
Oracle (Windows)
É possível usar uma instalação existente de um banco de dados Oracle para criar
um repositório de metadados para o InfoSphere Information Server no Windows.

Antes de Iniciar
Inclua o diretório $ORACLE_HOME\bin\ em seu PATH do sistema Windows para
chamar adequadamente o comando sqlplus.

Sobre Esta Tarefa
Esse script cria um espaço de tabela em um banco de dados existente. O conjunto
de caracteres recomendado para ser usado com o InfoSphere Information Server é
AL32UTF8. Se o banco de dados estiver configurado para usar um outro conjunto
de caracteres, os dados que contiverem os caracteres não suportados não serão
armazenados, processados ou exibidos corretamente. Para evitar problemas com
caracteres não suportados, use um banco de dados que esteja configurado para
usar o conjunto de caracteres AL32UTF8.
Atenção: Este script também configura o parâmetro de inicialização
OPEN_CURSORS para o valor mínimo requerido de 1500. Se esse parâmetro já
estiver configurado para um valor mais alto, modifique o arquivo
configure_xmeta_db.sql para não configurar esse parâmetro.
Capítulo 4. Preparando os Computadores de Camada

189

Procedimento
1. Navegue para o diretório install_dir\DatabaseSupport da mídia de instalação
do InfoSphere Information Server, em que install_dir é o diretório no qual
você extraiu a mídia do InfoSphere Information Server.
Versão do banco de dados

Diretório

Oracle 10g R2

install_dir\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\Oracle10g

Oracle 11g R2

install_dir\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\Oracle11g

2. Abra um prompt de comandos e execute o script create_xmeta_db para criar o
banco de dados. Todos os argumentos são necessários e devem ser
especificados na ordem mostrada no exemplo a seguir.
create_xmeta_db.cmd OracleSystemUser OracleSystemPassword ServiceName
XmetaUserName XmetaUserPassword XmetaTableSpaceName
XmetaDatafilePath

Por exemplo,
create_xmeta_db.cmd SYSTEM MANAGER DBNAME xmetauser xmetapwd xmetaspace
C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname

OracleSystemUser
O nome de usuário do sistema Oracle com o qual efetuará login no
SQL*Plus para criar o espaço de tabela e o usuário. Esse usuário deve ser
designado à função de administrador de banco de dados. Uma conta
diferente de SYS deve ser usada porque a conexão com o banco de dados
não é criada como SYSDBA ou SYSOPER.
OracleSystemPassword
A senha para o usuário do sistema Oracle.
ServiceName
O nome do serviço Oracle TNS. Esse nome deve referenciar um serviço em
funcionamento.
XmetaUserName
O nome do usuário Oracle que você está criando para o espaço de tabela
do repositório de metadados.
XmetaUserPassword
A senha para o usuário do espaço de tabela do repositório de metadados.
XmetaTableSpaceName
O nome do espaço de tabela do repositório de metadados.
XmetaDatafilePath
O local no qual você deseja criar os arquivos de dados para o espaço de
tabela. Esse local deve referenciar um diretório existente. Por exemplo,
C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname.
3. Altere para o seguinte diretório:
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Versão do banco de dados Oracle

Diretório

Oracle 10g R2

install_dir/is-suite/DatabaseSupport/
Windows/MetadataRepository/Oracle10g

Oracle 11g R2

install_dir/is-suite/DatabaseSupport/
Windows/MetadataRepository/Oracle11g
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4. A partir do prompt de comandos, execute o comando a seguir para criar o
esquema da área temporária. Todos os argumentos são necessários e devem ser
especificados na ordem mostrada no exemplo a seguir.
create_xmeta_db.cmd OracleSystemUser OracleSystemPassword ServiceName
StagingUser StagingUserPassword StagingTableSpace
StagingDatafilePath

Por exemplo, o comando a seguir é executado como usuário SYSTEM usando a
senha sys_pwd. O comando conecta-se ao Oracle com o nome TNS xmeta e cria
um espaço de tabela denominado xmetasrsp sob o diretório
C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname. A conta do Oracle denominada
xmetasr é criada usando a senha xmetapwd e é usada para acessar o esquema da
área temporária.
create_xmeta_db.cmd SYSTEM sys_pwd xmeta xmetasr xmetapwd xmetasrsp
C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname

OracleSystemUser
O nome de usuário do sistema Oracle com o qual efetuará login no
SQL*Plus para criar o espaço de tabela e o usuário. Esse usuário deve ser
designado à função de administrador de banco de dados. Uma conta
diferente de SYS deve ser usada porque a conexão com o banco de dados
não é criada como SYSDBA ou SYSOPER.
OracleSystemPassword
A senha para o usuário do sistema Oracle.
ServiceName
O nome do serviço Oracle TNS. Esse nome deve referenciar um serviço em
funcionamento.
StagingUser
O nome do usuário que você está criando para acessar o esquema da área
temporária. Esse usuário deve ser diferente do usuário do repositório ativo
porque o esquema da área temporária deve ser um esquema diferente
dentro do banco de dados do repositório de metadados.
StagingUserPassword
A senha para o usuário do esquema da área temporária.
StagingTableSpace
O nome do espaço de tabela que você está criando para o esquema da área
temporária.
StagingDatafilePath
O local no qual você deseja criar os arquivos de dados para o espaço de
tabela da área temporária. Esse local deve referenciar um diretório
existente. Por exemplo, C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname.

Configurando uma Instalação Existente de um Banco de Dados
Oracle (Linux, UNIX)
É possível usar uma instalação existente de um banco de dados Oracle para criar
um repositório de metadados para o InfoSphere Information Server no Linux e
UNIX.

Antes de Iniciar
Inclua o diretório $ORACLE_HOME/bin em seu PATH do sistema para chamar
adequadamente o comando sqlplus.
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Sobre Esta Tarefa
Esse script cria um espaço de tabela em um banco de dados existente. O conjunto
de caracteres recomendado para ser usado com o InfoSphere Information Server é
AL32UTF8. Se o banco de dados estiver configurado para usar um outro conjunto
de caracteres, os dados que contiverem os caracteres não suportados não serão
armazenados, processados ou exibidos corretamente. Para evitar problemas com
caracteres não suportados, use um banco de dados que esteja configurado para
usar o conjunto de caracteres AL32UTF8.
Atenção: Este script também configura o parâmetro de inicialização
OPEN_CURSORS para o valor mínimo requerido de 1500. Se esse parâmetro já
estiver configurado para um valor mais alto, modifique o arquivo
configure_xmeta_db.sql para não configurar esse parâmetro.

Procedimento
1. Navegue para o diretório install_dir/DatabaseSupport da mídia de instalação
do InfoSphere Information Server, em que install_dir é o diretório no qual
você extraiu a mídia do InfoSphere Information Server.
Versão do banco de dados

Diretório

Oracle 10g R2

install_dir/DatabaseSupport/UNIX_Linux/
MetadataRepository/Oracle10g

Oracle 11g R2

install_dir/DatabaseSupport/UNIX_Linux/
MetadataRepository/Oracle11g

2. A partir da linha de comandos, execute o script create_xmeta_db para criar o
banco de dados. Todos os argumentos são necessários e devem ser
especificados na ordem mostrada no exemplo a seguir.
create_xmeta_db.sh OracleSystemUser OracleSystemPassword ServiceName
XmetaUserName XmetaUserPassword XmetaTableSpaceName
XmetaDatafilePath

Por exemplo,
create_xmeta_db.sh SYSTEM MANAGER DBNAME xmetauser xmetapwd xmetaspace
/u01/app/oracle/oradata/dbname

OracleSystemUser
O nome de usuário do sistema Oracle com o qual efetuará login no
SQL*Plus para criar o espaço de tabela e o usuário. Esse usuário deve ser
designado à função de administrador de banco de dados. Uma conta
diferente de SYS deve ser usada porque a conexão com o banco de dados
não é criada como SYSDBA ou SYSOPER.
OracleSystemPassword
A senha para o usuário do sistema Oracle.
ServiceName
O nome do serviço Oracle TNS. Esse nome deve referenciar um serviço em
funcionamento.
XmetaUserName
O nome do usuário Oracle que você está criando para o espaço de tabela
do repositório de metadados.
XmetaUserPassword
A senha para o usuário do espaço de tabela do repositório de metadados.
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XmetaTableSpaceName
O nome do espaço de tabela do repositório de metadados.
XmetaDatafilePath
O local no qual você deseja criar os arquivos de dados para o espaço de
tabela. Esse local deve referenciar um diretório existente. Por exemplo,
/u01/app/oracle/oradata/dbname.
3. Altere para o seguinte diretório:
Versão do banco de dados Oracle

Diretório

Oracle 10g R2

install_dir/is-suite/DatabaseSupport/
UNIX_Linux/MetadataRepository/Oracle10g

Oracle 11g R2

install_dir/is-suite/DatabaseSupport/
UNIX_Linux/MetadataRepository/Oracle11g

4. A partir da linha de comandos, execute o comando a seguir para criar o
esquema da área temporária. Todos os argumentos são necessários e devem ser
especificados na ordem mostrada no exemplo a seguir.
create_xmeta_db.sh

OracleSystemUser OracleSystemPassword ServiceName
StagingUser StagingUserPassword StagingTableSpace
StagingDatafilePath

Por exemplo, o comando a seguir é executado como usuário SYSTEM usando a
senha sys_pwd. O comando conecta-se ao Oracle com o nome TNS xmeta e cria
um espaço de tabela denominado xmetasrsp sob o diretório
/u01/app/oracle/oradata/dbname. A conta do Oracle denominada xmetasr é
criada usando a senha xmetapwd e é usada para acessar o esquema da área
temporária.
create_xmeta_db.sh SYSTEM sys_pwd xmeta xmetasr xmetapwd xmetasrsp
/u01/app/oracle/oradata/dbname

OracleSystemUser
O nome de usuário do sistema Oracle com o qual efetuará login no
SQL*Plus para criar o espaço de tabela e o usuário. Esse usuário deve ser
designado à função de administrador de banco de dados. Uma conta
diferente de SYS deve ser usada porque a conexão com o banco de dados
não é criada como SYSDBA ou SYSOPER.
OracleSystemPassword
A senha para o usuário do sistema Oracle.
ServiceName
O nome do serviço Oracle TNS. Esse nome deve referenciar um serviço em
funcionamento.
StagingUser
O nome do usuário que você está criando para acessar o esquema da área
temporária. Esse usuário deve ser diferente do usuário do repositório ativo
porque o esquema da área temporária deve ser um esquema diferente
dentro do banco de dados do repositório de metadados.
StagingUserPassword
A senha para o usuário do esquema da área temporária.
StagingTableSpace
O nome do espaço de tabela que você está criando para o esquema da área
temporária.

Capítulo 4. Preparando os Computadores de Camada

193

StagingDatafilePath
O local no qual você deseja criar os arquivos de dados para o espaço de
tabela da área temporária. Esse local deve referenciar um diretório
existente. Por exemplo, /u01/app/oracle/oradata/dbname.

Configurando uma Instalação Existente do Software de Banco
de Dados Microsoft SQL Server
Para preparar um sistema de banco de dados Microsoft SQL Server para o IBM
InfoSphere Information Server, use scripts para criar o banco de dados do
repositório de metadados.

Antes de Iniciar
O sistema de banco de dados deve atender aos seguintes requisitos:
v Deve ser uma versão suportada. Consulte os requisitos do sistema em
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
v Deve estar localizado em um computador acessível aos computadores nos quais
as camadas de serviços e de mecanismo estão instaladas.
Antes de continuar, conclua todas as tarefas listadas em “Configurando os
Computadores da Camada” na página 112.
Consulte a documentação do Microsoft SQL Server para obter informações sobre
como instalar seu banco de dados.

Configurando uma Instalação Existente de um Banco de Dados
Microsoft SQL Server 2005
É possível usar uma instalação existente de um banco de dados Microsoft SQL
Server 2005 para criar um repositório de metadados para o InfoSphere Information
Server.

Antes de Iniciar
Se a instrução SQL não for executada, você deverá incluir o caminho para o
aplicativo osql.exe em sua variável do sistema Path. Esse aplicativo está
geralmente localizado em um dos diretórios ..\Tools\Binn do Microsoft SQL
Server. Por exemplo,
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn

Sobre Esta Tarefa
Conclua este procedimento para ativar as transações XA e para criar o banco de
dados e tabelas necessárias antes de executar o programa de instalação do
InfoSphere Information Server.

Procedimento
1. Configure o Microsoft Distributed Transaction Coordinator para ativar as
transações XA:
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Versão do Windows

Procedimento

Windows XP

1. Clique em Iniciar > Executar.
2. No diálogo Executar, insira dcomcnfg e
clique em OK.
3. Clique em Serviços de Componentes >
Computadores > Meu Computador.
4. Clique com o botão direito do mouse em
Computadores e clique em Propriedades.
5. Clique na guia MSDTC e, em seguida,
clique em Configuração de Segurança.
6. Marque a caixa de seleção Ativar
Transações XA e, em seguida, clique em
OK.
7. Feche as janelas abertas restantes, em
seguida, pare e reinicie o SQL Server para
assegurar que as mudanças do MSDTC
entrem em vigor.

Windows Vista, Windows Server 2008

1. Clique em Iniciar > Executar.
2. No diálogo Executar, insira dcomcnfg e
clique em OK.
3. Clique em Serviços de Componentes >
Computadores > Meu Computador >
Distributed Transaction Coordinator.
4. Clique com o botão direito do mouse em
DTC Local e clique em Propriedades.
5. Clique na guia Segurança na janela
Propriedades do DTC Local.
6. Marque a caixa de seleção Ativar
Transações XA e, em seguida, clique em
OK. Uma mensagem é exibida
informando “O serviço MS DTC será
interrompido e reiniciado. Todos os
serviços dependentes serão
interrompidos.”
7. Clique em Yes para prosseguir.
8. Feche as janelas abertas restantes, em
seguida, pare e reinicie o SQL Server para
assegurar que as mudanças do MSDTC
entrem em vigor.

2. Instale os procedimentos armazenados XA para os drivers JDBC:
a. Navegue para o seguinte diretório:
payload_install_dir\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2005

payload_install_dir é o diretório no qual você extraiu a mídia de
instalação do InfoSphere Information Server (is-suite.zip). Por exemplo,
C:\Documents and Settings\xmetabld\My Documents\Downloads\issuite_build_number\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2005.
b. Extraia o conteúdo do arquivo SQLServer_JTA.zip em um diretório
temporário.
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c. Localize o arquivo sqljdbc.dll. A versão que você precisa instalar depende
da versão do SQL Server instalada:
Microsoft SQL Server version

Diretório

Microsoft SQL Server (32 bits)

temp_dir\SQLServer JTA\32-bit

Microsoft SQL Server no Intel Itanium (64
bits)

temp_dir\SQLServer JTA\64-bit

Microsoft SQL Server no x64 (64 bits)

temp_dir\SQLServer JTA\x64-bit

temp_dir é o diretório temporário no qual você extraiu o arquivo
SQLServer_JTA.zip.
d. Copie o arquivo sqljdbc.dll para o diretório install_dir\Binn. Por
exemplo,
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn

em que install_dir é o diretório no qual você instalou o Microsoft SQL
Server.
e. Abra um prompt de comandos e altere para o seguinte diretório:
cd temp_dir\SQLServer_JTA\SQLServer JTA\platform_dir

temp_dir é o diretório temporário no qual você extraiu o Microsoft SQL
Server JDBC Driver 2.0. na etapa
platform_dir é o diretório da etapa 2c em que sua plataforma está
instalada. Por exemplo, temp_dir\SQLServer JTA\32-bit\sqljdbc.dll é o
diretório para a versão de 32 bits do Microsoft SQL Server.
f. Execute o seguinte comando para iniciar o script instjdbc.sql:
OSQL -Usa -Ppassword -Slocalhost -iinstjdbc.sql

password é a senha para o usuário administrador do sistema SQL Server.
3. Crie o banco de dados xmeta:
a. Abra um prompt de comandos e altere para o seguinte diretório:
cd payload_install_dir\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2005

payload_install_dir é o diretório no qual você extraiu a mídia de
instalação do InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
b. Execute o seguinte comando para criar o banco de dados xmeta:
create_xmeta_db.cmd HostServerName DatabaseName
UserName Password

O script create_xmeta_db.sql cria dados e salva arquivos de log no local da
instalação padrão do SQL Server, C:\Program Files\Microsoft SQL Server.
Esse diretório pode não fornecer rendimento e desempenho ideais. Para
criar os dados e os arquivos de log em um diretório diferente, modifique o
script create_xmeta_db.sql para especificar um local diferente.
HostServerName
O nome do servidor no qual você está criando o banco de dados.
DatabaseName
O nome do banco de dados que você está criando.
Nome de Usuário
O nome de usuário do banco de dados que você está usando para criar
o banco de dados.
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Senha
A senha para o usuário do banco de dados.
Importante: Não designe a função sysadmin do SQL Server ao nome de
usuário especificado para UserName. Designar essa função ao nome de
usuário do banco de dados fará com que o programa de instalação do
InfoSphere Information Server falhe.
4. Crie o esquema para a área temporária dentro do banco de dados xmeta:
a. Abra um prompt de comandos e altere para o seguinte diretório:
cd payload_install_dir\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2005

payload_install_dir é o diretório no qual você extraiu a mídia de
instalação do InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
b. Execute o comando a seguir para criar o esquema para a área temporária.
Todos os argumentos são necessários e devem ser especificados na ordem
mostrada no exemplo a seguir.
create_staging_schema.cmd localhost XmetaDatabaseName StagingAreaUser
StagingAreaPassword

Por exemplo,
create_staging_schema.cmd localhost xmeta xmetasr password

XmetaDatabaseName
O nome do banco de dados xmeta que você criou.
StagingAreaUser
O nome de usuário que você está usando para conectar-se ao esquema
da área temporária. Esse nome deve ser diferente do nome de usuário
usado para conectar-se ao banco de dados xmeta.
StagingAreaPassword
A senha para o usuário que está conectando-se ao esquema da área
temporária.
Importante: Não designe a função sysadmin do SQL Server ao nome de
usuário especificado para StagingAreaUser. Designar essa função ao nome
de usuário que você está usando para conectar-se ao esquema da área
temporária fará com que o programa de instalação do InfoSphere
Information Server falhe.

Configurando uma Instalação Existente de um Banco de Dados
Microsoft SQL Server 2008
É possível usar uma instalação existente de um banco de dados Microsoft SQL
Server 2008 para criar um banco de dados do repositório de metadados para o
InfoSphere Information Server.

Antes de Iniciar
Se a instrução SQL não for executada, você deverá incluir o caminho para o
aplicativo osql.exe em sua variável do sistema Path. Esse aplicativo está
geralmente localizado em um dos diretórios ..\Tools\Binn do Microsoft SQL
Server. Por exemplo,
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn
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Sobre Esta Tarefa
Conclua este procedimento para ativar as transações XA e para criar o banco de
dados e tabelas necessárias antes de executar o programa de instalação do
InfoSphere Information Server.

Procedimento
1. Configure o Microsoft Distributed Transaction Coordinator para ativar as
transações XA:
Versão do Windows
Windows XP

Procedimento
1. Clique em Iniciar > Executar.
2. No diálogo Executar, insira dcomcnfg e
clique em OK.
3. Clique em Serviços de Componentes >
Computadores > Meu Computador.
4. Clique com o botão direito do mouse em
Computadores e clique em Propriedades.
5. Clique na guia MSDTC e, em seguida,
clique em Configuração de Segurança.
6. Marque a caixa de seleção Ativar
Transações XA e, em seguida, clique em
OK.
7. Feche as janelas abertas restantes, em
seguida, pare e reinicie o SQL Server para
assegurar que as mudanças do MSDTC
entrem em vigor.

Windows Vista, Windows Server 2008

1. Clique em Iniciar > Executar.
2. No diálogo Executar, insira dcomcnfg e
clique em OK.
3. Clique em Serviços de Componentes >
Computadores > Meu Computador >
Distributed Transaction Coordinator.
4. Clique com o botão direito do mouse em
DTC Local e clique em Propriedades.
5. Clique na guia Segurança na janela
Propriedades do DTC Local.
6. Marque a caixa de seleção Ativar
Transações XA e, em seguida, clique em
OK. Uma mensagem é exibida
informando “O serviço MS DTC será
interrompido e reiniciado. Todos os
serviços dependentes serão
interrompidos.”
7. Clique em Yes para prosseguir.
8. Feche as janelas abertas restantes, em
seguida, pare e reinicie o SQL Server para
assegurar que as mudanças do MSDTC
entrem em vigor.

2. Instale os procedimentos armazenados XA a partir da Microsoft:
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a. Faça download do Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0:
http://www.microsoft.com/downloads/en/
confirmation.aspx?FamilyID=99b21b65-e98f-4a61-b811-19912601fdc9
&displaylang=en.
b. Execute o arquivo executável e siga as instruções para extrair o conteúdo
em um diretório temporário.
c. Localize o arquivo sqljdbc_xa.dll. A versão que você precisa instalar
depende da versão do SQL Server instalada:
Microsoft SQL Server version

Diretório

Microsoft SQL Server (32 bits)

temp_dir\Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa\x86

Microsoft SQL Server no x64 (64 bits)

temp_dir\Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa\x64

Microsoft SQL Server no Intel Itanium (64
bits)

temp_dir\Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa\IA64

temp_dir é o diretório temporário no qual você extraiu o Microsoft SQL
Server JDBC Driver 2.0.
d. Copie o arquivo sqljdbc_xa.dll do diretório de instalação do JDBC para o
diretório install_dir\Binn. Por exemplo,
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn

install_dir é o diretório no qual você instalou o Microsoft SQL Server.
e. Abra um prompt de comandos e altere para o seguinte diretório:
cd temp_dir\Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa

em que temp_dir é o diretório temporário no qual você extraiu o Microsoft
SQL Server JDBC Driver 2.0.
f. Execute o seguinte comando para iniciar o script xa_install.sql:
OSQL -Usa -Ppassword -Slocalhost -ixa_install.sql

password é a senha para o usuário administrador do sistema SQL Server.
Nota: É possível ignorar seguramente o seguinte erro que pode ser exibido
como resultado da execução desse script:
v “Não é possível eliminar o procedimento 'xp_sqljdbc_xa_init' porque ele
não existe ou você não possui permissão.”
3. Instale os procedimentos armazenados XA para os drivers JDBC:
a. Navegue para o seguinte diretório:
payload_install_dir\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2008

payload_install_dir é o diretório no qual você extraiu a mídia de
instalação do InfoSphere Information Server (is-suite.zip). Por exemplo,
C:\Documents and Settings\xmetabld\My Documents\Downloads\issuite_build_number\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2008.
b. Extraia o conteúdo do SQLServer_JTA.zip em um diretório temporário.
c. Localize o arquivo sqljdbc.dll. A versão que você precisa instalar depende
da versão do SQL Server instalada:
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Microsoft SQL Server version

Diretório

Microsoft SQL Server (32 bits)

temp_dir\SQLServer JTA\32-bit

Microsoft SQL Server no Intel Itanium (64
bits)

temp_dir\SQLServer JTA\64-bit

Microsoft SQL Server no x64 (64 bits)

temp_dir\SQLServer JTA\x64-bit

temp_dir é o diretório temporário no qual você extraiu o arquivo
SQLServer_JTA.zip.
d. Copie o arquivo sqljdbc.dll para o diretório install_dir\Binn de cada
computador SQL Server que você deseja que participe de transações
distribuídas. Por exemplo,
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn

em que install_dir é o diretório no qual você instalou o Microsoft SQL
Server.
e. Abra um prompt de comandos e altere para o seguinte diretório:
cd temp_dir\SQLServer_JTA\SQLServer JTA\platform_dir

temp_dir é o diretório temporário no qual você extraiu o Microsoft SQL
Server JDBC Driver 2.0.
platform_dir é o diretório da etapa 3c em que sua plataforma está
instalada. Por exemplo, temp_dir\SQLServer JTA\32-bit\sqljdbc.dll é o
diretório para a versão de 32 bits do Microsoft SQL Server.
f. Execute o seguinte comando para iniciar o script instjdbc.sql:
OSQL -Usa -Ppassword -Slocalhost -iinstjdbc.sql

password é a senha para o usuário administrador do sistema SQL Server.
4. Crie o banco de dados xmeta:
a. Abra um prompt de comandos e altere para o seguinte diretório:
payload_install_dir\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2008

payload_install_dir é o diretório no qual você extraiu a mídia de
instalação do InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
b. Execute o seguinte comando para criar o banco de dados xmeta:
create_xmeta_db.cmd HostServerName DatabaseName
UserName Password

O script create_xmeta_db.sql cria dados e salva arquivos de log no local da
instalação padrão do SQL Server, C:\Program Files\Microsoft SQL Server.
Esse diretório pode não fornecer rendimento e desempenho ideais. Para
criar os dados e os arquivos de log em um diretório diferente, modifique o
script create_xmeta_db.sql para especificar um local diferente.
HostServerName
O nome do servidor no qual você está criando o banco de dados.
DatabaseName
O nome do banco de dados que você está criando.
Nome de Usuário
O nome de usuário do banco de dados que você está usando para criar
o banco de dados.
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Senha
A senha para o usuário do banco de dados.
Importante: Não designe a função sysadmin do SQL Server ao nome de
usuário especificado para UserName. Designar essa função ao nome de
usuário do banco de dados fará com que o programa de instalação do
InfoSphere Information Server falhe.
5. Crie o esquema para a área temporária dentro do banco de dados xmeta:
a. Abra um prompt de comandos e altere para o seguinte diretório:
cd install_dir\DatabaseSupport\Windows\MetadataRepository\SQLServer2008

payload_install_dir é o diretório no qual você extraiu a mídia de
instalação do InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
b. Execute o comando a seguir para criar o esquema para a área temporária.
Todos os argumentos são necessários e devem ser especificados na ordem
mostrada no exemplo a seguir.
create_staging_schema.cmd localhost XmetaDatabaseName StagingAreaUser
StagingAreaPassword

Por exemplo,
create_staging_schema.cmd localhost xmeta xmetasr password

XmetaDatabaseName
O nome do banco de dados xmeta que você criou.
StagingAreaUser
O nome de usuário que você está usando para conectar-se ao esquema
da área temporária. Esse nome deve ser diferente do nome de usuário
usado para conectar-se ao banco de dados xmeta.
StagingAreaPassword
A senha para o usuário que está conectando-se ao esquema da área
temporária.
Importante: Não designe a função sysadmin do SQL Server ao nome de
usuário especificado para StagingAreaUser. Designar essa função ao nome
de usuário que você está usando para conectar-se ao esquema da área
temporária fará com que o programa de instalação do InfoSphere
Information Server falhe.

Criando o Banco de Dados do IBM InfoSphere QualityStage
Match Designer
O Match Designer do IBM InfoSphere QualityStage é um componente do
InfoSphere QualityStage que é usado para projetar e testar especificações de
correspondência. Especificações de correspondência consistem em passes de
correspondência que identificam entidades duplicadas em um ou mais arquivos.
Se você pretende desenvolver especificações de correspondência, utilize um banco
de dados novo ou existente que seja dedicado ao armazenamento de resultados de
transmissões de testes de correspondências. Não utilize o repositório de metadados
ou o banco de dados de análise para armazenar estes resultados.

Requisitos de Banco de Dados
O programa de instalação do InfoSphere Information Server não cria o banco de
dados de resultados do Match Designer. Crie o banco de dados antes ou após a
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instalação, desde que ele esteja configurado e acessível ao usar o Match Designer.
Você pode criar o banco de dados em um computador no qual a camada de cliente
ou mecanismo esteja instalada ou em qualquer computador que esteja acessível a
ambas as camadas. Você deve configurar o banco de dados para receber o tipo dos
dados que são processados no Match Designer. Por exemplo, você deve configurar
o banco de dados para receber dados de bytes duplos se o Match Designer
processar dados asiáticos.
A tabela a seguir lista os bancos de dados suportados e descreve os requisitos de
configuração:
Tabela 55. Requisitos de Configuração por Banco de Dados
Banco de Dados

Requisitos de Configuração

Todos os bancos de dados

Configure como um banco de dados vazio.
O Match Designer cria a estrutura da tabela
que ele necessita quando armazena os
resultados de transmissões de
correspondências no banco de dados.

Sistema de banco de dados IBM DB2

Defina as seguintes configurações:
v Configure o Tamanho Padrão do Conjunto
de Buffers e da Página de Espaços de
Tabela para 32 K.
v Configure Conjunto de Códigos como
UTF-8.

sistema de banco de dados Oracle

Defina as seguintes configurações:
v Configure Conjunto de Caracteres para
os dados que estão sendo processados.
Por exemplo, utilize WE8ISO8859P1 para o
inglês e para idiomas do oeste europeu.
v Defina o Conjunto de Caracteres
Nacionais como AL32UTF8.
Nota: Se você utiliza o driver IBM Wire
Protocol, selecione a opção Ativar Suporte
N-CHAR.

Sistema de banco de dados Microsoft SQL
Server

Nenhuma configuração especial é necessária.

Requisitos de Espaço do Banco de Dados
Após criar o banco de dados, utilize o gerenciamento de armazenamento
automático para alocar o espaço do banco de dados conforme necessário.
Para estimar os requisitos de espaço inicial e planejar o hardware apropriado, é
necessário realizar algumas suposições sobre o tipo e o volume da correspondência
que você realizará. Considere os seguintes fatores:
v Número estimado de especificações de correspondências
v Número médio de transmissões de correspondências por especificação de
correspondência
v Número médio de registros de dados de entrada por especificação de
correspondência
v Número médio de bytes por registro de dados de entrada
v Número médio de registros de frequência de entrada por especificação de
correspondência
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Ao calcular o número de bytes em um registro de entrada do Match Designer,
assuma que as colunas VarChar contenham valores máximos de largura. Além
disso, lembre-se de que a maioria dos registros de entrada do Match Designer será
pré-processada por meio de um Estágio de Padronização do InfoSphere
QualityStage. Este estágio incluirá 500 bytes em um registro de origem ou 1000
bytes se o registro de origem for de byte duplo.
Ao calcular o volume do registro de frequência, considere se os valores de dados
para as colunas de origem que participam de suas correspondências geralmente
possuem taxas altas ou baixas de duplicação. Para os dados que são altamente
exclusivos, sua contagem de registro de frequência será semelhante à sua contagem
de registro de dados. Para os dados que possuem uma alta taxa de duplicação, sua
contagem de registro de frequência será significativamente menor do que sua
contagem de registro de dados.
Revise os fatores descritos na Tabela 2. Em seguida, utilize os fatores na fórmula a
seguir para estimar quantos megabytes de espaço o banco de dados de resultados
do Match Designer provavelmente necessitará.
(número de especificações de correspondências x (tamanho da correspondência +
(tamanho da correspondência x 10%) + tamanha da frequência) x fator de
replicação) / 1.000.000
Tabela 56. Fatores e Cálculos de Requisito de Espaço
Fator

Descrição

Cálculo

Contagem de especificação
de correspondência

As especificações de
correspondências definem e
testam critérios para
correspondência de dados.

Número aproximado de
especificações de
correspondência que você
espera manter no banco de
dados

Contagem de transmissões
de correspondências

As transmissões de
correspondências definem os
critérios de correspondências
no nível da coluna aplicados
durante uma única
transmissão através da
entrada de especificação de
correspondência.

Número médio de
transmissões de
correspondências por
especificação de
correspondência (utilizado
no cálculo de Tamanho da
Correspondência)

Contagem de registro de
dados

Os registros de dados
definem o conteúdo e o
formato da entrada da
especificação de
correspondência.

Número médio de registros
de dados de entrada por
especificação de
correspondência (utilizado
no cálculo de Tamanho de
Correspondência)

Comprimento do registro de
dados

Os registros de dados
definem o conteúdo e o
formato da entrada da
especificação de
correspondência.

Número médio de bytes por
registro de dados de entrada
da especificação de
correspondência (utilizado
no cálculo do Tamanho da
Correspondência)

Ao calcular o comprimento
do registro de dados, assuma
cenários de tamanhos que
necessitam do maior espaço
possível.
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Tabela 56. Fatores e Cálculos de Requisito de Espaço (continuação)
Fator

Descrição

Cálculo

Tamanho da correspondência O tamanho da
(em bytes)
correspondência agrega a
transmissão de
correspondência, a contagem
de registros de dados e os
fatores de comprimento nos
requisitos de espaço
estimado para o componente
de dados de uma única
especificação de
correspondência.

(Contagem de transmissões
de correspondências) x
(contagem de registros de
dados) x (comprimento do
registro de dados)

Contagem de registros de
frequências

Número médio de registros
de frequências por
especificação de
correspondência

Os registros de frequências
indicam a frequência na qual
um determinado valor
aparece em uma
determinada coluna.
Para a contagem de registros
de frequências, considere as
taxas altas e baixas de
duplicação para os valores
de dados nas colunas de
origem.

Tamanho da frequência (em
bytes)

O tamanho da frequência
estima o requisito de espaço
para o componente de
frequência de uma única
especificação de
correspondência.

(Contagem de registros de
frequências por
correspondência) x 360

Fator de replicação

Conta de fatores de
replicação para diferenças
significativas nos requisitos
de espaço de diferentes tipos
de correspondências:

Selecione o fator de
replicação para o tipo de
correspondência que você
espera executar com mais
frequência:

v As correspondências
não-duplicadas usam a
entrada a partir de uma
origem, em seguida se
agrupam e se
correspondem com os
dados.

v Para correspondências
não-duplicadas, use o fator
1
v Para correspondências de
referências de
um-para-um, utilize o
fator 2

v As correspondências de
v Para correspondências de
referências de um-para-um
referências de
comparam um registro na
muitos-para-um, utilize o
origem de dados para um
fator 5
registro na origem de
referência.
v As correspondências de
referências
muitos-para-um podem
corresponder qualquer
registro de origem de
referência com muitos
registros de origens de
dados.
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Instalando o Software do WebSphere Application Server
É possível usar o programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server
para instalar o software do WebSphere Application Server. É possível instalar o
WebSphere Application Server em uma instalação sem cluster (independente) ou
uma instalação em cluster que suporte alta disponibilidade.

Pré-instalando o WebSphere Application Server
O IBM InfoSphere Information Server suporta o IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, Versões 7.0 e 8.0. Você deve instalar uma dessas
versões.

Antes de Iniciar
A instalação do WebSphere Application Server deve satisfazer aos seguintes
requisitos:
v Deve estar no mesmo computador em que você instala a camada de serviços.
v Deve ser uma versão suportada. Consulte os requisitos do sistema em
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
O InfoSphere Information Server não suporta o WebSphere Application Server
Extended Deployment (XD) ou a versão base do WebSphere Application Server.

Sobre Esta Tarefa
Essa tarefa descreve a instalação do IBM WebSphere Application Server Network
Deployment em uma instalação sem cluster (independente).
Para uma instalação de cluster, consulte “Instalando o IBM WebSphere Application
Server Network Deployment para uma Instalação de Cluster” na página 208.
Importante: O WebSphere Application Server, Versão 8.0, é suportado apenas
como um componente pré-instalado. Para usar essa versão do WebSphere
Application Server, você deve instalá-la antes de instalar o InfoSphere Information
Server.
O pacote de instalação do InfoSphere Information Server inclui pacotes de
instalação do IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versão 7.0.
Para pré-instalar o WebSphere Application Server Versão 7.0 antes de executar o
programa de instalação do InfoSphere Information Server, execute o programa de
instalação do WebSphere Application Server incluído na mídia de instalação do
InfoSphere Information Server.
Nota: Se você pré-instalar o IBM WebSphere Application Server e instalar um
servidor HTTP de front-end separado, deverá configurar o servidor HTTP
manualmente para permitir que o WebSphere Application Server aceite chamadas
HTTPS. A configuração de HTTPS é opcional. Se o HTTPS não for configurado, o
HTTP será usado no lugar dele.

Procedimento
1. Execute o programa de instalação do IBM WebSphere Application Server na
camada de serviços do InfoSphere Information Server para instalar o IBM
WebSphere Application Server Network Deployment. Dentro da mídia de
instalação, os pacotes de instalação do WebSphere Application Server estão nos
seguintes diretórios:
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Sistema Operacional

Diretório

Linux, UNIX

installation_image_directory/payloads/
Shared/WAS/payload/WAS

Windows

installation_image_directory\payloads\
Shared\WAS\payload\WAS

Consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter mais
informações:
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia “Instalando seu Ambiente de Serviço do
Aplicativo”.
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia “Instalando seu Ambiente de Serviço do
Aplicativo”.
2. Crie um novo perfil do servidor de aplicativos com a segurança administrativa
desativada. Para obter informações sobre como criar um perfil, consulte a
documentação do WebSphere Application Server:
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia “Gerenciando Perfis em Sistemas
Operacionais não z/OS”.
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia “Gerenciando Perfis em Sistemas
Operacionais não z/OS”.
3. Opcional: Configure manualmente o servidor HTTP de front-end para HTTPS.
Siga as instruções na documentação do WebSphere Application Server:
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia “Protegendo as Comunicações”.
v Para a Versão 9.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia “Protegendo as Comunicações”.
4. Instale quaisquer fix packs e correções temporárias requeridos. Para localizar o
nível de fix pack suportado, o número de correção do Java SDK e correções
temporárias que são requeridos para sua versão instalada do IBM WebSphere
Application Server Network Deployment, consulte a página de requisitos do
sistema do InfoSphere Information Server: www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
Nota: Se você usar os pacotes de instalação para o IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, Versão 7.0, que está incluído no pacote de
instalação, os fix packs e as correções temporárias serão instalados
automaticamente quando o programa de instalação for executado.

Implementando um Cluster do WebSphere Application Server
para o InfoSphere Information Server
Você pode configurar um ambiente em cluster para alta disponibilidade, failover e
escalabilidade. Primeiro, determine uma topologia de cluster adequada e, depois,
instale e configure a versão adequada do IBM WebSphere Application Server
Network Deployment, configure os clusters e instale um servidor da Web de
front-end.
Para implementar uma topologia altamente disponível, você deve ter um
entendimento sólido das tecnologias de rede, como protocolos, camadas e
dispositivos. As topologias altamente disponíveis, especialmente as topologias que
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envolvem o armazenamento em cluster, são tecnicamente complexas e requerem
conhecimento para uma implementação bem-sucedida.
Você escolhe uma topologia em cluster adequada com base nos requisitos de seu
sistema (nível de alta disponibilidade necessário, nível de segurança necessário,
equipamento de hardware disponível, etc). A topologia de cluster pode incluir um
ou mais servidores de aplicativos em cluster, cada um deles executando cópias
clonadas do IBM InfoSphere Information Server, um ou mais servidores da Web de
front-end (ou balanceadores de carga de hardware ou software), um ou mais
firewalls etc.
Consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter
informações sobre configurações de cluster e ajuste manual:
v Para a
Server
v Para a
Server

Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
e leia “Introdução: Clusters”.
Versão 9.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
e leia “Introdução: Clusters”.

Considerações Gerais para Armazenamento em Cluster no
WebSphere Application Server
O IBM WebSphere Application Server Network Deployment fornece controle sobre
o design do ambiente em cluster através do gerenciador de implementação, nós
gerenciados e nós não gerenciados (instâncias independentes do InfoSphere
Information Server):
v Você pode definir várias células do Network Deployment com seus próprios
gerenciadores de implementação.
v Você pode instalar vários gerenciadores de implementação no mesmo
computador.
v Você pode instalar um gerenciador de implementação separadamente em um
computador dedicado ou um gerenciador de implementação pode compartilhar
o mesmo computador com outro nó gerenciado do InfoSphere Information
Server ou instância independente do InfoSphere Information Server.
Ao criar um cluster, esteja ciente destas restrições do InfoSphere Information
Server:
v Todos os nós gerenciados que estão participando de um cluster devem executar
no mesmo sistema operacional. Por exemplo, em um cluster, um nó gerenciado
não pode estar em execução em um sistema Windows e um outro nó gerenciado
em execução em um sistema UNIX.
v Cada cluster do InfoSphere Information Server deve ter seu próprio domínio ou
“célula” dedicada do Network Deployment.
Ou seja, dentro de uma célula na qual um cluster do InfoSphere Information
Server é implementado, não implemente nenhum outro tipo de servidor, que
incluem os seguintes servidores:
v Cluster do InfoSphere Information Server
v Servidor IBM InfoSphere Master Data Management Server
v Servidor independente InfoSphere Information Server (ou qualquer instância do
servidor de aplicativos padrão que execute aplicativos J2EE)
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Instalando o IBM WebSphere Application Server Network
Deployment para uma Instalação de Cluster
O IBM InfoSphere Information Server suporta o IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, Versões 7.0 e 8.0. Você deve instalar uma versão
suportada.

Antes de Iniciar
1. Determine a topologia em cluster que você deseja usar, com base em seus
requisitos do sistema.
2. No computador no qual você deseja instalar o gerenciador de implementação e
em todos os computadores que hospedarão um nó gerenciado, configure o
sistema para suportar um grande número de descritores de arquivos.
Consulte o administrador do sistema, se você não estiver familiarizado com as
alocações do descritor de arquivo.
Por exemplo, se seu shell de login for /bin/bash, conclua as seguintes tarefas:
v Inclua a seguinte linha no arquivo /etc/profile:
ulimit -n 10240

v Inclua as seguintes linhas no arquivo /etc/security/limits.conf:
* soft nofile 10240
* hard nofile 10240

v Configure a variável de ambiente a seguir em /etc/profile para alteração
do sistema.
unset LDR_CNTRL

Procedimento
1. Instale o IBM WebSphere Application Server Network Deployment em todos os
computadores que hospedarão a camada de serviços do InfoSphere Information
Server. Essa instalação inclui o sistema do gerenciador de implementação e
todos os computadores que hospedarão um nó gerenciado.
Execute o programa de instalação do IBM WebSphere Application Server para
instalar o IBM WebSphere Application Server Network Deployment. Consulte a
documentação do WebSphere Application Server para obter mais informações:
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Instalando seu Ambiente de Serviço do Aplicativo”.
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Instalando seu Ambiente de Serviço do Aplicativo”.
O pacote de instalação do InfoSphere Information Server inclui pacotes de
instalação do IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versão
7.0. Para pré-instalar o WebSphere Application Server Versão 7.0 antes de
executar o programa de instalação do InfoSphere Information Server, você pode
executar o programa de instalação do WebSphere Application Server incluído
na mídia de instalação do InfoSphere Information Server.
Dentro da mídia de instalação, os pacotes de instalação do WebSphere
Application Server estão nos seguintes diretórios:
v payloads/Shared/WAS/payload/WAS
v payloads\Shared\WAS/payload/WAS
Ao criar um perfil durante a instalação, certifique-se de desativar a segurança
administrativa.
2. Instale o fix pack e correções temporárias requeridos. Para localizar o nível de
fix pack suportado, o número de correção do Java SDK e correções temporárias
que são requeridos para sua versão instalada do IBM WebSphere Application
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Server Network Deployment, consulte a página de requisitos do sistema do
InfoSphere Information Server: www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833

Criando um Perfil do Gerenciador de Implementação
Crie um perfil de gerenciador de implementação (por exemplo, Dmgr01) que
contenha o processo do gerenciador de implementação. O processo do gerenciador
de implementação é o principal processo de administração que gerencia todos os
outros processos do IBM WebSphere Application Server em execução na célula,
incluindo agentes de nós e processos do servidor de aplicativos.

Procedimento
Crie um perfil de gerenciador de implementação usando o Profile Management
Tool ou a ferramenta de linha de comandos manageprofiles. O Profile
Management Tool está localizado no diretório bin/ProfileManagement de uma
instalação do WebSphere Application Server.
Consulte a documentação do IBM WebSphere Application Server Network
Deployment para obter informações adicionais:
Método
Usando o Profile Management Tool

Procedimento
1

v Para a Versão 7.0, acesse o centro de
informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia
“Criando Perfis de Gerenciamento com
Gerenciadores de Implementação”
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de
informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia
“Criando Perfis de Gerenciamento com
Gerenciadores de Implementação”

Usando a ferramenta de linha de comandos
manageprofiles

v Para a Versão 7.0, acesse o centro de
informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia
“Comando manageprofiles”
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de
informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia
“Comando manageprofiles”

1

Se você usar o Profile Management Tool, siga estas diretrizes ao criar um perfil de
gerenciador de implementação:
v No painel Segurança Administrativa, certifique-se de que a caixa de seleção
Ativar Segurança Administrativa não esteja marcada. A segurança é ativada
durante o processo de instalação do IBM InfoSphere Information Server.
v No painel Seleção de Ambiente, selecione Gerenciador de Implementação.
v Na maioria dos casos, escolha a opção Criação Típica de Perfil. Se você desejar
modificar atributos padrão do perfil de gerenciador de implementação (como os
números de portas ou se você executará o processo do gerenciador de
implementação como um serviço do Microsoft Windows), selecione a opção
Criação Avançada de Perfil.
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Exemplo
O exemplo a seguir ilustra como usar o comando manageprofiles para criar um
perfil de gerenciador de implementação em um ambiente UNIX:
manageprofiles.sh -create -templatePath profileTemplates/dmgr/ -isDefault
-profileName dmgr

O que Fazer Depois
Crie um perfil customizado.

Criando um Perfil Customizado
Crie um perfil customizado (por exemplo, Custom01) que contenha o processo do
agente do nó e o processo do servidor gerenciado que faz parte do cluster.

Sobre Esta Tarefa
É uma boa prática instalar o IBM InfoSphere Information Server em um cluster
com um único nó e então, após a instalação, expandir o cluster incluindo novos
nós gerenciados e membros do cluster. Consulte as tarefas de pós-instalação para
obter detalhes sobre como incluir novos nós gerenciados e membros do cluster.

Procedimento
Crie um perfil de gerenciador de implementação usando o Profile Management
Tool ou a ferramenta de linha de comandos manageprofiles. O Profile
Management Tool está localizado no diretório bin/ProfileManagement de uma
instalação do WebSphere Application Server.
Consulte a documentação do IBM WebSphere Application Server Network
Deployment para obter informações adicionais:
Método
Usando o Profile Management Tool

Procedimento
1

v Para a Versão 7.0, acesse o centro de
informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia
“Criando Perfis Customizados”
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de
informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia
“Criando Perfis Customizados”

Usando a ferramenta de linha de comandos
manageprofiles

v Para a Versão 7.0, acesse o centro de
informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia
“Comando manageprofiles”
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de
informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia
“Comando manageprofiles”

1

Se você usar o Profile Management Tool, siga estas diretrizes ao criar um perfil
customizado:
v No painel Associação, verifique se as informações de nome de host e porta
correspondem ao seu gerenciador de implementação (as informações padrão são
localhost e 8879). Certifique-se de não marcar a caixa de seleção Federar este Nó
Posteriormente. Associe o nó posteriormente, quando puder verificar a
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disponibilidade do gerenciador de implementação. Como a segurança
administrativa não está ativada ainda, não insira o nome de usuário e senha
para o gerenciador de implementação.
v Na maioria dos casos, escolha a opção Criação Típica de Perfil. Se você desejar
modificar atributos padrão do perfil de gerenciador de implementação (como os
números de portas ou se você executará o processo do gerenciador de
implementação como um serviço do Microsoft Windows), selecione a opção
Criação Avançada de Perfil.

Exemplo
O exemplo a seguir ilustra como usar o comando manageprofiles para criar um
perfil customizado em um ambiente UNIX:
manageprofiles.sh -create -templatePath profileTemplates/managed/
-profileName <nome_do_perfil> -dmgrHost <nome_do_host_do_dmgr> -dmgrPort
<número_da_porta_do_dmgr>

O que Fazer Depois
Crie um cluster e membros do cluster.

Criando um Cluster e Membros de Cluster para o Servidor de
Aplicativos
Use o console administrativo do IBM WebSphere para criar um cluster com uma
definição de membro de cluster.

Antes de Iniciar
1. Se você usar a persistência de sessão HTTP com a persistência baseada em
banco de dados, deverá configurar o servidor de aplicativos separadamente
antes de poder criar um cluster.
2. Crie um servidor gerenciado (que ainda não faz parte de um cluster) e
configure-o para usar a persistência de banco de dados de sessão HTTP.
3. Depois de configurar a sessão HTTP com a persistência baseada em banco de
dados ativada, você poderá criar um cluster e usar o servidor gerenciado
recentemente configurado como o membro inicial do cluster.
4. Você deverá escolher um dos seguintes dois métodos disponíveis para gerenciar
sessões HTTP em um ambiente em cluster: replicação memória-a-memória da
sessão HTTP ou persistência baseada em banco de dados da sessão HTTP. Os
dois métodos garantem que os dados da sessão HTTP permaneçam no caso de
uma falha do membro de cluster.
Nota: A replicação memória-a-memória da sessão HTTP é mais fácil de configurar.
Se você quiser usar a replicação memória-a-memória da sessão HTTP, ao criar o
cluster no console administrativo do IBM WebSphere Application Server Network
Deployment, na janela Etapa 1: Inserir Informações Básicas do Cluster, selecione a
caixa de opção Configurar Replicação Memória-a-Memória da Sessão HTTP. Por
padrão, o processo de instalação do IBM InfoSphere Information Server detecta se
as sessões HTTP já foram configuradas com a persistência de sessão baseada em
banco de dados. Se ela ainda não tiver sido configurada, a replicação
memória-a-memória da sessão HTTP será configurada automaticamente, mesmo
que você não selecione esta caixa de opção.
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Sobre Esta Tarefa
Crie um membro de cluster para começar. Depois que o IBM InfoSphere
Information Server é instalado, você pode criar membros de cluster adicionais.
Consulte as informações de pós-instalação para obter mais detalhes sobre como
incluir novos membros de cluster.
Lembre-se: Pode haver apenas um cluster definido na célula. (Você deve
implementar cada cluster do InfoSphere Information Server em sua própria célula
dedicada.) A célula não pode conter nenhum tipo de servidor, o que inclui: cluster
do InfoSphere Information Server, servidor IBM InfoSphere Master Data
Management (MDM), servidores InfoSphere Information Server independentes ou
qualquer instância padrão do servidor de aplicativos que execute aplicativos J2EE.
Para obter informações adicionais, consulte “Implementando um Cluster do
WebSphere Application Server para o InfoSphere Information Server” na página
206.

Procedimento
Crie clusters e membros de cluster usando o console administrativo do IBM
WebSphere Application Server Network Deployment.
v Para a
Server
v Para a
Server

Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
e leia “Criando Clusters”.
Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
e leia “Criando Clusters”.

Domínios de Replicação:
Ao criar clusters e membros de cluster, é útil entender os diversos domínios de
replicação usados para criar clusters.
Vários domínios de replicação são usados dentro de um cluster do IBM InfoSphere
Information Server:
v Se você escolhe uma abordagem de replicação de memória para memória para o
gerenciamento de sessão HTTP, o domínio de replicação replica as informações
da sessão HTTP e o estado EJB stateful no cluster.
v Outro tipo de domínio de replicação é usado para replicar dados em cache
(aplicativos em cache de dados que fazem parte do conjunto do InfoSphere
Information Server).
Os dois tipos de domínios de replicação replicam dados em cache para todos os
membros de cluster (uma estratégia de domínio integral). Os domínios de replicação
são criados automaticamente durante a instalação do InfoSphere Information
Server. Use as configurações padrão do IBM WebSphere Application Server
durante a instalação. Você pode alterar essas configurações a partir do console
administrativo do WebSphere Application Server depois da instalação do
InfoSphere Information Server.

Instalando um Servidor da Web de Front-end
Instale e configure um servidor da Web de front-end antes de executar o programa
de instalação do IBM InfoSphere Information Server para que os diversos
aplicativos do InfoSphere Information Server possam ser mapeados para o servidor
da Web de front-end automaticamente.
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Antes de Iniciar
Determine qual servidor da Web e versão do servidor da Web instalar, dependendo
da versão do IBM WebSphere Application Server Network Deployment.
Reveja a documentação:
v 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/twsv_plugin.html

Sobre Esta Tarefa
As etapas a seguir descrevem como instalar o IBM HTTP Server, Versões 7.0 e 8.0.
Consulte a documentação do Apache HTTP Server para obter mais informações
sobre como instalar o Apache HTTP Server.

Procedimento
1. Determine um diagrama e roteiro de topologia do servidor da Web:
v 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.
2. Escolha se deseja instalar o servidor da Web local ou remotamente:
v Para ambientes de desenvolvimento e teste, você pode preferir instalar o
servidor da Web localmente em um computador que hospede um nó
gerenciado do IBM WebSphere Application Server Network Deployment. Ao
fazer isso, o arquivo de plug-in de servidor da Web, plugin-cfg.xml, é
automaticamente propagado para o servidor da Web pelo IBM WebSphere
Application Server.
v Para ambientes de produção, instale o servidor da Web remotamente em um
servidor dedicado. Como o servidor da Web de front-end geralmente fica
fora do firewall na DMZ, o servidor da Web de front-end deve ser instalado
remotamente em um computador dedicado separado. Copie manualmente o
arquivo plugin-cfg.xml para o computador no qual o servidor da Web está
instalado. (Para obter informações adicionais, consulte o IBM InfoSphere
Information Server Administration Guide.)
3. Instale o IBM HTTP Server:
v Para 7.0, siga as etapas em Instalando o IBM HTTP Server:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.ihs.doc/info/ihs/ihs/tihs_installihs.html
4. Instale o módulo de plug-in de servidor da Web:
v 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
tins_webplugins.html.
Depois de instalar os arquivos binários de plug-in do Workload Manager,
execute o script configure<nome_do_servidor_da_Web> para criar uma definição
de servidor da Web no WebSphere Application Server.
v No UNIX, o script é configure<webserver_name>.sh
v No Microsoft Windows, o script é configure<webserver_name>.bat
Nota: Para instalações remotas, a execução do script também cria um nó não
gerenciado.
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5. Configure o servidor da Web para aceitar barras codificadas. Consulte “Não é
Possível Visualizar o Resultado do Relatório a Partir do Console do InfoSphere
Information Server ou Console da Web do InfoSphere Information Server” na
página 429.

O que Fazer Depois
Agora é possível instalar componentes adicionais como: balanceadores de carga de
backup, servidores da Web de backup, firewalls e proxies de cache. Consulte a
documentação dos fornecedores externos.

Instalando um Balanceador de Carga de Front-end (Opcional)
É possível instalar um balanceador de carga na frente dos servidores da Web em
uma instalação de cluster do IBM WebSphere Application Server se sua instalação
requerer muita alta disponibilidade. Essa configuração é denominada topologia do
IP sprayer.

Sobre Esta Tarefa
Etapas para instalar um balanceador de carga de front-end são específicas para
fornecedores externos e não são fornecidas nesta documentação.
Não instale um balanceador de carga diretamente na frente de um cluster
WebSphere Application Server sem um servidor da web entre o balanceador de
carga e o cluster. Os servidores da Web com o plug-in de gerenciamento de carga
de trabalho WebSphere Application Server se ajustam às mudanças na topologia do
cluster tais como inclusão ou remoção de nós. Os balanceadores de carga não
possuem essa funcionalidade e devem ser reconfigurados manualmente.
Certifique-se de configurar a afinidade da sessão no balanceador de carga. Existem
vários métodos para obter a afinidade da sessão. O método escolhido depende do
produto usado e do mecanismo de encaminhamento configurado. Mecanismos
incluem encaminhamento de endereço de controle de acesso à mídia (MAC),
encaminhamento de Network Access Translation/Network Address Port
Translation (NAT/NAPT) e encaminhamento baseado em conteúdo. Os
balanceadores de carga da camada 2 (balanceadores de carga que operam na
camada MAC) geralmente alcançam afinidade de sessão usando uma abordagem
“permanência no endereço IP de origem”. Os balanceadores de carga da camada 3
e posterior (balanceadores de carga que operam na camada IP e acima) geralmente
realizam a afinidade de sessão usando cookies passivos ou uma técnica baseada
em conteúdo. A afinidade de sessão com servidores HTTP é geralmente alcançada
usando essas técnicas.

O que Fazer Depois
Depois de instalar um balanceador de carga, é possível instalar qualquer
componente adicional que for necessário, como balanceadores de carga de backup
e firewalls.

Executando o Programa de Instalação (Instalação em Cluster)
Depois de configurar seu sistema, execute o programa de instalação do IBM
InfoSphere Information Server.
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Antes de Iniciar
v Assegure-se de que todos os processos do WebSphere Application Server iniciem
com a configuração ulimit correta no computador no qual você instalará o
gerenciador de implementação e em todos os computadores que hospedarão um
nó gerenciado:
Inclua a seguinte linha no arquivo /etc/profile:
ulimit -n 10240

v Certifique-se de que nenhum firewall seja implementado na célula do IBM
WebSphere Application Server Network Deployment.
v Certifique-se de que o processo do gerenciador de implementação esteja em
execução.
Dica: É possível verificar se o gerenciador de implementação está em execução
iniciando o console administrativo do WebSphere Application Server. Se a tela
de login for exibida corretamente, o processo do gerenciador de implementação
está em execução. Se você vir um erro ou uma tela em branco, poderá iniciar o
gerenciador de implementação usando o comando startManager, localizado no
diretório <dmgrProfileName>/bin.
v Certifique-se de que o nó gerenciado e o agente de nós que você criou estejam
em execução.
Dica: Você pode verificar se o agente de nós está em execução efetuando login
no console administrativo do WebSphere Application Server e clicando em
Administração do Sistema > Agentes de Nós. Você pode iniciar o agente de nós
usando o comando startNode WebSphere Application Server no diretório
<customProfileName>/bin.
v Verifique se você criou um cluster com pelo menos um membro.
Nota: Instale o IBM InfoSphere Information Server em um cluster com um único
nó e, então, após a instalação, expanda o cluster incluindo novos nós
gerenciados e membros de cluster. Consulte as tarefas de administração de
pós-instalação para obter detalhes sobre como incluir novos perfis customizados.
v O servidor da Web de front-end e o módulo de plug-in devem estar instalados.

Procedimento
1. Desative qualquer firewall que possa estar executando no computador e
verifique se o firewall está desativado durante toda a instalação. Você pode
reativar o firewall após a conclusão da instalação.
2. Execute o programa de instalação do InfoSphere Information Server no
computador que hospeda o processo do gerenciador de implementação.
a. Use as etapas na seguinte documentação: Instalando o Software do IBM
InfoSphere Information Server.
b. No painel Seleção do WebSphere Application Server, selecione Configurar
uma Instância Existente.
3. Selecione o perfil do gerenciador de implementação do WebSphere Application
Server. O programa de instalação detecta que esta é uma instalação em cluster,
não uma instalação independente.
4. Durante o processo de entrevista, especifique o nome de host e o número da
porta do dispatcher HTTP de front-end de todos os pedidos de nome de host e
porta da camada de serviços. Não especifique uma porta para um membro de
cluster do servidor de aplicativos específico, como 9080. Um número de porta
específico para um membro de cluster não permite o despacho eficiente e de
alta disponibilidade de pedidos, pois os pedidos são direcionados a um
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membro de cluster específico. Essa configuração é especialmente importante ao
especificar o nome de host e o número de porta da camada de serviços durante
a instalação de uma camada de mecanismo.

O que Fazer Depois
Depois de configurar o WebSphere Application Server para a instalação de cluster
do InfoSphere Information Server, você pode administrar seus clusters do
WebSphere Application Server. Para obter informações adicionais, consulte o IBM
InfoSphere Information Server Administration Guide.
Nota: Quando o script MetadataServer for executado em um ambiente
independente (não cluster), ele definirá as seguintes configurações do sistema:
v uname setting: ulimit -n 10240
v uname setting: unset LDR_CNTRL
Essas configurações não são configuradas ao iniciar um cluster. Você pode produzir
essas configurações manualmente em um ambiente em cluster, se necessário. O
script MetadataServer existe no diretório ASBServer/bin do computador que
hospeda o gerenciador de implementação.

Alterando o Local do Dispatcher de Front-end
Se você alterar o local ou a configuração do dispatcher de front-end, deverá
concluir algumas etapas adicionai. Esta tarefa de pós-configuração envolve a
atualização de dois arquivos que existem em todas as camadas.

Sobre Esta Tarefa
Durante o processo de instalação, você deve inserir o nome de host e o número da
porta do dispatcher de front-end para uma instalação de alta disponibilidade. Essas
informações são usadas pelo programa de instalação para configurar o IBM
InfoSphere Information Server. Quando você modifica o dispatcher de front-end
(por exemplo, se realocar o dispatcher para outra máquina ou substituir o servidor
da Web por um balanceador de carga, etc), deve atualizar os seguintes arquivos
com o novo nome de host e número de porta: registered-servers.xml e
Version.xml.
Você deve atualizar esses arquivos em cada computador da camada de mecanismo
que está registrado para aquela camada de serviços. Além disso, atualize o arquivo
Version.xml no sistema da camada de serviços que hospeda o gerenciador de
implementação.

Procedimento
1. Em cada computador de camada de mecanismo, atualize o arquivo
registered-servers.xml com o nome de host correto do dispatcher de
front-end e número da porta:
No arquivo, /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.5.0.0/registered-servers.xml ou C:\IBM\
InformationServer\ASBNode\eclipse\plugin\com.ibm.isf.client_8.5.0.0\
registered-servers.xml, atualize o seguinte elemento <asb-server>, em que
dispatcher_hostname é o novo nome de host do dispatcher de front-end e
dispatcher_port é a nova porta HTTP do dispatcher de front-end.
<asb-server name="domain_name"
host-name="dispatcher_hostname"
port="dispatcher_port"
is-primary-server="true"/>
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Importante: Nos sistemas da camada de mecanismo que possuem clientes
instalados, você pode ver vários elementos <asb-server> no arquivo
registered-servers.xml. Essas instâncias representam o nome de host e o
número de porta de cada camada de serviços que foi registrada com êxito a
partir desse sistema do cliente. Esta é a origem da lista de camadas de serviços
mostrada nas páginas de login do cliente. Atualize os nomes de host e números
de portas apenas das camadas de serviços que são afetadas pelas mudanças do
dispatcher de front-end.
Nota: No arquivo que você está examinando, se não houver nenhum elemento
<asb-server> com is-primary-server="true" no arquivo registeredservers.xml, você não estará na camada de mecanismo. Consulte a última
etapa neste tópico para obter informações sobre como configurar arquivos na
camada de cliente.
2. Atualize o arquivo Version.xml com o número de porta e o nome do host
corretos do dispatcher front-end:
No arquivo, /opt/IBM/InformationServer/Version.xml ou C:\IBM\
InformationServer\Version.xml, atualize os seguintes elementos <asb-server>,
em que dispatcher_hostname é o novo nome do host do dispatcher de
front-end e dispatcher_port é a nova porta HTTP do dispatcher de front-end:
Modifique o Version.xml nos computadores da camada de serviços e camada
de mecanismo
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_port"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_port"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.server.host"
persistent="true" readonly="false" value="dispatcher_hostname"/>
...
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.host"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_hostname"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_port"/>

Nota: O parâmetro was.default.host.port aparecerá se você estiver usando a
versão integrada do IBM WebSphere Application Server. Se você pré-instalou o
WebSphere Application Server, esse parâmetro não será listado em seu arquivo
Version.xml.
3. Na camada de mecanismo, recicle os agentes e os processos do mecanismo.
Consulte o IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.
4. Reinicie o cluster e os membros de cluster. Consulte o IBM InfoSphere
Information Server Administration Guide.
5. Acesse http://dispatcher_hostname:dispatcher_port para verificar se é
possível efetuar login no console da Web do InfoSphere Information Server.

Configurando um Cluster para Ser Executado como um Serviço
(Windows)
Você pode configurar um cluster do IBM WebSphere Application Server para
executar como um serviço. Quando você executa um cluster do WebSphere
Application Server como um serviço, o cluster é reiniciado automaticamente depois
de uma falha e mantém os processos ativos depois que você efetua logout do
Microsoft Windows.
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Sobre Esta Tarefa
A execução de um cluster do WebSphere Application Server como um serviço
inclui os seguintes benefícios:
v Ativa reinicializações automáticas no caso de uma falha
v Ativa processos de membros do cluster para que permaneçam ativos após o
logout da conta do sistema Microsoft Windows

Procedimento
1. Configure seu agente de nó, ou agentes de nós, para executar como um serviço
usando a ferramenta de linha de comandos do WASService.
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Comando WASService”.
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Comando WASService”.
O código de exemplo seguinte usa a conta do Sistema Local, SYSTEM, como o ID
de usuário padrão. Se você deseja usar uma conta diferente, poderá especificar
seu próprio ID de usuário usando a opção -userid.
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\bin>WASService
-add "myNode01" -servername nodeagent
-profilePath C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01
-wasHome C:\IBM\WebsphereND70\Appserver
-logFile C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\
logs\nodeagent\startNode.log
-logRoot C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\logs\nodeagent
-restart true -startType automatic
Incluindo Serviço: ImyNode01
Raiz de Configuração: C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\config
Nome do Servidor: nodeagent
Caminho do Perfil: C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01
Início do Was: C:\IBM\WebsphereND70\Appserver\
Args. de Início:
Reinício: 1
IBM WebSphere Application Server V7.0 - serviço myNode01 incluído com êxito.

2. Configure seus membros de cluster para reiniciar automaticamente:
a. Efetue login no console administrativo do WebSphere.
b. Clique em Servidores > Servidores de Aplicativos > server_name.
c. Expanda Gerenciamento de Processo e Java e selecione Política de
Monitoramento.
d. Altere o estado de reinicialização do nó para EM EXECUÇÃO.
e. Clique em OK e Salvar.
Repita esta etapa para cada servidor no cluster.
3. Encerre seus agentes de nós usando o comando stopNode:
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Comando stopNode”.
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Comando stopNode”.
4. Encerre seu cluster usando o console administrativo do WebSphere.
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Parando Clusters”.
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Parando Clusters”.
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5. Inicie seus agentes do nó usando o Console de Serviços do Windows. Seu
cluster será reiniciado automaticamente.
Nota: Seus agentes de nós e membros de cluster agora devem executar no
contexto da conta do Sistema Local, e não na sua própria conta, a menos que
você tenha especificado uma conta diferente ao executar o comando WASService
na etapa 1 na página 218
Agora você poderá efetuar logout com segurança de sua conta de usuário do
Windows e seu cluster continuará executando.

Configurando uma Instalação Existente sem Cluster do
WebSphere Application Server
Em vez de instalar uma nova instância do IBM WebSphere Application Server para
o IBM InfoSphere Information Server, você pode configurar uma instalação
existente a ser usada com o InfoSphere Information Server.

Antes de Iniciar
A instalação do WebSphere Application Server deve satisfazer aos seguintes
requisitos:
v Deve estar no mesmo computador em que você instala a camada de serviços.
v Deve ser uma versão suportada. Consulte os requisitos do sistema em
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
O InfoSphere Information Server não suporta o WebSphere Application Server
Extended Deployment (XD) ou a versão base do WebSphere Application Server.

Procedimento
Configure a instalação do WebSphere Application Server antes de instalar o
InfoSphere Information Server.
1. Em um prompt de comandos, digite um dos seguintes comandos para verificar
se você tem uma versão suportada do WebSphere Application Server e do Java
SDK.
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer64/bin/
versionInfo.sh
/opt/IBM/WebSphere/AppServer64/java/bin/
java -fullversion

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\bin\
versionInfo.bat
C:\IBM\WebSphere\AppServer\bin\
java -fullversion

Compare os valores retornados por esses comandos com os números de versão
nos requisitos do sistema para determinar se há uma versão suportada. Se você
não tiver uma versão suportada, não tente configurá-la para uso com o
InfoSphere Information Server.
2. Crie um novo perfil do servidor de aplicativos com a segurança administrativa
desativada. Para obter informações sobre como criar um perfil, consulte a
documentação do WebSphere Application Server:
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia “Gerenciando Perfis em Sistemas
Operacionais não z/OS”.
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v Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia “Gerenciando Perfis em Sistemas
Operacionais não z/OS”.
3. Opcional: Configure manualmente o servidor HTTP de front-end para HTTPS.
Siga as instruções na documentação do WebSphere Application Server:
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia “Protegendo as Comunicações”.
v Para a Versão 9.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server Network Deployment e leia “Protegendo as Comunicações”.

Configurando o Código de Idioma e a Codificação de Caracteres para
o Computador de Destino da Camada de Mecanismo
O programa de instalação usa as informações de código do idioma e codificação do
computador de destino para determinar se ele pode fornecer suporte ao idioma.
Para idiomas diferentes do inglês, você deve assegurar-se de que o código do
idioma e a codificação estejam configurados corretamente.

Sobre Esta Tarefa
Quando você instala o IBM InfoSphere Information Server com o suporte a
globalização (NLS) ativado, o programa de instalação escolhe a configuração de
globalização mais adequada para o código do idioma e a codificação do
computador de destino. Para garantir que as tarefas do servidor sejam executadas
e compiladas corretamente, certifique-se de que o computador de destino use um
código de idioma e codificação suportados. Para instalações do Linux e UNIX, é
possível configurar a codificação como UTF-8 para suportar uma ampla variedade
de idiomas.
Se você não configurar o computador de destino para usar um código de idioma e
codificação suportados, o programa de instalação irá configurar o InfoSphere
Information Server para o inglês, incluindo o suporte a globalização.

Procedimento
Windows
Para obter informações sobre a configuração do código do idioma no
Windows, consulte a documentação do Microsoft.
Linux
UNIX
Para configurar o código do idioma no Linux ou UNIX:

1. Efetue login no computador.
2. Digite o seguinte comando para determinar o código do idioma atual:
código do idioma

3. Digite o seguinte comando para listar todos os códigos de idioma disponíveis:
locale -a

Os nomes de código de idioma retornados por locale e locale -a poderão ser
nomes de código do idioma completo ou alias. Um nome de código do idioma
completo contém o nome de codificação no último componente. Por exemplo, o
nome do código do idioma completo ja_JP.utf8 contém o nome de codificação,
utf8, no último componente. Um nome de código do idioma alias não inclui o
nome de codificação. Para determinar a codificação, você pode executar o
seguinte comando:
LANG=alias_name locale charmap
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em que alias_name é o nome alternativo. Por exemplo, o seguinte comando
retorna utf8 em um sistema no qual o código do idioma ja_JP usa a codificação
utf8:
LANG=ja_JP locale charmap

4. Se o computador de destino não usar um código de idioma e codificação
suportados, altere o valor LANG para uma combinação que esteja disponível
no computador e seja suportada pelo IBM InfoSphere Information Server. Para
alterar o código do idioma e a codificação, execute o comando export com o
seguinte formato:
export LANG={locale.charmap}
export LC_ALL={locale.charmap}

Por exemplo, os seguintes comandos alteram o código do idioma para ja_JP e a
codificação para UTF-8:
export LANG=ja_JP.utf8
export LC_ALL=ja_JP.utf8

Codificações de Caractere Suportadas pelo IBM InfoSphere
Information Server
Para assegurar que as tarefas do servidor sejam executadas e compiladas
corretamente, o sistema operacional do computador de destino deve usar uma
codificação suportada pela configuração de globalização que é usada durante a
instalação. Verifique se o sistema operacional do computador de destino usa uma
codificação de caractere suportada.
A tabela a seguir lista os idiomas e as codificações que são suportadas pelo
InfoSphere Information Server em vários sistemas operacionais. Para obter
informações adicionais, consulte o IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Globalization Guide.
Tabela 57. Codificações Suportadas para o InfoSphere Information Server

Idioma

Nome da
configuração de
globalização

Codificações
suportadas Codificações
do
suportadas do
Windows
Linux
MS936

Codificações
suportadas do
HP-UX

Codificações
suportadas do
AIX

Codificações
suportadas do
UNIX

EUC-CN,
GB18030,
GB2312, GBK,
IBMEUCCN

GB2312,
XEUCCN

EUC-CN,
GB18030,
GB2312, GBK,
IBMEUCCN

EUC-CN,
GB18030,
GB2312, GBK,
IBMEUCCN

Chinês

DS-CHINESESIMPLIFIED

Chinês

DS-CHINESEISO-8859-1
SIMPLIFIED-UTF8

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

Chinês,
Tradicional

DS-CHINESETRADITIONAL

MS950

BIG5

BIG5

BIG5

BIG5

Chinês,
Tradicional

DS-CHINESETRADITIONALUTF8

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

Inglês

DS-ENGLISH

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Inglês

DS-ENGLISHUTF8

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

Francês

DS-FRENCH

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Francês

DS-FRENCHUTF8

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1
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Tabela 57. Codificações Suportadas para o InfoSphere Information Server (continuação)

Idioma

Nome da
configuração de
globalização

Codificações
suportadas Codificações
do
suportadas do
Windows
Linux

Codificações
suportadas do
HP-UX

Codificações
suportadas do
AIX

Codificações
suportadas do
UNIX

Alemão

DS-GERMAN

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Alemão

DS-GERMANUTF8

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

Italiano

DS-ITALIAN

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Italiano

DS-ITALIANUTF8

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

Japonês

DS-JAPANESE

MS932,
MS31J

Japonês

DS-JAPANESEEUC

Não
Suportado

EUC-JP, EUC,
IBM33722,
IBM33722C,
IBMEUCJP,
UJIS,
XEUCJPOPEN

Não Suportado Não Suportado Não Suportado

Japonês

DS-JAPANESESJIS

IBM932,
IBM943,
IBM943C, PCK,
SHIFT_JIS, SJIS

IBM932,
IBM943,
IBM943C, PCK,
SHIFT_JIS, SJIS

IBM932,
IBM943,
IBM943C, PCK,
SHIFT_JIS, SJIS

IBM932,
IBM943,
IBM943C, PCK,
SHIFT_JIS, SJIS

Japonês

DS-JAPANESEUTF8

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

Coreano

DS-KOREAN

MS949

EUC, EUC-KR

EUC-KR

KSC5601

KSC5601

Coreano

DS-KOREANUTF8

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

Português

DSPORTUGUESEBRAZILIAN

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Português

ISO-8859-1
DSPORTUGUESEBRAZILIAN-UTF8

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

Espanhol

DS-SPANISH

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Espanhol

DS-SPANISHUTF8

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

ISO-8859-1

Tailandês

DS-THAI

PC874

TIS620

TIS620

TIS620

TIS620
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Parte 2. Instalando o Software do IBM InfoSphere Information
Server
Você pode criar uma instalação do IBM InfoSphere Information Server ou atualizar
uma instalação existente com uma correção ou um fix pack.
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Capítulo 5. Preparando para Instalar o IBM InfoSphere
Information Server
Antes de instalar o InfoSphere Information Server, assegure-se de que você tenha a
mídia de instalação correta e que seus computadores estejam prontos para
instalação.

Obtendo o Software do IBM InfoSphere Information Server
A primeira etapa de preparação é obter o software do InfoSphere Information
Server e os fix packs aplicáveis.

Antes de Iniciar
Para garantir conectividade ininterrupta para a mídia de instalação, copie o
conteúdo da mídia de instalação para um sistema de arquivos local ou unidade
ótica. Execute o programa de instalação a partir deste local.

Sobre Esta Tarefa
A mídia de instalação para instalar o InfoSphere Information Server fica disponível
como CDs físicos ou como arquivos de imagem de instalação transferíveis por
download do Passport Advantage. Os fix packs ficam disponíveis como arquivos
de imagem de instalação transferíveis por download a partir da Central de
Correções.

Procedimento
1. Adquira a mídia de instalação.
Opção

Descrição

Se você tiver a mídia de instalação na
forma física

Verifique se você possui todos os discos de
instalação.

Se você não tiver a mídia de instalação na
forma física

Faça download dos arquivos de imagem de
instalação a partir do Passport Advantage.
Use o documento de apoio da Coleção de
Conhecimento para determinar os arquivos
de imagem que são apropriados para seus
sistemas operacionais e configurações.

2. Faça download de quaisquer fix packs aplicáveis a partir do Fix Central.
3. Se você tiver feito o download dos arquivos de imagem de instalação,
descompate-os em cada computador de camada.
Para evitar o corrompimento dos arquivos na imagem, não use o recurso
Extrair todos do utilitário de descompactação do Microsoft Windows para
descompactar os arquivos. Use um outro utilitário de descompactação padrão,
como o WinZip.

Configurando o Navegador
Para executar o programa de instalação com êxito, você deve configurar seu
navegador.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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Todos os Navegadores
v Verifique se você possui um navegador suportado. Para obter detalhes, acesse os
requisitos do sistema em www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
v Certifique-se de que JavaScript esteja ativado.

Microsoft Internet Explorer
Certifique-se de que a zona de segurança do computador permite que o programa
de instalação seja executado:
1. No Microsoft Internet Explorer, no menu Ferramentas, selecione Opções de
Internet.
2. Clique na guia Segurança.
3. Clique no ícone Sites Confiáveis.
4. Clique em Sites.
5. No campo Incluir este Web Site na Zona, digite http://hostname, em que
hostname é o nome de host do computador no qual o programa de instalação
será executado.
6. Clique em Incluir.
7. Clique em OK.
8. Clique em OK.

Mozilla Firefox
Certifique-se de que as imagens sejam carregadas automaticamente e que
JavaScript esteja ativado:
1.
2.
3.
4.
5.

No menu Ferramentas, clique em Opções. A janela Opções é exibida.
Clique em Conteúdo.
Ative Carregar Imagens Automaticamente.
Ative Ativar JavaScript.
Clique em OK.

Preparando para Executar o Programa de Instalação
Antes de executar o programa de instalação para criar uma instalação ou incluir
módulos ou camadas de produto, certifique-se de que os computadores estejam
prontos para instalação. Faça também o backup dos dados críticos.

Antes de Iniciar
O Pluggable Authentication Modules (PAM) deve ser instalado no computador de
destino. Para obter mais informações sobre como configurar o PAM, consulte
Entendendo e Configurando o PAM em www.ibm.com.
Verifique se você possui uma instalação válida do Windows Script Engine.
Consulte a documentação da Microsoft para obter mais informações. Além disso,
assegure-se de que os diretórios a seguir estejam no caminho do sistema e existam
no computador de destino. Remova quaisquer caminhos para executáveis Java a
partir do PATH do sistema.
v %SystemRoot%\
v %SystemRoot%\system32
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v %SystemRoot%\system32\wbem

Procedimento
Siga este procedimento para cada computador de destino:
1. Faça backup de seus sistemas.
a. Faça backup de todos os dados críticos.
b. Faça backup de instâncias existentes do IBM InfoSphere Information Server
se seu computador já hospedar uma instância.
c. Faça backup dos diretórios a seguir.
v Faça backup de /etc/services, /etc/inittab, /etc/passwd e /etc/group.
v Faça backup do registro do Microsoft Windows e do diretório
C:\Windows\System32\drivers\etc.
2. Se você tiver removido uma instalação anterior do InfoSphere Information
Server no computador, reinicialize o computador antes de continuar.
3. O programa de instalação grava os arquivos temporários necessários em um
local definido pela variável de ambiente a seguir.
Sistema Operacional

Variável de ambiente

Linux, UNIX

TMP

Windows

%temp%

Se você desejar redirecionar os arquivos temporários para um diretório
temporário diferente, copie o arquivo .jvm_args_debug no diretório de
instalação raiz em .jvm_args e edite o novo arquivo para remover o conteúdo
existente. Em seguida, inclua a seguinte linha com o novo diretório
temporário:
-Djava.io.tmpdir=installation_program_tempdir

4.

5.

6.

7.

Depois que a instalação for concluída, não exclua os arquivos de log de
instalação que estão no diretório temporário. Preserve esses arquivos para fins
de resolução de problemas e verificação.
Como o WebSphere Application Server não é compatível com o Security
Enhanced Linux (SELinux), desative o SELinux ou configure-o para o modo
permissivo antes de instalar o InfoSphere Information Server. Para obter mais
informações sobre como desativar SELinux, consulte a documentação do
Linux.
A opção Segurança Avançada não é suportada em sistemas de banco de dados
Oracle. Se essa opção estiver ativada, desligue-a antes de instalar o InfoSphere
Information Server.
Para uma instalação de camada de cliente ou de camada de mecanismo, se
você tiver instalado o software do MKS Toolkit para compatibilidade do UNIX
e do Linux, desinstale-o e reinicialize o computador antes de executar o
programa de instalação do InfoSphere Information Server.
Para importar metadados usando pontes e conectores com o InfoSphere
Metadata Asset Manager, ou para exportar metadados usando o Import
Export Manager, execute a etapas na tabela a seguir. Para mais informações,
consulte “Instalando o InfoSphere Metadata Asset Manager e Pontes para
Importar e Exportar Metadados” na página 74.
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Opção

Descrição

Para usar pontes com o InfoSphere
Metadata Asset Manager e o Import Export
Manager

1. Remova quaisquer instalações existentes
de pontes a partir do computador
Microsoft Windows da camada de cliente
antes de executar o programa de
instalação do InfoSphere Information
Server. Para obter instruções detalhadas,
consulte os requisitos do sistema para
pontes: http://www.ibm.com/support/
docview.wss?&uid=swg27021981.
2. Instale o Microsoft XML Core Services
(MSXML) 4.0 Service Pack 2 no
computador de destino.
3. Quando executar o programa de
instalação para a camada de cliente,
selecione Agente de Troca de Metadados
e Pontes.

Para usar conectores com o InfoSphere
Metadata Asset Manager

Quando você executar o programa de
instalação, instale o InfoSphere DataStage
and QualityStage na camada de mecanismo.

8. Se você estiver instalando uma instância do InfoSphere Information Server em
um computador com uma instância existente, desative todas as tarefas
planejadas, atividades planejadas, relatórios planejados e aplicativos IBM
InfoSphere Information Services Director ativados.
9. Desative o software de firewall e antivírus antes de iniciar a instalação.
10. Para uma instalação que envolva armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server:
v Todos os processos de gerenciamento, incluindo os agentes de nós, devem
ser iniciados antes da instalação. Além disso, recursos suficientes do
descritor de arquivos devem ser alocados para os processos usando o
comando ulimit. Consulte “Executando o Programa de Instalação
(Instalação em Cluster)” na página 214.
v Verifique se você pode iniciar e parar o cluster e reiniciar os agentes de nós.
Consulte o IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.
v Verifique se é possível parar e iniciar o servidor da Web.
v Para melhores resultados, faça a instalação em um cluster que tenha um
gerenciador de implementação e um nó do WebSphere Application Server.
Inclua nós adicionais conforme as necessidades comerciais exigirem na
pós-instalação.
11. Se os processos ou os agentes de nós do WebSphere Application Server
estiverem executando atualmente em um usuário não raiz, efetue login como
usuário não raiz e pare os processos. Em seguida, efetue login como raiz,
altere a propriedade do diretório de instalação do WebSphere Application
Server e do diretório de perfil para raiz. Inicie então o WebSphere Application
Server como raiz.
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Capítulo 6. Instalando o Software do IBM InfoSphere
Information Server
Depois de planejar sua instalação e preparar seus computadores, use o programa
de instalação do InfoSphere Information Server para criar uma instalação. Você
também pode usar o programa de instalação para incluir módulos do produto ou
camadas de software para uma instalação existente.
O programa de instalação também poderá instalar o IBM DB2 e o IBM WebSphere
Application Server Network Deployment se a instalação requerer configurações
independentes desses componentes. Como alternativa, o programa de instalação
poderá configurar o InfoSphere Information Server para usar instâncias
pré-instaladas desses componentes ou outros sistemas de banco de dados e
servidores de aplicativos suportados.
O programa de instalação pode executar nos dois modos:
Modo Gráfico
Neste modo, o programa de instalação é executado em um navegador
padrão da Web, localmente no computador de destino ou remotamente. O
programa de instalação apresenta páginas de assistentes para você
selecionar opções. Quando você seleciona suas opções, o programa as salva
em um arquivo de resposta no computador de destino. Então o programa
executa uma verificação de pré-requisitos. Se a verificação tiver êxito, o
programa instala o software.
Modo Silencioso
Neste modo, o programa de instalação não apresenta uma interface com o
usuário. Ao contrário, ele lê as configurações de um arquivo de resposta.
Ele executa uma verificação de pré-requisitos. Se a verificação tiver êxito, o
programa instala o software. À medida que a instalação é executada, o
relatório pode ser salvo em um arquivo de texto ou os resultados são
exibidos no console.
Importante: Durante a sessão de instalação inicial, instale todos os módulos de
produto que você planeja usar agora ou no futuro. Se você instalar apenas alguns
dos módulos de produto agora e, em seguida, instalar correções e service packs,
talvez precise reinstalar as correções e os service packs caso inclua módulos de
produto posteriormente.

Instalando o IBM InfoSphere Information Server Usando o Assistente
(Modo Gráfico)
É possível usar um navegador da Web para executar o programa de instalação
localmente no modo gráfico no computador de destino. Como alternativa, é
possível usar um navegador da Web em qualquer sistema que tenha acesso à rede
para o computador no qual o programa de instalação está sendo executado.

Antes de Iniciar
Escolha sua topologia de instalação, revise as listas de verificação da instalação e
prepare os computadores da camada. Em seguida, obtenha a mídia do produto e
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configure seu navegador corretamente para que o programa de instalação seja
executado sem problemas.

Sobre Esta Tarefa
Ao iniciar o programa de instalação pela primeira vez, ele apresenta uma interface
não gráfica. O programa inicia um servidor da web autocontido no computador. É
possível, então, iniciar um navegador da Web no computador ou em um
computador remoto e acessar a interface gráfica.
O programa de instalação ativa automaticamente o navegador da Web padrão no
computador local para exibir a interface gráfica, conforme mostrado na figura a
seguir.

Figura 43. O Programa de Instalação É Aberto em um Navegador da Web

Depois de digitar suas configurações nas páginas do assistente, o programa as
armazena em um arquivo de resposta. Se você executar o programa de instalação
novamente, poderá carregar as configurações desse arquivo no programa, em vez
de digitá-las novamente.

Iniciando o Programa de Instalação
Quando você estiver pronto para iniciar a instalação do software do conjunto,
execute o programa de instalação. Etapas adicionais, como limpar quaisquer
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opções Java que possam estar configuradas, são necessárias para assegurar que o
programa de instalação seja executado sem problemas.

Procedimento
1. Verifique se o usuário é um membro do grupo local de Administradores. Você
deve ser um administrador local ou um usuário local que esteja diretamente
designado ao grupo local de Administradores para executar o programa de
instalação.
a. Abra um prompt de comandos e insira compmgmt.msc.
b. Na área de janela de navegação, clique em Usuários e Grupos Locais >
Grupos.
c. Na área de janela direita, clique com o botão direito do mouse em
Administradores e clique em Propriedades.
d. Na janela Propriedades de Administradores, localize o nome do usuário na
lista Membros. Se o nome de usuário estiver na lista, o usuário faz parte do
grupo de Administradores.
Se o nome de usuário não estiver na lista, o usuário não faz parte do grupo.
Você deve usar uma conta de usuário diferente para executar o programa
de instalação ou solicitar que um administrador do sistema inclua a conta
atual no grupo local de Administradores.
2. Efetue login no computador de destino.
Sistema Operacional

Descrição

Linux ou UNIX

Efetue logis como usuário root.

Windows

Efetue login como um administrador local ou
como um usuário local ou do domínio que
esteja diretamente designado ao grupo local
de Administradores.

3. Abra um prompt de comandos ou uma janela shell.
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

Abra uma janela shell no computador de
destino ou use um sistema gráfico de
compartilhamento de área de trabalho.
Mantenha a janela shell aberta durante todo
o processo de instalação. Se você usar telnet
ou ssh, certifique-se de que a sessão não seja
encerrada ou tenha o tempo limite esgotado
durante a instalação.

Windows

Inicie uma sessão do administrador usando
um dos seguintes métodos:
v Execute o seguinte comando:
runas /user:Administrator cmd.exe
v Abra uma janela de comando elevada.
1. Clique em Iniciar > Procurar.
2. Na caixa Resultados da Procura, insira
cmd e pressione Ctrl+Shift+Enter.
3. Clique em Continuar para aceitar o
prompt que solicita sua permissão para
continuar.
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4. Na sessão recentemente criada, execute o comando a seguir para limpar
qualquer opção Java que possa estar configurada.
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

5. Configure as seguintes definições para a sessão para ajudar a assegurar que a
instalação seja bem-sucedida:
v Configure a máscara de criação de arquivo como 022:
umask 022

v Verifique se você tem recursos suficientes de descritor de arquivo alocados
para a instalação. Configure o limite do descritor de arquivo como 10240, um
valor mais alto ou ilimitado. Por exemplo:
ulimit -n 10240

v Verifique se a configuração atual para o parâmetro do kernel NOFILES está
configurada com um valor pelo menos igual ao valor especificado para
ulimit.
v Se o diretório de instalação de destino para o InfoSphere Information Server,
o IBM WebSphere Application Server ou IBM DB2 for um sistema de
arquivos NFS, execute o seguinte comando para assegurar que o daemon de
bloqueio esteja sendo executado.
ps -ef | grep -i lockd

Se o daemon de bloqueio não estiver em execução, consulte na
documentação do sistema operacional o método preferencial de início dos
serviços de daemon.
6. Altere para o diretório is-suite no diretório que contém a mídia de instalação.
7. Execute o programa de instalação:
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

./setup [-verbose]

Windows

setup.exe [-verbose]

A opção -verbose não é obrigatória. Ela faz com que o programa de instalação
exiba mensagens de log no console e também as grave no arquivo de log. Se a
opção -verbose não for especificada, as mensagens de log serão gravadas
somente no arquivo de log.
Várias mensagens são exibidas. Depois, o programa exibe uma mensagem sobre
como acessar o assistente de instalação:
======> Enter one of the following URLs to your web browser to begin the
installation process:
http://localhost:8080/ISInstall
https://localhost:8443/ISInstall

8. Abra um navegador da Web no computador ou em um computador remoto e
navegue para um dos endereços que são listados nas mensagens desde o início
do programa de instalação.
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Nota: O programa de instalação inicia automaticamente o navegador da web
padrão no computador local e navega para o endereço HTTP.
Uma janela Instalação de Login é exibida no navegador da Web.
Uma mensagem poderá aparecer no navegador com o seguinte texto “O
publicador não pode ser verificado...”. É possível ignorar seguramente a
mensagem e continuar a instalação. Essa mensagem não indica um risco de
segurança quando aparece durante a instalação do InfoSphere Information
Server.
a. Para exibir mensagens de instalação em um idioma diferente do inglês,
selecione o idioma no menu Selecionar um Idioma e clique em Efetuar
Login.
Essa seleção de idioma se aplica somente a essa sessão de instalação.
Posteriormente no processo de instalação, você seleciona o idioma para
aplicar-se à instalação do InfoSphere Information Server.
b. Aceite o contrato de licença para cada módulo de produto que você está
instalando e continue com o processo de instalação.
O programa de instalação executa uma verificação de pré-requisitos antecipada
para assegurar que sua instalação esteja configurada corretamente, conforme
mostrado na figura a seguir. A página do assistente exibe cada verificação. Se a
verificação falhar, ela poderá ser marcada como FAILED na página. Se a
verificação encontrar questões que possam causar problemas com a instalação,
ela será marcada como WARNING na página.

Figura 44. Verificação de Requisitos Antecipada Mostrando uma Mensagem de Falha para o Windows Script Engine
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9. Quando todas as verificações de pré-requisitos forem aprovadas, continue a
seguir os prompts no assistente. O programa de instalação solicita o tipo de
instalação. É possível criar uma instalação, incluir módulos de produto em uma
instalação existente ou incluir uma camada de software em um computador
que já hospeda camadas.
Em seguida, o assistente solicita informações específicas para o tipo de
instalação selecionado.

Falha na Verificação de Pré-requisitos da Instalação
O programa de instalação executa uma verificação de pré-requisitos antecipada
antes de instalar o produto para assegurar que o computador de destino atenda a
todos os requisitos do sistema para as seleções feitas.

Sintomas
Durante a verificação de pré-requisito antecipada, você recebeu mensagens COM
FALHA ou AVISO.

Resolvendo o problema
Conclua estas etapas seguindo os prompts no assistente:
1. Dê um clique duplo em cada mensagem para saber mais sobre como resolvê-la.
2. Tente resolver cada problema sem sair do programa de instalação. Em seguida,
clique em Verificar Novamente na página Verificação de Pré-requisitos.
3. Se você precisar sair do programa de instalação, clique em Cancelar, feche a
janela do navegador da Web e digite Ctrl+c na janela da sessão para terminar a
sessão de instalação. Resolva os problemas e depois reinicie o programa de
instalação.
A figura a seguir mostra uma parte da página Verificação de Requisitos Anteriores.
Quando você seleciona uma mensagem COM FALHA e clica em Detalhes, as
informações de resolução são exibidas.
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Figura 45. Página Verificação de Requisitos Anteriores

Especificando Camadas e Módulos de Produto para
Instalação
Depois de iniciar o programa de instalação, especifique as camadas de software e
módulos de produto que você deseja instalar para cada um dos computadores da
camada em que o InfoSphere Information Server estiver sendo instalado.

Especificando Opções de Instalação (Camada de Serviços)
Use o programa de instalação do InfoSphere Information Server para especificar
opções para o computador da camada de serviços, como o local no qual você
deseja instalar o IBM WebSphere Application Server, as informações de
propriedades para seu sistema de banco de dados e informações de configuração
para outros módulos do produto.

Procedimento
1. Selecione os diretórios nos quais você deseja instalar o produto que você
determinou ao planejar sua instalação.
2. Selecione Nova instalação.
3. Selecione as camadas para instalação no computador de destino.
v Se você escolheu Mecanismo na página Seleção de Camada, mas não
escolheu Serviços, escolha o local no qual deseja instalar o InfoSphere
Information Server.
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v Se a sua camada de serviços estiver configurada em uma implementação
em cluster do IBM WebSphere Application Server, especifique o nome do
host e número da porta do dispatcher HTTP de front-end. Caso contrário,
especifique o nome do host do computador da camada de serviços e o
número da porta para o WebSphere Application Server (normalmente,
9080).
v Se o servidor HTTP estiver configurado para permitir somente tráfego de
HTTPS, ou você desejar configurar o InfoSphere Information Server para
usar somente uma conexão HTTPS, selecione Usar Secure Sockets Layer
(SSL) para comunicação HTTP. Se essa opção for selecionada, forneça um
número de porta que é configurado para HTTPS.
Nota: Selecione essa opção somente se a porta HTTP tiver sido desativada
na instalação do WebSphere Application Server. Se essa opção não for
selecionada, você ainda poderá configurar os componentes do cliente para
usar o HTTPS. A maioria das instalações não usa essa opção.
4. Insira o nome de usuário e senha do administrador do InfoSphere Information
Server. Use as informações que você determinou ao planejar sua instalação.
5. Selecione os módulos de produto que você deseja instalar. Selecione o mesmo
conjunto de módulos de produtos para cada computador.
6. Escolha a edição do InfoSphere DataStage e recursos opcionais que você
deseja instalar.
7. Insira o nome do host flutuante pré-configurado para compartilhar entre os
servidores.
8. Instale o IBM WebSphere Application Server Network Deployment em uma
configuração independente ou configure uma instância do servidor de
aplicativos existente.
9. Instale o WebSphere Application Server.
a. Especifique o local da instalação para o servidor de aplicativos.
b. Selecione Customizar portas de perfil do WebSphere Application Server
se você desejar definir designações de portas customizadas para o
WebSphere Application Server no perfil.
c. Insira o nome de usuário e senha do administrador do servidor.
10. Configure seu servidor de aplicativos.
a. Especifique uma instância do servidor de aplicativos a ser usada.
b. Especifique um perfil do servidor de aplicativos a ser usado. É necessário
ter pelo menos perfil disponível para instalação. O perfil selecionado para
instalação não deve ter configurações de segurança ativas.
Se o programa de instalação detectar que o tipo do perfil selecionado é
“dmgr”, ele instalará o InfoSphere Information Server em um cluster do
WebSphere Application Server. Nesse caso, o seu cluster deve ter sido
adequadamente configurado para que seja possível reiniciar todos os
agentes do nó e os nós adequadamente. É altamente recomendável que
você comece com um cluster pequeno que tenha somente um nó do
gerenciador de implementação do WebSphere Application Server e um nó
do WebSphere Application Server para instalação
c. Se o seu perfil do servidor de aplicativos for um gerenciador de
implementação do WebSphere Application Server, insira um nome de host
e número de porta do servidor HTTP.
d. Se o seu perfil não for um perfil de gerenciador de implementação,
especifique se o Secure Sockets Layer (SSL) deve ser usado para
comunicação HTTP. Selecione essa opção se o servidor HTTP estiver
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configurado para permitir somente tráfego de HTTPS ou se você desejar
configurar o InfoSphere Information Server para usar somente uma
conexão HTTPS. Se essa opção for selecionada, forneça um número de
porta que é configurado para HTTPS.
e. Insira o nome de usuário e senha do administrador do servidor.
11. Insira o nome de usuário e senha do administrador do InfoSphere Information
Server.
12. Especifique o tipo de banco de dados, o nome do computador host e as
informações do proprietário do repositório de metadados para seu banco de
dados.
13. Especifique as seguintes informações para o banco de dados do repositório de
metadados:
a. Informações da conta do proprietário e do banco de dados.
b. Nome de usuário e senha para o usuário da área temporária (xmetasr).
c. ID de coleção do banco de dados e nome do espaço de tabela.
14. Especifique as informações da conta do proprietário e do banco de dados para
o banco de dados de análise do InfoSphere Information Analyzer. O programa
de instalação cria o banco de dados de análise no DB2. Se você não tiver
criado a conta de proprietário do banco de dados de análise antes de iniciar o
programa de instalação, a conta será criada pelo programa de instalação.

Especificando Opções de Instalação (Camada de Mecanismo)
Use o programa de instalação do InfoSphere Information Server para especificar
opções para o computador da camada de mecanismo, tais como as portas a serem
usadas para o agente ASB (agente de comunicação) do InfoSphere Information
Server e o agente de criação de log, além de detalhes de conexão para outros
módulos de produto.

Procedimento
1. Selecione os diretórios nos quais você deseja instalar o produto que você
determinou ao planejar sua instalação.
2. Selecione Nova instalação.
3. Selecione as camadas para instalação no computador de destino.
v Se você escolheu Mecanismo na página Seleção de Camada, mas não
escolheu Serviços, escolha o local no qual deseja instalar o InfoSphere
Information Server.
v Se a sua camada de serviços estiver configurada em uma implementação
em cluster do IBM WebSphere Application Server, especifique o nome do
host e número da porta do dispatcher HTTP de front-end. Caso contrário,
especifique o nome do host do computador da camada de serviços e o
número da porta para o WebSphere Application Server (normalmente,
9080).
v Se o servidor HTTP estiver configurado para permitir somente tráfego de
HTTPS, ou você desejar configurar o InfoSphere Information Server para
usar somente uma conexão HTTPS, selecione Usar Secure Sockets Layer
(SSL) para comunicação HTTP. Se essa opção for selecionada, forneça um
número de porta que é configurado para HTTPS.
Nota: Selecione essa opção somente se a porta HTTP tiver sido desativada
na instalação do WebSphere Application Server. Se essa opção não for
selecionada, você ainda poderá configurar os componentes do cliente para
usar o HTTPS. A maioria das instalações não usa essa opção.
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4. Insira o nome de usuário e senha do administrador do InfoSphere Information
Server. Use as informações que você determinou ao planejar sua instalação.
5. Selecione os módulos de produto que você deseja instalar.
Clique na caixa de seleção Agente de Troca de Metadados se você desejar
usar pontes com o IBM InfoSphere Metadata Asset Manager. A instalação do
agente de troca de metadados instala as pontes automaticamente no mesmo
computador.
6. Insira o nome do host flutuante pré-configurado para compartilhar entre os
servidores.
7. Insira o nome de usuário e senha do administrador do InfoSphere Information
Server.
8. Especifique as portas a serem usadas para o agente ASB (agente de
comunicação) do InfoSphere Information Server e o agente de criação de log.
O agente ASB facilita a comunicação entre camadas e o agente de criação de
log registra eventos no banco de dados do repositório de metadados.
9. Especifique detalhes da conexão para componentes adicionais do InfoSphere
Information Server.
a. Especifique o nome de usuário administrador do InfoSphere DataStage.
v Se você criou o usuário administrador antes de iniciar o programa de
instalação, clique em Usuário Existente e especifique o nome de usuário.
v Se você não criou o usuário administrador, clique em Criar um usuário
como administrador do IBM InfoSphere DataStage e especifique as
informações sobre o usuário.
b. Especifique duas portas TCP/IP a serem usadas para o monitor de tarefas
do IBM InfoSphere DataStage and QualityStage, que obtém capturas
instantâneas de desempenho da tarefa. O monitor de tarefas usa uma porta
para solicitar informações da tarefa e a segunda porta para reportar
informações da tarefa. As definições de porta padrão são aceitáveis na
maioria das configurações.
c. Se uma instância instalada do mecanismo do InfoSphere Information
Server existir no computador de destino e você desejar instalar uma outra
instância do mecanismo no mesmo computador, especifique as informações
de tag para o mecanismo.
d. Se você desejar que essa instalação manipule dados em idiomas diferentes
do inglês, instale o suporte de globalização. Algumas tarefas do servidor
podem ser executadas mais lentamente após a instalação da globalização,
mas o desempenho de tarefas paralelas não é afetado. A página de código
atualmente configurada no computador de destino deve ser suportada
pelo InfoSphere Information Server. Se não for suportada, altere para uma
página de código suportada e reinicie o programa de instalação.
Importante: Não é possível alterar o suporte de globalização após a
instalação.
e. Se houver tarefas existentes que dependam do IBMWebSphere MQ
Plug-in, escolha instalar o plug-in. Para novas tarefas, é possível usar o
Conector do IBMWebSphere MQ.
f. Se houver tarefas existentes que usem o SAS, ative a configuração SAS
legada e selecione o SAS que você deseja configurar.
g. Especifique os projetos do InfoSphere DataStage a serem criados. Crie pelo
menos um projeto durante a instalação. O assistente de instalação tem
como padrão criar um projeto chamado “dstage1.”
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10. Especifique as portas a serem usadas pelo agente de troca de metadados. Você
deve especificar o número da porta HTTPS para o computador da camada de
mecanismo. A porta HTTPS padrão é 19443.

Especificando Opções de Instalação (Camada do Repositório de
Metadados)
Use o programa de instalação do InfoSphere Information Server para especificar
opções para o computador da camada do repositório de metadados, tais como as
informações de propriedades para seu sistema de banco de dados.

Procedimento
1. Selecione os diretórios nos quais você deseja instalar o produto que você
determinou ao planejar sua instalação.
2. Selecione Nova instalação.
3. Selecione as camadas para instalação no computador de destino.
v Se você escolheu Mecanismo na página Seleção de Camada, mas não
escolheu Serviços, escolha o local no qual deseja instalar o InfoSphere
Information Server.
v Se a sua camada de serviços estiver configurada em uma implementação
em cluster do IBM WebSphere Application Server, especifique o nome do
host e número da porta do dispatcher HTTP de front-end. Caso contrário,
especifique o nome do host do computador da camada de serviços e o
número da porta para o WebSphere Application Server (normalmente,
9080).
v Se o servidor HTTP estiver configurado para permitir somente tráfego de
HTTPS, ou você desejar configurar o InfoSphere Information Server para
usar somente uma conexão HTTPS, selecione Usar Secure Sockets Layer
(SSL) para comunicação HTTP. Se essa opção for selecionada, forneça um
número de porta que é configurado para HTTPS.
Nota: Selecione essa opção somente se a porta HTTP tiver sido desativada
na instalação do WebSphere Application Server. Se essa opção não for
selecionada, você ainda poderá configurar os componentes do cliente para
usar o HTTPS. A maioria das instalações não usa essa opção.
4. Insira o nome de usuário e senha do administrador do InfoSphere Information
Server. Use as informações que você determinou ao planejar sua instalação.
5. Selecione os módulos de produto que você deseja instalar. Selecione o mesmo
conjunto de módulos de produtos para cada computador.
6. Insira o nome do host flutuante pré-configurado para compartilhar entre os
servidores.
7. Instale o sistema de banco de dados DB2.
a. Especifique o diretório no qual você deseja instalar o sistema de banco de
dados DB2. Se você estiver configurando uma instância existente do DB2,
especifique o local da instalação do sistema de banco de dados existente
do DB2 e o número da porta para conexão com a instância.
b. Especifique o nome do proprietário da instância do DB2. O proprietário da
instância controla todos os processos do DB2 e possui todos os sistemas de
arquivos e dispositivos que são usados pelos bancos de dados na instância
do DB2.
v Se você criou a conta do proprietário da instância antes de iniciar o
programa de instalação, clique em Usuário Existente e especifique o
nome do proprietário da instância do DB2. Além disso, especifique um
número da porta para a nova instância.
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v Se você não criou a conta do proprietário da instância, clique em Criar
um usuário como um proprietário da instância e especifique as
informações sobre o usuário. Essa opção não estará disponível se o
registro do usuário for Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
ou NIS.
c. Especifique o nome do usuário protegido do DB2. As funções definidas
pelo usuário protegido (UDFs) e os procedimentos armazenados são
executados nesse usuário e grupo.
v Se você criou o nome do usuário protegido antes de iniciar o programa
de instalação, clique em Usuário Existente e especifique o nome do
usuário protegido do DB2.
v Se você não criou o nome do usuário protegido, clique em Criar um
novo usuário como um usuário protegido e especifique as informações
sobre o usuário. Essa opção não estará disponível se o registro do
usuário for LDAP ou NIS.
d. Especifique o nome de usuário administrador do DB2. Este é o usuário do
DB2 Administration Server (DAS).
v Se você criou o usuário administrador antes de iniciar o programa de
instalação, clique em Usuário Existente e especifique o nome de usuário.
v Se você não criou o usuário administrador, clique em Criar o usuário
como usuário administrador e especifique as informações sobre o
usuário. Essa opção não estará disponível se o registro do usuário for
LDAP ou NIS.
e. Insira as informações do proprietário do repositório de metadados e o
nome do banco de dados.
8. Especifique o tipo de banco de dados, o nome do computador host e as
informações do proprietário do repositório de metadados para seu banco de
dados.
9. Especifique as seguintes informações para o banco de dados do repositório de
metadados:
a. Informações da conta do proprietário e do banco de dados.
b. Nome de usuário e senha para o usuário da área temporária (xmetasr).
c. ID de coleção do banco de dados e nome do espaço de tabela.
10. Especifique as informações da conta do proprietário e do banco de dados para
o banco de dados de análise do InfoSphere Information Analyzer. O programa
de instalação cria o banco de dados de análise no DB2. Se você não tiver
criado a conta de proprietário do banco de dados de análise antes de iniciar o
programa de instalação, a conta será criada pelo programa de instalação.

Instalando o Produto
Depois que o programa de instalação concluir a verificação de pré-requisitos e você
especificar opções para cada camada, salve um arquivo de resposta e continue com
o processo de instalação. Você deve salvar um arquivo de resposta para indicar ao
programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server como executar uma
instalação usando suas informações de configuração salvas.

Sobre Esta Tarefa
O salvamento de um arquivo de resposta é importante se você desejar cancelar a
sessão de instalação atual e usar o arquivo de resposta em uma sessão posterior.
Use o assistente de instalação para especificar um nome e local para seu arquivo
de resposta.
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Procedimento
1. No assistente de instalação, especifique um nome e local para o arquivo de
resposta no campo Local do Arquivo de Resposta (neste ponto, é possível
optar por cancelar a instalação e usar o arquivo de resposta salvo em uma
sessão posterior).
2. Clique em Instalar o IBM InfoSphere Information Server e salvar minhas
configurações em um arquivo de resposta e, em seguida, clique em Avançar
para iniciar a instalação do produto. O programa exibe um resumo das opções
feitas no assistente. À medida que a instalação continua, o programa de
instalação relata o progresso na janela.

Figura 46. Página Revisão do Arquivo de Resposta

Esteja atento às condições a seguir enquanto o programa de instalação estiver
em execução:
v Deixe o prompt de comandos aberto até a instalação ser concluída, conforme
mostrado na figura a seguir.
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Figura 47. Prompt de Comandos Aberto Durante a Instalação

v Se o sistema encontrar um erro, ele poderá ocasionalmente solicitar uma
resposta de você. Verifique periodicamente para certificar-se de que o sistema
não esteja aguardando uma resposta sua. Se a instalação ficar pausada por
um tempo longo, ela poderá falhar.
v Janelas pop-up poderão ser exibidas, as quais você deverá responder para
que a instalação continue. Ocasionalmente, uma janela pop-up poderá ser
exibida atrás do navegador da Web. Se a instalação parar durante um longo
intervalo, verifique se há janelas pop-up exibidas atrás do navegador da
Web.
v Depois de ter iniciado o processo de instalação, mantenha o navegador da
Web aberto para monitorar o progresso e responder se houver um erro. Se
você fechar o navegador da Web, a instalação continuará até o fim. É
possível reconectar-se à sessão abrindo um novo navegador da Web para a
mesma URL. É possível também monitorar o processo de instalação lendo os
arquivos de log.
v Dependendo de suas configurações de segurança, janelas de aviso poderão
ser exibidas durante a instalação do sistema de banco de dados IBM DB2 ou
de outros componentes. Ignore os avisos e clique em OK para continuar a
instalação.
Tarefas relacionadas
“Iniciando o Programa de Instalação” na página 230
Quando você estiver pronto para iniciar a instalação do software do conjunto,
execute o programa de instalação. Etapas adicionais, como limpar quaisquer
opções Java que possam estar configuradas, são necessárias para assegurar que o
programa de instalação seja executado sem problemas.

O Programa de Instalação Encontra um Erro
Depois que você inicia o processo de instalação, o programa de instalação pode
encontrar um erro que requeira sua ação para resolver.

Sintomas
O programa de instalação encontra um erro e uma janela Exceção de Instalação é
exibida.

Resolvendo o problema
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Conclua estas etapas na janela Exceção de Instalação:
1. Clique em Tentar novamente a ação com falha e, em seguida, clique em OK.
2. Se o problema tornar a ocorrer, revise as últimas instruções no arquivo de log
para determinar a causa do erro. Consulte o Capítulo 14, “Arquivos de Log”,
na página 407 para mais informações.
a. Investigue e corrija o erro.
b. Clique em Tentar novamente a ação com falha e, em seguida, clique em
OK.
3. Se o problema puder ser resolvido, corrija-o e, em seguida, clique em Tentar
Novamente.
Tarefas relacionadas
“Iniciando o Programa de Instalação” na página 230
Quando você estiver pronto para iniciar a instalação do software do conjunto,
execute o programa de instalação. Etapas adicionais, como limpar quaisquer
opções Java que possam estar configuradas, são necessárias para assegurar que
o programa de instalação seja executado sem problemas.
“Especificando Camadas e Módulos de Produto para Instalação” na página 235
Depois de iniciar o programa de instalação, especifique as camadas de software
e módulos de produto que você deseja instalar para cada um dos computadores
da camada em que o InfoSphere Information Server estiver sendo instalado.
“Criando um Arquivo de Resposta” na página 244
É possível criar um arquivo de resposta para ser usado durante a execução do
programa de instalação no modo silencioso. Use o programa de instalação ou
copie o modelo de arquivo de resposta de amostra para criar seu próprio
arquivo de resposta.

Concluindo o Processo de Instalação
Depois que o programa de instalação coletou suas seleções, ele executa outra
verificação de pré-requisitos mais detalhada, com base em suas seleções. Durante
essa verificação, ele analisa os recursos e o sistema de arquivo do computador para
determinar a probabilidade de a instalação ser bem-sucedida.

Sobre Esta Tarefa
A página do assistente exibe cada verificação. Se a verificação falhar, ela poderá ser
marcada como FAILED na página. Se a verificação encontrar questões que possam
causar problemas com a instalação, ela será marcada como WARNING na página.
Quando o processo de instalação é concluído, uma página Resumo da Instalação
para o Computador Atual é exibida contendo o produto, camadas e componentes
do produto que você instalou, além de informações sobre quanto tempo o
programa de instalação foi executado e se a instalação foi bem-sucedida.
Se o processo de instalação tiver sido bem-sucedido, a seguinte mensagem será
gravada no arquivo de log:
O
Mecanismo de Instalação concluiu todas as etapas com êxito.

Procedimento
1. Clique em Concluir ou feche a janela do navegador.
2. Reinicie o computador.
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Tarefas relacionadas
“Iniciando o Programa de Instalação” na página 230
Quando você estiver pronto para iniciar a instalação do software do conjunto,
execute o programa de instalação. Etapas adicionais, como limpar quaisquer
opções Java que possam estar configuradas, são necessárias para assegurar que o
programa de instalação seja executado sem problemas.
“Especificando Camadas e Módulos de Produto para Instalação” na página 235
Depois de iniciar o programa de instalação, especifique as camadas de software e
módulos de produto que você deseja instalar para cada um dos computadores da
camada em que o InfoSphere Information Server estiver sendo instalado.

Instalando o IBM InfoSphere Information Server Usando o Arquivo de
Resposta (Modo Silencioso)
É possível usar o modo silencioso para executar uma instalação não assistida do
InfoSphere Information Server. No modo silencioso, o programa de instalação não
exibe uma interface com o usuário. Em vez disso, ele lê as configurações a partir
de um arquivo de resposta criado, executa uma verificação de pré-requisitos e
instala o software se a verificação for bem-sucedida.

Sobre Esta Tarefa
Você iniciará o programa de instalação no modo silencioso com as opções da linha
de comandos mais comumente usadas. Para mais informações, consulte “Sintaxe
do Comando Setup” na página 246.
Nota: As senhas não são salvas no arquivo de resposta. Para usar o arquivo de
resposta em uma instalação subsequente, você deve primeiro editar o arquivo de
resposta com um editor de texto e incluir senhas.

Criando um Arquivo de Resposta
É possível criar um arquivo de resposta para ser usado durante a execução do
programa de instalação no modo silencioso. Use o programa de instalação ou copie
o modelo de arquivo de resposta de amostra para criar seu próprio arquivo de
resposta.

Antes de Iniciar
Obtenha a mídia do produto.
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Procedimento
1. Crie um arquivo de resposta.
Opção

Descrição

Usando o programa de instalação

1. Execute o programa de instalação ou
remoção de software no modo gráfico.
2. Especifique seus parâmetros no assistente.
3. Quando a página Revisão do Arquivo de
Resposta for exibida, selecione Instalar o
IBM InfoSphere Information Server e
salvar minhas configurações em um
arquivo de resposta ou Não instalar o
IBM InfoSphere Information Server e
salvar minhas configurações em um
arquivo de resposta. Qualquer seleção faz
com que um arquivo de resposta seja
criado.
4. Especifique um nome de arquivo e um
local e clique em Avançar. O programa
salva seus parâmetros em um arquivo de
resposta no local especificado. O
programa então executa a operação ou
sai, dependendo da sua seleção na janela.

Usando o modelo de arquivo de resposta de 1. Copie o arquivo de resposta de amostra a
amostra que está localizado com a mídia de
partir do local a seguir.
instalação
v media_location/is-suite/samples/
responses
v media_location\is-suite\samples\
responses
2. Modifique a cópia do arquivo de resposta
de amostra.
Consulte o arquivo leia-me incluído nos
modelos para obter mais informações.

2. Execute o comando genkey para gerar informações criptografadas. O comando
genkey está localizado no diretório de ferramentas na mídia de instalação:
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

install_media/tools/genkey.sh info_to_encrypt

Windows

install_media\tools\genkey.cmd info_to_encrypt

Por exemplo:
C:\is-suite\tools\genkey.cmd mypassword

As mensagens são exibidas na janela do terminal. Em seguida, o comando
exibe a versão criptografada das informações especificadas. Por exemplo:
{xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

3. Substitua todas as senhas por senhas criptografadas depois de usar o comando
genkey. Os locais no arquivo de resposta em que as senhas devem ser incluídas
são indicados com marcadores. Por exemplo,
app.server.password=mypassword

4. Salve e armazene o arquivo de resposta para ser usado ao instalar o InfoSphere
Information Server.
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Informações de Criptografia em um Arquivo de Resposta
Você pode criptografar senhas e outras informações nos arquivos de resposta.

Sobre Esta Tarefa
Por padrão, as informações são armazenadas em texto simples nos arquivos de
resposta. Se você quiser criptografar senhas ou outras informações em arquivos de
resposta, siga este procedimento para criptografar as informações e incluí-las nos
arquivos.
Você pode criptografar qualquer valor em um arquivo de resposta. Entretanto, esse
procedimento normalmente é usado para criptografar senhas.

Procedimento
1. Crie um arquivo de resposta. Consulte o “Arquivos de Resposta” na página
252.
2. Execute o comando genkey para gerar informações criptografadas. O comando
genkey está localizado no diretório de ferramentas na mídia de instalação:
Sistema Operacional

Diretório

Linux, UNIX

install_media/tools/genkey.sh
info_to_encrypt

Windows

install_media\tools\genkey.cmd
info_to_encrypt

Por exemplo:
C:\is-suite\tools\genkey.cmd -generate mypassword

As mensagens são exibidas na janela do terminal. Em seguida, o comando
exibe a versão criptografada das informações especificadas. Por exemplo:
{xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

3. No arquivo de resposta, anexe a extensão .encrypted ao parâmetro. Substitua o
valor pela versão criptografada. Por exemplo:
v Especificação do parâmetro original:
app.server.password=<CHANGE_TO_YOUR_PASSWORD>

v Especificação do parâmetro criptografado:
app.server.password.encrypted={xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

Sintaxe do Comando Setup
Use o comando setup para executar o programa de instalação do IBM InfoSphere
Information Server.

Sintaxe de comando
setup [-help] [-uimode mode] [-rsp rspfile] [-reportOnly | -force] [-reportFile rptfile]
[-language languagecode] [-verbose] [-secure]

Parâmetros
Inserir o comando setup sem parâmetros faz com que o programa de instalação
inicie no modo gráfico.
-help
Exibe estas informações de uso e, em seguida, finaliza.
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-uiMode mode
Especifica o modo no qual executar. Os valores válidos para mode podem ser
graphical (padrão) ou silent.
-rsp rspfile
Especifica o arquivo de resposta que será usado para esta instalação. Para uma
instalação no modo silenciosos, você deve especificar um arquivo de resposta
usando este parâmetro. Para uma instalação no modo gráfico, as configurações
no arquivo de resposta especificadas aparecem no assistente e não é necessário
inseri-las novamente.
Se você especificar o parâmetro -rsp, o programa de instalação será executado
no modo silencioso por padrão. Para executar no modo gráfico com um
arquivo de resposta, você também deve especificar o parâmetro -uiMode
graphical.
-reportOnly
Apenas para uma instalação no modo silencioso. Executa a verificação de
pré-requisitos mas não executa a instalação.
Use com o parâmetro -reportFile para armazenar os resultados da verificação
de pré-requisitos em um arquivo de texto.
Se esse parâmetro for especificado para uma remoção de software, o parâmetro
será ignorado.
-force
Use este parâmetro para permitir que o programa de instalação continue
mesmo se as verificações de pré-requisito falharem.
No modo gráfico, se o -force estiver especificado na linha de comandos e uma
verificação de pré-requisitos falhar, a caixa de opção Ignorar itens COM
FALHA e continuar será mostrada na janela. Para continuar a instalação,
clique na caixa de opção e, em seguida, clique em Avançar. Se -force não
estiver especificado, a caixa de opção não será mostrada e o botão Avançar
ficará desativado.
No modo silencioso, se -force estiver especificado na linha de comandos e
uma verificação de pré-requisitos falhar, o processo de instalação continuará. Se
-force não estiver especificado, o processo de instalação ficará parado se os
testes de verificação de pré-requisitos falharem.
Importante: As mensagens FALHA e AVISO da verificação de pré-requisito
indicam itens que podem causar uma instalação com falha ou mau
funcionamento do software instalado. Use a opção -force somente se for
instruído pelo Suporte da IBM.
-reportFile rptfile
Apenas para uma instalação no modo silencioso. Especifica um arquivo de
texto para o relatório de verificação de pré-requisitos.
Se um valor reportFile não for especificado, o relatório será exibido para o
console.
-language languagecode
Especifica o idioma exibido para a instalação.
A tabela a seguir lista os códigos de idiomas válidos.
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Tabela 58. Códigos de Idioma
Idioma

Códigos

Chinês (Simplificado)

zh_CN

Chinês (Tradicional)

zh_TW

Inglês

en ou en_US

Francês

fr ou fr_FR

Alemão

de ou de_DE

Italiano

it ou it_IT

Japonês

ja ou ja_JP

Coreano

ko ou ko_KR

Português (Brasil)

pt_BR

Espanhol

es ou es_ES

-verbose
Inicia a sessão de instalação no modo de rastreio. Nesse modo, as mensagens
de log são exibidas para o console e também são gravadas para o arquivo de
log. Você pode usar essa opção no modo silencioso ou no modo gráfico.
Se você não especificar esse parâmetro, as mensagens de log serão gravadas
apenas para o arquivo de log.
-secure
Apenas para uma instalação no modo gráfico. Solicita que você crie uma senha
quando o programa de instalação iniciar. A senha é usada para autenticar o
acesso ao programa de instalação a partir do navegador. A senha pode ser
qualquer cadeia de caracteres alfanuméricos. Ela pode incluir caracteres de
espaço em branco.

Exemplos
O seguinte comando faz com que o programa de instalação solicite uma senha e
depois seja iniciado no modo gráfico. O programa de instalação usa essas
configurações no arquivo de resposta rsp.txt. Ele armazena mensagens de log em
um arquivo de log.
./setup -secure -rsp rsp.txt -uiMode graphical

O seguinte comando faz com que o programa de instalação seja iniciado no modo
silencioso. O programa de instalação usa essas configurações no arquivo de
resposta rsp.txt. Ele armazena mensagens de log em um arquivo de log. Quando
a verificação de pré-requisitos é executada, os resultados são armazenados em
prq.txt. O programa de instalação será parado se um teste de verificação de
pré-requisitos falhar.
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt

O seguinte comando faz com que o programa de instalação seja iniciado no modo
silencioso. O programa de instalação usa essas configurações no arquivo de
resposta rsp.txt. Ele armazena mensagens de log em um arquivo de log. Quando
a verificação de pré-requisitos é executada, os resultados são armazenados em
prq.txt. O programa de instalação para depois da verificação de pré-requisitos,
sem instalar o software.
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt -reportOnly
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O seguinte comando faz com que o programa de instalação seja iniciado no modo
silencioso. O programa de instalação usa essas configurações no arquivo de
resposta rsp.txt. Ele armazena mensagens de log em um arquivo de log e também
as exibe no console. Quando a verificação de pré-requisitos é executada, os
resultados são armazenados em prq.txt.
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt -verbose

Iniciando o Programa de Instalação com um Arquivo de
Resposta
É possível executar uma instalação silenciosa do InfoSphere Information Server
usando um arquivo de resposta em vez de usar o assistente de instalação. Siga o
progresso da instalação monitorando o arquivo de log de instalação.

Procedimento
1. Opcional: Modifique a variável de ambiente EXCEPTION_POLICY. Essa
variável determina como os erros que podem ocorrer ao executar no modo
silencioso são processados.
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

setenv EXCEPTION_POLICY=n

Windows

set EXCEPTION_POLICY=n

n pode ser qualquer um dos seguintes valores:
1

Solicitar ao usuário para tentar novamente em caso de erro
(comportamento padrão)

2

Continuar em caso de erro
Importante: Continuar uma instalação após um erro ocorrer pode resultar
em uma instalação não operacional ou pode fazer com que o software
instalado existente pare de funcionar. Só use essa opção se for orientado
pelo Suporte IBM.

3 Sair em caso de erro
2. Verifique se o usuário é um membro do grupo local de Administradores. Você
deve ser um administrador local ou um usuário local que esteja diretamente
designado ao grupo local de Administradores para executar o programa de
instalação.
a. Abra um prompt de comandos e insira compmgmt.msc.
b. Na área de janela de navegação, clique em Usuários e Grupos Locais >
Grupos.
c. Na área de janela direita, clique com o botão direito do mouse em
Administradores e clique em Propriedades.
d. Na janela Propriedades de Administradores, localize o nome do usuário na
lista Membros. Se o nome de usuário estiver na lista, o usuário faz parte
do grupo de Administradores.
Se o nome de usuário não estiver na lista, o usuário não faz parte do
grupo. Você deve usar uma conta de usuário diferente para executar o
programa de instalação ou solicitar que um administrador do sistema
inclua a conta atual no grupo local de Administradores.
3. Efetue login no computador de destino.
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Sistema Operacional

Descrição

Linux ou UNIX

Efetue logis como usuário root.

Windows

Efetue login como um administrador local ou
como um usuário local ou do domínio que
esteja diretamente designado ao grupo local
de Administradores.

4. Abra um prompt de comandos ou uma janela shell.
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

Abra uma janela shell no computador de
destino ou use um sistema gráfico de
compartilhamento de área de trabalho.
Mantenha a janela shell aberta durante todo
o processo de instalação. Se você usar telnet
ou ssh, certifique-se de que a sessão não seja
encerrada ou tenha o tempo limite esgotado
durante a instalação.

Windows

Inicie uma sessão do administrador usando
um dos seguintes métodos:
v Execute o seguinte comando:
runas /user:Administrator cmd.exe
v Abra uma janela de comando elevada.
1. Clique em Iniciar > Procurar.
2. Na caixa Resultados da Procura, insira
cmd e pressione Ctrl+Shift+Enter.
3. Clique em Continuar para aceitar o
prompt que solicita sua permissão para
continuar.

5. Na sessão recentemente criada, execute o comando a seguir para limpar
qualquer opção Java que possa estar configurada.
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

6. Configure as seguintes definições para a sessão para ajudar a assegurar que a
instalação seja bem-sucedida:
v Configure a máscara de criação de arquivo como 022:
umask 022

v Verifique se você tem recursos suficientes de descritor de arquivo alocados
para a instalação. Configure o limite do descritor de arquivo como 10240,
um valor mais alto ou ilimitado. Por exemplo:
ulimit -n 10240

250

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

v Verifique se a configuração atual para o parâmetro do kernel NOFILES está
configurada com um valor pelo menos igual ao valor especificado para
ulimit.
v Se o diretório de instalação de destino para o InfoSphere Information
Server, o IBM WebSphere Application Server ou IBM DB2 for um sistema
de arquivos NFS, execute o seguinte comando para assegurar que o daemon
de bloqueio esteja sendo executado.
ps -ef | grep -i lockd

Se o daemon de bloqueio não estiver em execução, consulte na
documentação do sistema operacional o método preferencial de início dos
serviços de daemon.
7. Altere para o diretório is-suite no diretório que contém a mídia de
instalação.
8. Execute o comando de configuração com o parâmetro -reportOnly para
executar a verificação de pré-requisito. Por exemplo,
setup -reportOnly

O programa de instalação executa uma fase de verificação de pré-requisitos.
Se todas as verificações de pré-requisitos passarem, a instalação continuará até
que o processo de instalação seja concluído. Se uma ou mais verificações de
pré-requisitos falharem, a instalação exibirá erros e será interrompida. O
relatório de verificação de pré-requisitos contém mensagens como a seguinte
linha:
FAIL - O diretório de instalação do DB2 C:\IBM\SQLLIB deve estar vazio.

Se uma verificação de pré-requisitos falhar, corrija o problema e reinicie a
instalação.
9. Execute o seguinte comando para iniciar o programa de instalação:
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

./setup -rsp response_file -verbose

Windows

setup.exe -rsp response_file -verbose

Em que response_file é o caminho e nome de seu arquivo de resposta.
A opção -verbose não é obrigatória. Ela faz com que o programa de instalação
exiba mensagens de log no console e também as grave no arquivo de log. Se a
opção -verbose não for especificada, as mensagens de log serão gravadas
somente no arquivo de log.
Quando você inicia o programa de instalação, ele começa a exibir mensagens
na janela, se a opção -verbose foi especificada.
Esteja atento às condições a seguir enquanto o programa de instalação estiver
em execução:
v Monitore a instalação conforme descrito em “Monitorando a Instalação do
IBM InfoSphere Information Server” na página 254.
v Deixe a janela do terminal aberta até a instalação ser concluída.
v O sistema pode ocasionalmente solicitar que você conceda permissões para
a execução de um processo, tais como Java.exe ou db2setup.exe. Quando
esse prompt for exibido, clique em Sim. O sistema também poderá exibir
um aviso do firewall se o firewall não estiver encerrado ou desativado.
Clique no aviso para permitir que o programa de instalação continue.
10. Quando o processo de instalação estiver concluído, reinicie o computador.
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O Programa de Instalação Encontra um Erro
Depois que você inicia o processo de instalação, o programa de instalação pode
encontrar um erro que requeira sua ação para resolver.

Sintomas
O programa de instalação encontra um erro e uma janela Exceção de Instalação é
exibida.

Resolvendo o problema
Conclua estas etapas na janela Exceção de Instalação:
1. Clique em Tentar novamente a ação com falha e, em seguida, clique em OK.
2. Se o problema tornar a ocorrer, revise as últimas instruções no arquivo de log
para determinar a causa do erro. Consulte o Capítulo 14, “Arquivos de Log”,
na página 407 para mais informações.
a. Investigue e corrija o erro.
b. Clique em Tentar novamente a ação com falha e, em seguida, clique em
OK.
3. Se o problema puder ser resolvido, corrija-o e, em seguida, clique em Tentar
Novamente.
Tarefas relacionadas
“Iniciando o Programa de Instalação” na página 230
Quando você estiver pronto para iniciar a instalação do software do conjunto,
execute o programa de instalação. Etapas adicionais, como limpar quaisquer
opções Java que possam estar configuradas, são necessárias para assegurar que
o programa de instalação seja executado sem problemas.
“Especificando Camadas e Módulos de Produto para Instalação” na página 235
Depois de iniciar o programa de instalação, especifique as camadas de software
e módulos de produto que você deseja instalar para cada um dos computadores
da camada em que o InfoSphere Information Server estiver sendo instalado.
“Criando um Arquivo de Resposta” na página 244
É possível criar um arquivo de resposta para ser usado durante a execução do
programa de instalação no modo silencioso. Use o programa de instalação ou
copie o modelo de arquivo de resposta de amostra para criar seu próprio
arquivo de resposta.

Arquivos de Resposta
Um arquivo de resposta contém parâmetros e valores que instruem o programa de
instalação do IBM InfoSphere Information Server como executar uma instalação.
Você também pode usar um arquivo de resposta durante a remoção de software.
Crie um arquivo de resposta usando o programa de instalação ou remoção de
software do InfoSphere Information Server ou modificando os modelos de amostra
incluídos na mídia de instalação.
Diferentes conjuntos de parâmetros e valores serão usados dependendo do tipo de
instalação ou remoção de software. Por exemplo, um determinado conjunto de
parâmetros e valores é usado para uma instalação que inclui cluster de servidores
de aplicativos. Outro conjunto é usado para uma instalação na qual o servidor de
aplicativos está instalado em uma configuração independente.
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Sintaxe do Arquivo de Resposta
Um arquivo de resposta é um arquivo de texto. No arquivo, parâmetros e valores
são especificados um por linha. Em cada linha, o parâmetro é separado do valor
com um sinal de igual (=). Uma linha que começa com um sinal numérico (#)
indica um comentário. Os parâmetros e valores fazem distinção entre maiúsculas e
minúsculas. Linhas em branco são ignoradas.
Para especificar uma barra invertida no arquivo de resposta, inclua duas barras
invertidas. Por exemplo:
suite.installLocation=C:\\IBM\\InformationServer

Para configurar um parâmetro com um valor nulo, omita o valor do parâmetro ou
especifique o parâmetro sem um valor. Por exemplo:
xmeta.db.tablespace=

Senhas em um Arquivo de Resposta
Para usar um arquivo de resposta, você deve especificar senhas no arquivo. Se o
arquivo for criado pelo programa de instalação ou remoção de software, o
programa não armazenará as senhas no arquivo. Em vez disso, os locais no
arquivo onde as senhas deverão ser incluídas serão indicados com marcadores. Por
exemplo:
app.server.password=<CHANGE_TO_YOUR_PASSWORD>

Substitua os marcadores pelas senhas. Por exemplo:
app.server.password=mypassword

Se você desejar incluir senhas em um formato criptografado, consulte “Informações
de Criptografia em um Arquivo de Resposta” na página 246.
Tarefas relacionadas
“Criando um Arquivo de Resposta” na página 244
É possível criar um arquivo de resposta para ser usado durante a execução do
programa de instalação no modo silencioso. Use o programa de instalação ou copie
o modelo de arquivo de resposta de amostra para criar seu próprio arquivo de
resposta.

Monitorando Arquivos de Log para Monitorar o Progresso de
Instalação
Você pode acompanhar o progresso de uma instalação monitorando os arquivos de
log.
Para monitorar um arquivo de log, use o comando tail -f logfilename, em que
logfilename é o caminho e nome do arquivo de log.
O comando tail estará disponível em sistemas Microsoft Windows se você tiver
instalado o Microsoft Windows Resource Toolkit, o MKS Toolkit ou um utilitário
tail de terceiros. O comando também estará disponível se você tiver instalado o
IBM InfoSphere DataStage ou software do lado do servidor. (O MKS Toolkit é
instalado com este módulo de produto.)

Capítulo 6. Instalando o Software do IBM InfoSphere Information Server

253

Se o comando tail não estiver disponível, abra o arquivo de log em um editor de
texto que não bloqueie o arquivo para edição enquanto aberto. Para visualizar
atualizações, feche o arquivo e depois o reabra.

Monitorando a Instalação do IBM InfoSphere Information
Server
É possível seguir o progresso da instalação do conjunto do InfoSphere Information
Server monitorando os arquivos de log de instalação.

Antes de Iniciar
Os procedimentos de monitoramento presumem que você tenha instalado o
InfoSphere Information Server no caminho da instalação padrão. Se a sua
instalação for diferente do caminho a seguir, substitua o caminho quando concluir
os procedimentos.
v C:\IBM\InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer

Procedimento
1. No computador em que o programa de instalação está sendo executado,
navegue para o diretório ibm_is_logs que você especificou como o diretório
temporário. O diretório temporário padrão é:
Sistema Operacional

Diretório

AIX, Linux, UNIX

/tmp

HP-UX, Solaris

/var/tmp

Windows

%temp%

2. Abra o arquivo de log:
Opção

Procedimento

Use o comando tail

tail -f ISInstall*.log
ISInstall*.log é o arquivo de log com o
registro de data e hora mais recente.

Use um editor de texto que não bloqueie o
arquivo

Feche o arquivo e, em seguida, reabra-o

Importante: Não exclua os arquivos de log de instalação ou o diretório de
arquivo de log durante o processo de instalação.

O que Fazer Depois
Quando a instalação estiver concluída, salve os arquivos de log para fins de
resolução de problemas e verificação.

Monitorando a Instalação do IBM WebSphere Application
Server
É possível seguir o progresso da instalação do WebSphere Application Server
monitorando os arquivos de log de instalação.
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Antes de Iniciar
Os procedimentos de monitoramento presumem que você tenha instalado o
InfoSphere Information Server no caminho da instalação padrão. Se a sua
instalação for diferente do caminho a seguir, substitua o caminho quando concluir
os procedimentos.
v C:\IBM\InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer

Sobre Esta Tarefa
O processo de instalação atualiza o arquivo de log de instalação do conjunto do
WebSphere Application Server esporadicamente. Pode haver intervalos de até 20
minutos quando nenhuma atualização é exibida.

Procedimento
1. No computador em que o programa de instalação está sendo executado,
navegue para o diretório que contém o arquivo de log:
Sistema Operacional

Diretório

Linux, UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/logs

Windows

cd c:\IBM\InformationServer\logs

2. Abra o arquivo de log:
Opção

Procedimento

Use o comando tail

tail -f WebSphereInstall*.log
WebSphereInstall*.log é o arquivo de log
com o registro de data e hora mais recente.

Use um editor de texto que não bloqueie o
arquivo

Feche o arquivo e, em seguida, reabra-o

Importante: Não exclua os arquivos de log de instalação ou o diretório de
arquivo de log durante o processo de instalação.

Monitorando a Implementação do Archive Corporativo do IBM
WebSphere Application Server
É possível seguir o progresso da implementação do Archive Corporativo (EAR) do
IBM WebSphere Application Server monitorando os arquivos de log de instalação.

Antes de Iniciar
Os procedimentos de monitoramento presumem que você tenha instalado o
InfoSphere Information Server no caminho da instalação padrão. Se a sua
instalação for diferente do caminho a seguir, substitua o caminho quando concluir
os procedimentos.
v C:\IBM\InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer
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Sobre Esta Tarefa
Algumas implementações de EAR podem levar até 25 minutos, o que pode fazer
com que a execução do programa de instalação pareça ter sido interrompida.

Procedimento
1. No computador em que o programa de instalação está sendo executado,
navegue para o diretório que contém o arquivo de log:
Sistema Operacional

Diretório

AIX

cd /usr/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
InfoSphere/log/server1

Linux, UNIX

cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
InfoSphere/log/server1

Windows

cd c:\IBM\WebSphere\AppServer\Profiles\
InfoSphere\log\server1

2. Abra o arquivo de log:
Opção

Procedimento

Use o comando tail

tail -f SystemOut*.log
SystemOut*.log é o arquivo de log com o
registro de data e hora mais recente.

Use um editor de texto que não bloqueie o
arquivo

Feche o arquivo e, em seguida, reabra-o

Nota: Não exclua os arquivos de log de instalação ou o diretório de arquivo de
log durante o processo de instalação.

Monitorando Instalações de Componentes do IBM InfoSphere
DataStage
É possível seguir o progresso de instalações de componentes individuais do IBM
InfoSphere DataStage monitorando os arquivos de log de instalação de
componente.

Antes de Iniciar
Os procedimentos de monitoramento presumem que você tenha instalado o
InfoSphere Information Server no caminho da instalação padrão. Se a sua
instalação for diferente do caminho a seguir, substitua o caminho quando concluir
os procedimentos.
v C:\IBM\InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer

Sobre Esta Tarefa
Você pode monitorar a instalação dos seguintes componentes do InfoSphere
DataStage:
v Plug-ins do InfoSphere DataStage
v Operadores de mecanismo paralelo
v Conectores
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Cada componente deve ser instalado em cada projeto de cada sistema host. Se você
tiver muitos projetos, a instalação de plug-in poderá levar um tempo considerável.

Procedimento
1. No computador em que o programa de instalação está sendo executado,
navegue para o diretório que contém o arquivo de log:
Sistema Operacional

Diretório

Linux, UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/Server/
StagingArea/Log

Windows

cd c:\IBM\InformationServer\Server\
StagingArea\Log

2. Abra o arquivo de log. Os arquivos de log estão no formato a seguir
Opção

Procedimento

Use o comando tail

tail -f ISInstall*.log
ISInstall*.log é o arquivo de log com o
registro de data e hora mais recente.

Use um editor de texto que não bloqueie o
arquivo

Feche o arquivo e, em seguida, reabra-o

Importante: Não exclua os arquivos de log de instalação ou o diretório de
arquivo de log durante o processo de instalação.

Verificando e Testando a Instalação
Depois de instalar o IBM InfoSphere Information Server, verifique se sua instalação
foi bem-sucedida executando a ferramenta IBM® Support Assistant (ISA) Lite for
InfoSphere Information Server. Também é possível verificar a instalação de
componentes individuais, como o IBM InfoSphere Information Services Director.

Instalação, Verificação e Resolução de Problemas
A ferramenta ISA Lite for InfoSphere Information Server fornece funcionalidade
para coletar dados, arquivos e artefatos a partir da instalação local do IBM
InfoSphere Information Server. Seu foco é voltado para a execução de testes não
destrutivos e coleta passiva de dados para relatar o funcionamento do sistema e
verificar a configuração correta da instalação.

O que a Ferramenta Oferece
A ferramenta ISA Lite for InfoSphere Information Server ajuda a solucionar
problemas do InfoSphere Information Server. A ferramenta tem o seu foco voltado
para a coleta automática dos dados do problema e fornece verificações de
diagnóstico de uma instalação do InfoSphere Information Server. As informações
pertinentes para um problema são coletadas e analisadas para identificar a origem
do problema. A ferramenta ISA Lite for InfoSphere Information Server reduz o
esforço e a quantidade de tempo que leva para enviar os dados diagnósticos
apropriados para o IBM Customer Support, automatizando o processo de reunião e
coleta. A ferramenta FTPs resulta no Suporte da IBM e os conecta a um PMR
existente (registro de gerenciamento de problema). Além disso, a ferramenta
executa a análise de sintoma para ajudar a definir o processo de determinação do
problema. Para verificar a instalação, execute o Verificador Geral de
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Funcionamento do Diagnóstico e outros verificadores de funcionamento específicos
do produto. Os verificadores de funcionamento estão disponíveis no menu Todas
as Ferramentas de Diagnóstico.

Onde Encontrar a Ferramenta
A ferramenta ISA Lite for InfoSphere Information Server é instalada na pasta
IS_install_dir\ISALite ao executar o programa de instalação, em que
IS_install_dir é o diretório no qual você instalou o InfoSphere Information Server.
Para obter informações sobre como obter a ferramenta para as liberações anteriores
e para quaisquer atualizações disponíveis, consulte a documentação do ISA Lite no
site de suporte (www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700).

Documentação
Consulte a documentação a seguir, disponível na pasta \doc de instalação do ISA
Lite.
Guia de Iniciação Rápida do IBM Support Assistant Lite para InfoSphere
Information Server
Fornece uma visão geral da ferramenta ISALite e o que você deve
configurar para introduzi-la.
Guia do Usuário do IBM Support Assistant Lite para InfoSphere Information
Server Fornece uma descrição detalhada da ferramenta ISALite.
As atualizações da documentação estão disponíveis no site de suporte
(www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700).

Testando a Instalação do IBM InfoSphere DataStage e do IBM
InfoSphere QualityStage
Depois de instalar e configurar o InfoSphere DataStage e o InfoSphere
QualityStage, teste a instalação efetuando login nos clientes Administrador e
Designer.

Antes de Iniciar
Para executar esses testes, especialmente para conectar-se ao cliente IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, você deve ser um administrador
do InfoSphere DataStage ou um usuário de nível inferior com acesso de projeto
específico concedido por um administrador (no cliente do administrador).
Se a camada de serviços e de mecanismo não compartilharem um registro do, será
necessário configurar o mapeamento de credencial. Para obter mais informações,
consulte IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.

Procedimento
1. Inicie o cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator:
a. No computador em que você instalou o cliente do administrador, clique em
Iniciar > Todos os Programas > IBM InfoSphere Information Server >
IBM InfoSphere DataStage e QualityStage Administrator.
b. Use as credenciais do conjunto para efetuar login no Administrator client.
c. Quando for solicitado o servidor onde a camada de serviços está instalada,
selecione uma URL na lista Nome do host da camada de serviços. Se a URL
não estiver na lista, digite a URL no campo. A URL está no formato
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server_name:port_number. O nome do server e os valores de porta
dependem do armazenamento em cluster do IBM WebSphere Application
Server estar definido na configuração da camada de serviços e se a camada
de serviços e a camada de mecanismo estão configuradas para usar o HTTP
seguro (HTTPS).
Tabela 59. Valores de Porta e de Host para Diferentes Configurações
Configuração do
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 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 de transporte segura
HTTPS (configurada como
WC_defaulthost_secure no
WebSphere Application
Server). Padrão: 9443

d. Selecione o nome do servidor de mecanismo na lista Nome do host do
mecanismo do Information Server ou digite-o no campo se ele não estiver
na lista.
2. Inicie o cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer:
a. No computador em que você instalou o cliente do designer, clique em
Iniciar > Todos os Programas > IBM InfoSphere Information Server >
IBM InfoSphere DataStage e QualityStage Designer.
b. Use as credenciais do conjunto para efetuar login no Designer client.
c. Quando for solicitado o servidor onde a camada de serviços está instalada,
selecione uma URL na lista Nome do host da camada de serviços. Se a URL
não estiver na lista, digite a URL no campo. A URL está no formato
server_name:port_number. Use o mesmo nome do servidor e número da
porta usado na etapa anterior.
d. Quando for solicitado o servidor e o projeto, selecione o servidor e o projeto
na lista Projeto. Se os valores não estiverem na lista, digite-os no campo.
Especifique o servidor e o projeto da seguinte forma: server_name/
project_name. Por exemplo, se o mecanismo estiver instalado no servidor
xyz (em uma configuração de servidor de aplicativos não em cluster) e o
projeto chamar-se my-project, digite xyz/my-project.

Testando a Instalação do IBM InfoSphere Information Services
Director
Depois de instalar e configurar o IBM InfoSphere Information Services Director,
teste a instalação.
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Antes de Iniciar
Você deve ter credenciais de administrador do conjunto ou já ter configurado
credenciais que possuam autoridade de usuário.

Procedimento
1. Inicie o cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator:
a. No computador em que você instalou o cliente InfoSphere Information
Services Director, clique em Iniciar > Todos os Programas > IBM
InfoSphere Information Server > Console do IBM InfoSphere Information
Server.
b. Efetue login no console com credenciais que tenham a função de
Administrador do Information Services Director ou credenciais de
administrador de conjunto.
c. Quando for solicitado o servidor onde a camada de serviços está instalada,
selecione uma URL na lista Nome do host da camada de serviços. Se a URL
não estiver na lista, digite a URL no campo. A URL está no formato
server_name:port_number. O nome do server e os valores de porta
dependem do armazenamento em cluster do IBM WebSphere Application
Server estar definido na configuração da camada de serviços e se a camada
de serviços e a camada de mecanismo estão configuradas para usar o HTTP
seguro (HTTPS).
Tabela 60. Valores de Porta e de Host para Diferentes Configurações
Configuração do
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 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 de transporte segura
HTTPS (configurada como
WC_defaulthost_secure no
WebSphere Application
Server). Padrão: 9443

2. Expanda a seção Ativando Serviços de Informações na área de janela
Introdução para iniciar a implementar a lógica da integração como serviços,
catalogar e registrar serviços e configurar credenciais.
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Capítulo 7. Incluindo Camadas ou Produtos Adicionais em
uma Instalação
Depois de instalar o IBM InfoSphere Information Server, é possível incluir camadas
ou produtos adicionais em sua instalação. Use o programa de instalação do
InfoSphere Information Server para instalar camadas adicionais e a maioria dos
produtos adicionais.

Incluindo Módulos de Produto em uma Instalação
É possível incluir módulos de produto em uma instalação existente do IBM
InfoSphere Information Server, Versão 8.7, executando o programa de instalação.

Antes de Iniciar
Escolha sua topologia de instalação, revise as listas de verificação da instalação e
prepare os computadores da camada. Obtenha a mídia do produto e determine
como você deseja executar o programa de instalação.
Assegure-se de que você tenha um backup atual de sua instalação do InfoSphere
Information Server.
Não use o programa de instalação do InfoSphere Information Server para incluir
edições ou feature packs do IBM InfoSphere DataStage após a instalação inicial.
Em vez disso, ative-os usando a ferramenta LicensingServiceAdmin. Consulte o
IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.
Importante: Durante a sessão de instalação inicial, instale todos os módulos de
produto que você planeja usar agora ou no futuro. Se você instalar apenas alguns
dos módulos de produto agora e, em seguida, instalar correções e service packs,
talvez precise reinstalar as correções e os service packs caso inclua módulos de
produto posteriormente.

Sobre Esta Tarefa
Dependendo dos módulos de produto selecionados, talvez não seja necessário
executar o programa de instalação para todas as camadas. Nem todos os módulos
de produto têm componentes em todas as camadas. Você só precisa executar o
programa de instalação nos computadores da camada que contenham componentes
para os módulos de produto. Os computadores da camada que não contiverem
componentes para os módulos de produto poderão ser ignorados.
A tabela a seguir lista os módulos de produto e indica os computadores da camada
nos quais você deve executar o programa de instalação.
Tabela 61. Módulos de Produto e as Camadas nas Quais Você Deve Executar o Programa
de Instalação
Módulo do
produto

Camada de
serviços

IBM InfoSphere
FastTrack

i

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011

Camada do
Mecanismo

Camada do
repositório de
metadados

Camada de
cliente
i
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Tabela 61. Módulos de Produto e as Camadas nas Quais Você Deve Executar o Programa
de Instalação (continuação)
Módulo do
produto

Camada de
serviços

Camada do
Mecanismo

IBM InfoSphere
Information
Analyzer

Camada de
cliente

i

IBM InfoSphere
Metadata
Workbench

i

IBM InfoSphere
Business
Glossary

i

IBM InfoSphere
Business
Glossary
Anywhere
(requer o
InfoSphere
Business
Glossary). O
cliente é
instalado
separadamente.

i

i

i

i

i

Agente de troca
de dados e
pontes (instala o
IBM InfoSphere
Metadata
Interchange
Bridges para ser
usado com o
InfoSphere
Metadata Asset
Manager e o
Import Export
Manager).
Todos os outros

Camada do
repositório de
metadados

i

i

i

O programa de instalação só instala o software apropriado para as camadas em
um computador. Você pode executar o programa de instalação em todos os
computadores de sua configuração e selecionar os produtos a serem instalados
cada vez. O programa de instalação determina automaticamente quais camadas
existem em cada computador e inclui os componentes apropriados.
Execute o programa nos computadores na seguinte ordem:
1. Camada do repositório de metadados, se os módulos de produto que você está
instalando exigirem mudanças nessa camada.
Se você tiver pré-instalado o sistema de banco de dados para a camada do
repositório de metadados e configurado os bancos de dados no sistema de
banco de dados usando os scripts fornecidos com a mídia de instalação, não
execute o programa de instalação nos computadores da camada do repositório
de metadados.
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2. Camada de serviços. Todas as inclusões de módulo de produto exigem
alterações na camada de serviços.
3. Camada de mecanismo, se necessário. Consulte a tabela para determinar se
você precisa executar o programa de instalação na camada de mecanismo.
Se os módulos de produto que você está instalando exigirem uma instalação da
camada de mecanismo, e a mesma não estiver presente, instale-a primeiro
conforme descrito no procedimento.
4. O cliente, se os módulos de produto que você está instalando exigirem
alterações nessa camada.
A instalação da camada de cliente pode ocorrer em qualquer ponto na
sequência.
Por exemplo, para instalar o IBM InfoSphere Information Analyzer, execute
primeiro o programa de instalação no computador da camada do repositório de
metadados. Em seguida, execute-o no computador da camada de serviços. Por
último, execute o programa na camada de mecanismo. Você pode executar o
programa de instalação nos computadores da camada de cliente em qualquer
ponto na sequência.
O InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere QualityStage compartilham muitos
componentes. Por essa razão, se você incluir um desses módulos de produto em
um sistema no qual outro módulo está instalado, o processo de instalação será
executado mais rapidamente.
O IBM InfoSphere Information Analyzer compartilha muitos dos mesmos
componentes que o InfoSphere DataStage e o InfoSphere QualityStage. O processo
de instalação do IBM InfoSphere Information Analyzer será executado mais rápido
se o InfoSphere DataStage ou o InfoSphere QualityStage já estiver instalado.

Procedimento
1. Verifique se as camadas de software apropriadas estão presentes em sua
instalação para instalar o módulo de produto. Se uma camada requerida não
estiver presente, instale e configure a camada conforme descrito no tópico
“Incluindo Camadas Adicionais em uma Instalação” na página 264. Por
exemplo, se você tiver instalado apenas o IBM InfoSphere FastTrack, sua
instalação não terá uma camada de mecanismo. Para incluir o InfoSphere
DataStage, crie primeiro a camada de mecanismo.
2. Execute o programa de instalação nos computadores.
v Siga os prompts. Quando o programa de instalação detectar a instalação
existente e solicitar que você escolha se deseja incluir produtos ou camadas
adicionais, selecione Incluir Produtos.
v Continue seguindo os prompts para selecionar os produtos para instalação e
para concluir a instalação.
3. Repita o processo para cada computador de destino.
4. Execute a ferramenta IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information
Server para verificar a instalação. Consulte o tópico “Instalação, Verificação e
Resolução de Problemas” na página 257 para obter mais informações.

O que Fazer Depois
Configure os módulos de produto recentemente instalados.
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Se você tiver desativado as tarefas planejadas ou implementado os aplicativos
antes de executar o programa de instalação, reinicie as tarefas e reative os
aplicativos.

Incluindo Camadas Adicionais em uma Instalação
Você pode incluir uma camada de software em um computador que já hospeda
uma ou mais camadas, executando o programa de instalação.

Antes de Iniciar
Escolha sua topologia de instalação, revise as listas de verificação da instalação e
prepare os computadores da camada. Obtenha a mídia do produto e determine
como você deseja executar o programa de instalação.
Assegure-se de que você tenha um backup atual de sua instalação do InfoSphere
Information Server.
Importante: Durante a sessão de instalação inicial, instale todos os módulos de
produto que você planeja usar agora ou no futuro. Se você instalar apenas alguns
dos módulos de produto agora e, em seguida, instalar correções e service packs,
talvez precise reinstalar as correções e os service packs caso inclua módulos de
produto posteriormente.

Sobre Esta Tarefa
Para incluir uma camada de software adicional em um computador que já hospeda
uma ou mais camadas, execute o programa de instalação no computador de
destino.
Você só precisa executar o programa de instalação uma vez em cada computador,
mesmo que esteja incluindo mais de uma camada. O programa de instalação
instala as camadas na ordem correta no computador.
Para instalações de camada de cliente, se você desejar incluir diversas versões dos
clientes no mesmo computador, instale os clientes de versões anteriores no
computador antes de instalar a camada de cliente da Versão 8.7. Instale os clientes
na nessa ordem: da versão mais antiga para a versão mais recente.

Procedimento
1. Execute o programa de instalação no computador.
v Siga os prompts. Quando o programa de instalação detectar a instalação
existente e solicitar que você escolha se deseja incluir produtos ou camadas
adicionais, selecione Incluir Camadas.
Se você estiver instalando uma camada de cliente em um computador no
qual uma camada de mecanismo está instalada, as camadas de cliente e de
mecanismo deverão compartilhar o mesmo diretório base (por exemplo,
C:\IBM\InformationServer).
Lembre-se das seguintes dependências ao incluir camadas adicionais em uma
instalação:
Tabela 62. Dependências da Camada
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Camada

Dependência

Camada do repositório de metadados

Nenhum

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Tabela 62. Dependências da Camada (continuação)
Camada

Dependência

Camada de serviços

Camada do repositório de metadados

Camada do Mecanismo

Camada de serviços

Camada de cliente

Nenhum

v Continue seguindo os prompts para selecionar os produtos para instalação e
para concluir a instalação.
2. Execute a ferramenta IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information
Server para verificar a instalação. Consulte o tópico “Instalação, Verificação e
Resolução de Problemas” na página 257 para obter mais informações.

O que Fazer Depois
Configure o software conforme descrito em Parte 3, “Configurando o Software
Após a Instalação”, na página 317.
Se você tiver desativado as tarefas planejadas ou implementado os aplicativos
antes de executar o programa de instalação, reinicie as tarefas e reative os
aplicativos.
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Capítulo 8. Instalando Componentes que Não Estão no
Programa de Instalação do Conjunto
Alguns componentes possuem seus próprios programas de instalação. Instale estes
componentes após instalar o IBM InfoSphere Information Server.

Instalando o Cliente IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
Para usar o IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere, você deve instalar e
configurar o cliente.

Preparando para Distribuição em Toda a Empresa
Para aproveitar os recursos de instalação e atualização de âmbito corporativo do
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere, os administradores podem copiar os
arquivos de instalação no cliente IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere para
um diretório compartilhado e editar um arquivo de configuração.

Antes de Iniciar
v O servidor InfoSphere Business Glossary Anywhere já deve estar instalado na
camada de serviços.
v Você deve saber o nome e o número da porta do sistema no qual o IBM
InfoSphere Business Glossary está instalado. Para obter informações detalhadas
sobre os requisitos de nome e número da porta, consulte “Parâmetros de
Configuração do Servidor” na página 269.
v Se você estiver instalando uma atualização para o cliente, como uma correção ou
fix pack, e quiser beneficiar-se do recurso de atualização automática, deverá
saber o caminho de diretório no qual os arquivos de instalação do cliente
anterior estão localizados.

Sobre Esta Tarefa
Você deverá instalar e configurar o cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere
separadamente a partir da instalação do IBM InfoSphere Information Server. O
cliente é executado nos computadores de usuários individuais que executam os
sistemas operacionais Microsoft Windows. Consulte os InfoSphere Information
Server requisitos do sistema para obter os requisitos adicionais.
O InfoSphere Business Glossary Anywhere fornece os seguintes recursos de
instalação corporativos:
v Os usuários podem instalar o cliente a partir de um local central.
v Os computadores de usuários podem ser atualizados automaticamente quando
uma atualização de software para o cliente InfoSphere Business Glossary
Anywhere torna-se disponível.
Para instalar cliente a partir de um local central, os administradores devem criar
um diretório que seja compartilhado pela rede que contém os arquivos de
instalação. A partir do diretório compartilhado, cada usuário poderá instalar o
cliente em seu próprio sistema. Opcionalmente, os administradores podem editar
um arquivo de configuração cujos valores são propagados em todos os clientes
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durante essa instalação inicial. O arquivo de configuração, config.ini, especifica
informações de conexão entre o servidor e os clientes InfoSphere Business Glossary
Anywhere.
Para usar o recurso de atualização automática, é necessário copiar o arquivo
compactado que contém o cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere
atualizado no mesmo diretório compartilhado usado para a versão anterior. Assim,
na próxima vez que o usuário iniciar o cliente, ele será automaticamente
atualizado.
Nota: O recurso de atualização automática funciona para atualizações, como fix
packs, de uma determinada versão do InfoSphere Business Glossary Anywhere,
mas não pode fazer atualização de uma versão para outra. Por exemplo, esse
recurso não pode ser usado para atualizar o cliente do InfoSphere Business
Glossary Anywhere, Versão 8.1.2 para o InfoSphere Business Glossary Anywhere,
Versão 8.7.

Procedimento
1. Copie o arquivo file_name.zip em um diretório compartilhado que pode ser
acessado pelos usuários, onde file_name.zip é o nome do arquivo que contém
o cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere. Esse arquivo é um arquivo
compactado que contém todos os arquivos necessários para instalar o
InfoSphere Business Glossary Anywhere. Por exemplo, para o InfoSphere
Business Glossary Anywhere, Versão 8.7, esse arquivo é BGA_WIN_87.zip.
Nota: Se o cliente já tiver sido instalado em seu site, copie os arquivos de
instalação no mesmo diretório em que os arquivos de instalação da versão atual
estão localizados para aproveitar o recurso de atualização automática.
2. (Somente na primeira instalação.) Na raiz do diretório de instalação, abra
config.ini com um editor de texto. Altere os valores de configuração de seu
site.
Nota: Os valores configurados no arquivo config.ini têm efeito na primeira
vez que você instala o cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere em cada
computador do usuário. Para instalações subsequentes (atualizações), as
mudanças na configuração devem ser feitas manualmente em cada cliente, a
partir da tela Configurações.

O que Fazer Depois
Em seguida, instale o cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere de uma das
seguintes formas:
v Se um cliente dessa versão do InfoSphere Business Glossary Anywhere não tiver
sido anteriormente instalado no mesmo diretório no qual os novos arquivos de
instalação estão localizados agora, os usuários devem instalar manualmente o
cliente. Consulte o “Instalando o Cliente IBM InfoSphere Business Glossary
Anywhere” na página 271.
v Se você estiver atualizando para um fix pack ou outro release temporário e
instalar os arquivos do release temporário a partir do mesmo diretório do qual
os arquivos da versão anterior principal foram instalados, o cliente será
atualizado automaticamente na primeira vez que o usuário executá-lo. Nenhuma
intervenção do usuário será necessária.
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Parâmetros de Configuração do Servidor
O arquivo de configuração config.ini contém os parâmetros para configurar a
conexão entre o servidor e todos os clientes para o IBM InfoSphere Business
Glossary Anywhere.

Finalidade
Os parâmetros no arquivo config.ini configuram as definições na guia
Configuração do Servidor no cliente do InfoSphere Business Glossary Anywhere
na primeira vez que o cliente é instalado. Todos os clientes que forem instalados a
partir do servidor no qual um arquivo config.ini específico reside serão afetados
pelas configurações nesse arquivo.
Nota: Para alterar esses parâmetros após a instalação inicial do cliente, edite os
parâmetros na guia Configuração do Servidor de cada cliente.

Parâmetros
É possível configurar o valor para cada parâmetro ou aceitar o valor-padrão, se
existir.
LogFileDirectory
Grava mensagens de log no arquivo de log deste diretório.
Opcional: Digite o caminho completo do diretório no disco local do
computador cliente.
O diretório padrão é C:\Documents and Settings\conta do
usuário\Application Data\IBM\BusinessGlossaryAnywhere\Logs em que conta
do usuário é o nome da conta do usuário do Microsoft Windows no
computador cliente. O programa de instalação do cliente determina
automaticamente o nome da conta do usuário em cada computador cliente.
HostName
O valor de HostName depende do armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server estar ou não definido em sua configuração de camada de
serviços.
Se o armazenamento em cluster estiver
definido

HostName é o nome ou endereço IP e a
porta do dispatcher de front-end (tanto o
servidor da Web quanto o balanceador de
carga).
Não use o nome do host de um membro de
cluster específico.

Se o armazenamento em cluster não estiver
definido

HostName é o nome do host ou endereço IP
do computador no qual o WebSphere
Application Server está instalado.

Porta
Especifica o número da porta do console da Web do servidor ou o dispatcher
de front-end especificado no parâmetro ServerName.
O valor da Porta depende do armazenamento em cluster do IBM WebSphere
Application Server estar ou não definido em sua configuração de camada de
serviços.
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Se o armazenamento em cluster estiver
definido

Porta é a porta do dispatcher de front-end
(tanto o servidor da Web quanto o
balanceador de carga).
Não use a porta de um membro de cluster
específico.

Se o armazenamento em cluster não estiver
definido

Porta é a porta designada ao IBM
InfoSphere Information Server Web console.

Nome de Usuário
Especifica o nome de uma conta de usuário que tenha acesso ao IBM
InfoSphere Business Glossary no servidor no parâmetro HostName.
O usuário deve ter uma função de Usuário Básica do Glossário de Negócios ou
superior.
Não existe valor-padrão.
Senha
Especifica a senha da conta do usuário no parâmetro UserName.
A senha não é criptografada e pode ser vista por qualquer pessoa que abrir o
arquivo config.ini.
Não existe valor-padrão.
CustomizedText
O texto inserido aqui é exibido na tela de boas-vindas abaixo do título do
produto.
Opcional: Digite qualquer texto alfanumérico. O texto não se estende além da
largura da janela e é truncado no final da última palavra completa. Não inclua
gráficos como, por exemplo, os logotipos da empresa.
O texto padrão é em branco.
UILanguageCode
Define o idioma do cliente a ser usado. A configuração padrão é Inglês
(Estados Unidos).
Nota: Se o arquivo config.ini não for localizado, o padrão ainda será Inglês
(Estados Unidos).
Se o servidor for configurado para um idioma diferente do cliente, quando o
cliente conectar-se ao servidor, a configuração de idioma do cliente será
alterada para aquela do servidor. Será solicitado ao usuário para reiniciar o
cliente para que a nova configuração tome efeito.
Os seguintes valores são suportados:
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Valor

Idioma

ar

Árabe

en-US

Inglês (Estados Unidos)

de-DE

Alemão

es-ES

Espanhol

fr-FR

Francês

he-IL

Hebraico

it-IT

Italiano

ja-JP

Japonês
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Valor

Idioma

ko-KR

Coreano

pt-BR

Português (Brasil)

ru-RU

Russo

zh-CN

Chinês Simplificado

zh-TW

Chinês Tradicional

Arquivo config.ini de Amostra
Esse arquivo de amostra configura o InfoSphere Business Glossary Anywhere para
gravar mensagens informativas em um arquivo de log em C:\IBM\BGA\LOGS. Os
erros também são enviados ao Visualizador de Eventos do Microsoft Windows. O
nome da empresa, Acme Enterprises, está incluído nas janelas Bem-vindo e
Introdução. O InfoSphere Business Glossary é instalado em um servidor chamado
sample_server.
LogFileDirectory=C:\IBM\BGA\LOGS
HostName=sample_server
Port=9080
UserName=sample_user
Password=sample_password
CustomizedText=Acme Enterprises
UILanguageCode=ja-JP

Instalando o Cliente IBM InfoSphere Business Glossary
Anywhere
Instale e configure o cliente IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere em seu
computador, para uma instalação inicial ou uma atualização.

Antes de Iniciar
Você deve ter uma conta de usuário no IBM InfoSphere Information Server com
uma função Usuário Básico do Glossário de Negócios ou posterior.

Sobre Esta Tarefa
É possível instalar o cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere e definir as
preferências do usuário e parâmetros de configuração. Alguns parâmetros podem
ter sido pré-configurados por um administrador.
Após a instalação inicial de uma versão específica, o cliente é automaticamente
atualizado se um release temporário (como um Fix Pack) do InfoSphere Business
Glossary Anywhere para essa versão do InfoSphere Business Glossary Anywhere
for instalado a partir do diretório de instalação inicial.
Nota: Para instalar o InfoSphere Business Glossary Anywhere a partir de um
diretório diferente daquele usado para uma versão anterior, é necessário primeiro
desinstalar a versão anterior.

Procedimento
1. A partir do diretório BusinessGlossaryAnywhereClient na raiz da mídia de
instalação, copie o arquivo file_name.zip em um diretório, em que
file_name.zip é o nome do arquivo que contém o cliente InfoSphere Business
Glossary Anywhere, e extraia os arquivos. Por exemplo, para InfoSphere
Capítulo 8. Instalando Componentes que Não Estão no Programa de Instalação do Conjunto
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Business Glossary Anywhere, Versão 8.5, esse arquivo é BGA_WIN_87.zip. Se
você estiver atualizando com uma liberação temporária, copie o arquivo
file_name.zip no mesmo diretório a partir do qual a versão anterior foi
instalada para aproveitar o recurso de atualização automática.
2. Dê um clique duplo em BGAsetup.exe para iniciar a instalação. Quando a

3.

4.

5.

6.
7.

será exibido na
instalação estiver concluída, um ícone de Livro Aberto
bandeja do sistema.
Clique com o botão direito do mouse no ícone Livro Aberto e clique em
Configurações > Captura de Texto. Configure o método que você deseja usar
para capturar o texto.
Clique com o botão direito do mouse no ícone de livro aberto e clique em
Configurações > Configuração do Servidor. Configure ou atualize, se
necessário, o nome do servidor, a porta do servidor, o nome de usuário e a
senha. Entre em contato com o administrador do IBM InfoSphere Business
Glossary ou do IBM InfoSphere Information Server para obter essas
informações.
Clique na guia Preferências do Usuário para definir outros parâmetros do
usuário. Clique em OK para salvar as configurações e fechar a janela de
configuração.
Clique na guia Procurar Itens para definir qual conteúdo do glossário de
negócios você deseja incluir na procura.
(Requerido se o HTTPS estiver ativado.) Se a porta à qual o IBM InfoSphere
Information Server está sendo conectado usar o HTTPS, na primeira vez que
você acessar o InfoSphere Business Glossary Anywhere, uma mensagem sobre
o HTTPS será exibida se o certificado do servidor não for confiável. Se essa
mensagem for recebida, será necessário instalar um certificado de segurança.
Uma maneira de fazer isso é executar as etapas a seguir com seu navegador da
Web do Microsoft Windows Internet Explorer:
a. Abra o Windows Internet Explorer. No campo de endereço, digite as
informações de conexão para se conectar com o navegador do IBM
InfoSphere Business Glossary. Use o seguinte formato:
https://host_server:port/bg.onde host_server é o Nome do Servidor e
port é a Porta do Servidor conforme configurada na guia de Configuração
do Servidor da tela de Configurações do InfoSphere Business Glossary
Anywhere.
Nota: As etapas a seguir descrevem o procedimento a ser seguido com o
Windows Internet Explorer 7.0. Outras versões do Internet Explorer podem
requerer etapas levemente diferentes.
b. Na página que avisa sobre um problema com o certificado de segurança,
clique em Continuar nesse Web site (Não recomendado.)
c. Clique em Erro de Certificado na parte superior da janela, em seguida,
clique em Visualizar certificados.
d. Clique na guia Caminho de Certificação.
e. Clique no caminho-raiz que é exibido na parte superior da janela Caminho
de Certificação.
f. Clique em Visualizar Certificado.
g. Clique em Instalar o Certificado para ativar o Assistente de Importação do
Certificado.
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h. Siga os avisos do Assistente de Importação do Certificado e clique em
Concluir. É possível armazenar o certificado em qualquer armazenamento
de segurança.
i. Na tela Aviso de Segurança, clique em Sim para instalar o certificado.
j. Dê um clique duplo no ícone de livro aberto para reabrir o InfoSphere
Business Glossary Anywhere e fazer a conexão com o glossário de negócios.

O que Fazer Depois
Para confirmar se é possível fazer a conexão com o glossário de negócios, dê um
clique duplo no ícone Livro Aberto na sua bandeja do sistema.
Se você tiver erros de conexão, verifique o arquivo de log. Sempre que o cliente for
iniciado, um arquivo de log será criado no computador do cliente. O nome do
arquivo de log é BusinessGlossaryAnywhereyyyymmddhhmmss.log, em que
yyyymmddhhmmss é o ano, mês, dia, hora, minuto e segundo em que o aplicativo
foi iniciado. O arquivo de log está no diretório definido no parâmetro
LogFileDirectory do arquivo config.ini. Verifique com o administrador do
InfoSphere Business Glossary se o nome do servidor, número da porta, nome de
usuário e senha estão corretos.
É possível alterar o método de captura de texto, as preferências do usuário e os
valores de configuração a qualquer momento usando as opções disponíveis da guia
Configurações.

Instalando o IBM InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse
O InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse fornece um componente de
plug-in do Eclipse que permite a você acessar o conteúdo do glossário de negócios
diretamente dos aplicativos baseados no Eclipse.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que seu sistema atenda aos pré-requisitos descritos para o
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse no IBM InfoSphere Information
Server.
Se você estiver trabalhando com aplicativos do Eclipse diferentes do IBM
InfoSphere Data Architect ou um produto Rational Software Architect, certifique-se
de que o aplicativo do Eclipse esteja configurado para instalar automaticamente os
componentes do Eclipse publicamente disponíveis. Esses componentes do Eclipse
são fornecidos com os produtos InfoSphere Data Architect e Rational Software
Architect. Se a sua instalação do Eclipse não incluí-los, você poderá precisar
atualizar os plug-ins do Eclipse que correspondem à sua versão do Eclipse. É
necessário seguir as diferentes etapas, dependendo da versão do Eclipse que
estiver instalada.
Se o host do InfoSphere Information Server ao qual você está conectado usar o
HTTPS, seu computador deverá ter um certificado de segurança digital instalado
que corresponda ao host do InfoSphere Information Server. Na primeira vez que
você se conecta com o servidor, uma mensagem sobre o HTTPS é exibida se o
certificado do servidor não for confiável. Se essa mensagem for recebida, entre em
contato com seu administrador do sistema para colocar o certificado em um
diretório conhecido. É necessário acessar esse diretório para instalar o certificado
em seu computador.
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Sobre Esta Tarefa
É possível instalar o InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse a partir de um
dos seguintes locais:
Site de atualização da Web
Ao instalar o IBM InfoSphere Business Glossary, um site de atualização da
Web é criado com os arquivos de instalação do InfoSphere Business
Glossary Client for Eclipse.
Site de atualização do archive
Copie o arquivo de instalação BGE_ALL_87.zip da mídia do software para
um diretório em seu disco rígido. Esse arquivo é o site de atualização do
archive.
Dica: Se você for um administrador que fornece o cliente a diversos
usuários, copie o arquivo em um diretório compartilhado que possa ser
acessado por todos os usuários.
O cliente consiste nos recursos do Eclipse que são descritos na tabela a seguir.
Dependendo das suas necessidades, é possível instalar todos os recursos ou um
subconjunto deles.
Nome do recurso

Descrição

Dependências do recurso

Nenhum
InfoSphere Business Glossary Os usuários podem
Core
visualizar o glossário de
negócios em seu aplicativo
baseado do Eclipse. O
recurso inclui também o
InfoSphere Business Glossary
Client para Eclipse Core API.
InfoSphere Business Glossary Os usuários podem aplicar o Nenhum
UML Profile
perfil do Glossário de
Negócios em seu modelo de
UML e visualizar as
designações de termos
pré-existentes. O recurso
inclui também a API do
Perfil da UML do InfoSphere
Business Glossary Client
para Eclipse.
InfoSphere Business Glossary Os usuários podem
v Núcleo do InfoSphere
UML Integration
incorporar informações sobre
Business Glossary
termos nos elementos de
v InfoSphere Business
modelo de UML, incluindo a
Glossary UML Profile
designação de termos aos
elementos de modelo.
InfoSphere Business Glossary Os usuários podem
v Núcleo do InfoSphere
Data Model Integration
incorporar as informações de
Business Glossary
termos nos elementos de
v InfoSphere Business
modelo de dados lógicos e
Glossary UML Profile
físicos, incluindo designação
de termos aos elementos de
modelo.
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Nome do recurso

Descrição

Dependências do recurso

Integração de Modelo Físico
do InfoSphere Business
Glossary

Os usuários podem
incorporar informações de
termo e podem designar
termos a elementos de
modelo de dados físico.

Núcleo do InfoSphere
Business Glossary

Procedimento
1. Inicie o aplicativo Eclipse no qual você está incluindo o InfoSphere Business
Glossary Client for Eclipse.
2. Configure o Eclipse para atualizar componentes publicamente disponíveis.
Execute as etapas a seguir, com base na versão do Eclipse:
Eclipse 3.4.2
a. Clique em Ajuda > Atualizações de Software.
b. Clique na guia Software Disponível.
c. Clique em Gerenciar Sites. Certifique-se de que o Site de
Atualização do Ganymede esteja na lista de Sites de Software
Disponíveis e selecionado. Se o Site de Atualização do Ganymede
não estiver na lista, clique em Incluir e digite http://
download.eclipse.org/releases/ganymede no campo Local.
d. Clique em OK.
Eclipse 3.5.1
a. Clique em Ajuda > Instalar Novo Software.
b. Clique no hyperlink Sites de Software Disponíveis. Certifique-se
de que o Site de Atualização do Galileo esteja na lista de Sites de
Software Disponíveis e esteja ativado. Se o Site de Atualização do
Galileo não estiver na lista, clique em Incluir e digite
http://download.eclipse.org/releases/galileo no campo Local.
c. Clique em OK.
d. Certifique-se de que Contatar todos os sites de atualização durante
a instalação para localizar software necessário esteja marcado.
3. Inclua o site de atualização do InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse.
a. Para o Eclipse versão 3.4.2, clique em Ajuda > Atualizações de Software >
Incluir Site.
Alternativamente, para o Eclipse versão 3.5.1, clique em Ajuda > Instalar
Novo Software > Incluir.
b. Instale a partir do site de atualização da Web ou a partir do site de
atualização do archive.
Instale a partir do site de atualização da Web
1) Na janela Incluir Site, digite a URL de instalação:
https://host_server:9080/bge/update
host_server
Se a sua instalação tiver um dispatcher de front-end
separado, use o nome do host do dispatcher de
front-end.
Se a sua instalação não tiver um dispatcher de front-end
separado, use o nome do host do computador da
camada de serviços.
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2) Clique em OK.
Instale a partir do site de atualização do archive
1) Na janela Incluir Site, clique em Archive.
2) Navegue para o arquivo BGA_ALL_87.zip no site de atualização
do archive. Clique em OK.
Os recursos do InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse
são incluídos na lista de software disponível.
c. Navegue para o site que você incluiu e expanda o conteúdo. Marque as
caixas de seleção para cada um dos recursos dependentes que você deseja
instalar. Para obter detalhes sobre dependências de recursos, consulte a
coluna “Dependências de Recursos” na tabela.
Se você usar o Eclipse 3.5.1, certifique-se de que Agrupar Itens por
Categoria não esteja selecionado.
d. Clique em Instalar. Siga os prompts restantes para concluir a instalação.
4. Se o host do InfoSphere Information Server ao qual você está conectado usar o
HTTPS, na primeira vez que for feita a conexão com o servidor, uma
mensagem sobre HTTPS será exibida se o certificado do servidor não for
confiável. Se você receber tal mensagem, instale um certificado de segurança
executando as seguintes etapas:
a. Abra o Microsoft Windows Internet Explorer. No campo de endereço, digite
as informações de conexão para se conectar com o navegador do IBM
InfoSphere Business Glossary. Use o seguinte formato:
https://host_server:port/bg
host_server
Se a sua instalação tiver um dispatcher de front-end separado, use o
nome do host do dispatcher de front-end.
Se a sua instalação não tiver um dispatcher de front-end separado,
use o nome do host do computador da camada de serviços.
port

Se a sua instalação tiver um dispatcher de front-end separado, use a
porta HTTPS do dispatcher de front-end se estiver configurada para
o HTTPS. Caso contrário, use a porta HTTP do dispatcher de
front-end.
Se a sua instalação não tiver um dispatcher de front-end separado,
use a porta de transporte seguro do WebSphere Application Server
se o HTTPS estiver configurado ou use a porta de transporte HTTP
se o HTTPS não estiver configurado.

b.
c.
d.
e.
f.

Nota: As etapas a seguir descrevem o procedimento a ser seguido com o
Windows Internet Explorer 7.0. Outras versões do Internet Explorer podem
requerer etapas levemente diferentes.
Na página que avisa sobre um problema com o certificado de segurança,
clique em Continuar com esse Web site (Não recomendado).
Clique em Erro de Certificado na parte superior da janela, em seguida,
clique em Visualizar certificados.
Clique na guia Detalhes.
Clique em Copiar para o Arquivo e clique em Avançar.
Selecione X.509 codificado de base 64 (.CER) e clique em Avançar.

g. Armazene o certificado em qualquer diretório e clique em Concluir. O
nome do certificado com seu caminho do diretório completo será necessário
em uma etapas posterior.
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h. Em uma janela de prompt de comandos, acesse o diretório do binário JRE
que é associada ao aplicativo Eclipse usado (por exemplo, InfoSphere Data
Architect ou IBM Rational Software Architect).
Um exemplo do diretório pode ser C:\Program Files\IBM\SDP\jdk\jre\bin.
i. Execute o comando:
keytool -import -v -file "certificate_name" -keystore
..\lib\security\cacerts
O arquivo certificate_name é o nome do certificado com seu caminho do
diretório completo. É necessário colocar o arquivo entre aspas (").
Um exemplo do comando pode ser
keytool -import -v -file "C:\SSL\bge_certificate" -keystore
..\lib\security\cacerts

O utilitário keystore acessa o certificado e se prepara para importá-lo. Insira
as seguintes informações:
1) No prompt Inserir senha do keystore, digite changeit.
2) No prompt Certificado confiável, digite S.
O certificado é instalado e incluído no keystore.

O que Fazer Depois
Faça a validação desse InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse se ele
estiver instalado e configure o cliente para se conectar com o InfoSphere Business
Glossary. Em seguida, revise a documentação para saber como usar o cliente.
Para validar se o InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse está instalado:
1. Inicie o aplicativo do Eclipse.
2. Na barra de menus, selecione Janela > Preferências para ver a lista de títulos
de página de preferências disponíveis.
3. Verifique se o Glossário de Negócios é um dos títulos da página de
preferências listados na área de janela esquerda. Se estiver visível, o InfoSphere
Business Glossary Client for Eclipse foi instalado.
Para conectar-se ao InfoSphere Business Glossary:
1. Inicie o aplicativo do Eclipse, se não tiver iniciado ainda.
2. Na barra de menus, selecione Janela > Preferências para ver a lista de títulos
de página de preferências disponíveis.
3. Na lista de títulos da página de preferências, clique em Glossário de Negócios.
4. Pressione F1 ou clique no ícone de Ajuda ? para exibir a Ajuda on-line da
página de configurações de conexão.
5. Siga as instruções na Ajuda on-line para preencher as configurações de
conexão.
Para saber como usar o cliente, revise a documentação selecionando Ajuda >
Conteúdo da Ajuda > IBM InfoSphere Business Glossary Client para Eclipse.
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Instalando Componentes do z/OS para o IBM InfoSphere DataStage
MVS Edition
Para compilar e executar as tarefas do IBM InfoSphere DataStage em um servidor
que executa o IBM z/OS, é necessário primeiramente instalar os arquivos de
copybook COBOL e a Biblioteca de Tempo de Execução (RTL).

Procedimento
Para instalar os componentes:
1. Faça o upload dos arquivos do copybook COBOL para incluí-los como
membros de uma biblioteca do copybook (copylib). Consulte o “Instalando
Arquivos do Copybook COBOL”.
2. Instale a biblioteca de tempo de execução para as tarefas z/OS. A biblioteca
contém rotinas usadas quando uma tarefa é executada. Consulte o “Instalando
a Biblioteca de Tempo de Execução para Tarefas do z/OS” na página 279.
3. Execute o Installation Verification Process (IVP). O IVP valida que um ambiente
z/OS está configurado para compilação e execução das tarefas z/OS. Consulte
o “Processo de Verificação da Instalação dos Componentes do z/OS” na página
281.

Instalando Arquivos do Copybook COBOL
Faça o upload dos arquivos do copybook COBOL para incluí-los como membros
de uma biblioteca do copybook (copylib).

Procedimento
1. Utilizando o FTP, faça upload dos arquivos do copybook COBOL para
membros da copylib. Na mídia de instalação, os arquivos estão no diretório
Componentes de Mainframe.
Tabela 63. Associações de Copybook para Copylib
Copie estes arquivos

Para estes membros da copylib

ArdtIMSg.cob

ARDTIMSG

ArdtMsg1.cob

ARDTMSG1

ArdtMsg2.cob

ARDTMSG2

ArdtUBgn.cob

ARDTUBGN

ArdtUCod.cob

ARDTUCOD

ArdtUDat.cob

ARDTUDAT

ArdtUEnd.cob

ARDTUEND

ArtdtUFct.cob

ARDTUFCT

ArtdtuFdf.cob

ARDTUFDF

RTLMsgs.cob

RTLMSGS

2. Nos modelos de JCL para compilar o programa COBOL, especifique o nome da
copylib que contém os arquivos copybook transferidos por upload.
a. Inicie o cliente Designer.
b. Na opção de menu Ferramentas, edite os modelos JCL CompileLink,
DB2CompileLinkBind e TDCompileLink.
c. Na instrução SYSLIB DD de cada etapa COBCOMP, especifique a copylib.
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Membros de Copylib
Os membros de copylib para o IBM InfoSphere DataStage contêm texto de
mensagem ou modelos de código que você pode customizar.

Texto de Mensagem
A seguinte tabela descreve os membros de copylib que contêm o texto de
mensagem do tempo de execução.
Tabela 64. Membros de copylib com Texto de Mensagem que Você Pode Customizar
Membro de
copylib

Customizar

ARDTIMSG

Texto de mensagem para erros de BD do IMS

ARDTMSG1

Texto de mensagem que é exibido após uma execução de tarefa

ARDTMSG2

Texto de mensagem sobre erros de processamento de arquivo

RTLMSGS

Texto de mensagem sobre erros e avisos que a biblioteca de tempo de
execução gera

Modelos
A seguinte tabela descreve os membros de copylib que podem controlar a
inicialização ou o término do programa COBOL gerado para uma tarefa.
Tabela 65. Membros do copylib que Podem Controlar a Operação de Programas COBOL
Gerados
Membro de
copylib

Inclusões

ARDTUBGN

Código de inicialização do programa para o programa COBOL
gerado.

ARDTUCOD

Parágrafos no final do programa COBOL gerado.

ARDTUDAT

Código antes da instrução PROCEDURE DIVISION do programa
COBOL gerado. Por exemplo, você pode incluir variáveis
WORKING-STORAGE e um LINKAGE SECTION.

ARDTUEND

Código de término do programa antes de cada instrução GOBACK.

ARDTUFCT

Instruções, como SELECT, no final do parágrafo FILE-CONTROL na
divisão ENVIRONMENT.

ARDTUFDF

Instruções FD no final de FILE SECTION na DATA DIVISION.

Instalando a Biblioteca de Tempo de Execução para Tarefas
do z/OS
A biblioteca de tempo de execução para tarefas do z/OS contém rotinas que são
utilizadas quando uma tarefa é executada.

Procedimento
1. Efetue login no computador que executa o z/OS.
2. Aloque um conjunto de dados da biblioteca de tempo de execução.
a. No ISPF, acesse a função 3.2 (Utilitário do Conjunto de Dados).
b. Na linha Opção, digite A.
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c. Abra o prompt Nome do Conjunto de Dados com um tab, digite um nome
de conjunto de dados e pressione Enter.
d. No painel Alocar Novo Conjunto de Dados, no campo Unidades de Espaço,
digite TRKS.
e. No painel Alocar Novo Conjunto de Dados, digite os seguintes valores:
Campo

Valor

Quantidade principal

10

Quantidade secundária

10

Blocos de diretório

0

Formato de registro

FB

Comprimento do Registro

80

Tamanho do Bloco

3120

3. Transfira o arquivo de dados da biblioteca de tempo de execução para o
conjunto de dados da biblioteca de tempo de execução alocada.
a.
b.
c.
d.

Na estação de trabalho, inicie o FTP.
Conecte-se ao computador que executa o z/OS e efetue login.
Configure o modo de transferência para BIN.
Utilize o comando PUT para enviar o arquivo ArdtRTL.data ao conjunto de
dados da biblioteca de tempo de execução alocada. Esse arquivo contém a
biblioteca de tempo de execução do IBM InfoSphere DataStage no formato
binário.

4. No computador que executa o z/OS, receba o conjunto de dados da biblioteca
de tempo de execução.
a. Execute o comando TSO RECEIVE: RECEIVE INDA('input_dataset_name')
input_dataset_name é o conjunto de dados que você especificou na Etapa 2.
b. No prompt, digite DA('output_dataset_name')
output_dataset_name é o nome do conjunto de dados criado pelo comando
TSO RECEIVE. Esse conjunto de dados de saída é um arquivo sequencial
utilizado pela tarefa que você cria e executa nas etapas 5, 6 e 7.
5. Transfira o arquivo ArdtRTL.jcl para o z/OS. Esse arquivo contém JCL de
amostra para criar a biblioteca de tempo de execução.
a. Na estação de trabalho, inicie o FTP.
b. Conecte-se ao computador que executa o z/OS e efetue login.
c. Configure o modo de transferência como ASCII.
d. Utilize o comando PUT para enviar o arquivo ArdtRTL.jcl para um membro
de uma biblioteca JCL.
6. No computador que executa o z/OS, edite o membro da biblioteca JCL
especificado na etapa 5d.
a. Modifique a instrução JOB para atender aos padrões do site.
b. Na instrução SEQ1, altere o valor do DSN para o nome do conjunto de
dados de saída que o comando TSO RECEIVE cria na Etapa 4b. O conjunto de
dados de saída é o conjunto de dados de origem para uma operação
IEBCOPY.
c. Na instrução PDS2, altere o valor do DSN para o nome da biblioteca de
links para obter o conteúdo da biblioteca de tempo de execução do
InfoSphere DataStage. A biblioteca de links é o destino para a operação
IEBCOPY.
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7. Envie o arquivo JCL da etapa anterior para copiar o conjunto de dados na
biblioteca de links.
8. Inicie o cliente Designer.
9. Edite os modelos JCL para CompileLink e DB2CompileLinkBind. Na etapa
LKED, altere a instrução DD ARDTLIB para utilizar o nome do conjunto de
dados que você especificou na instrução PDS2 na Etapa 6c.

Processo de Verificação da Instalação dos Componentes do
z/OS
O Installation Verification Process (IVP) valida que um ambiente z/OS está
configurado para compilação e execução das tarefas z/OS.
O processo de verificação da instalação usa as tarefas do IBM InfoSphere DataStage
para validar um ambiente z/OS.
Job

Finalidade

IVPFLAT

Testa a biblioteca de tempo de execução.

IVPDB2

Testa a conectividade com o IBM DB2 para
z/OS e a biblioteca de tempo de execução.

IVPIMS

Testa a conectividade com o banco de dados
IMS e com a biblioteca de tempo de
execução.

Para obter informações sobre como instalar e executar o processo de verificação de
instalação, consulte o arquivo \Utilities\Supported\IVP\IVP Installation
Instructions.doc na mídia de instalação.

Instalando o IBM InfoSphere Blueprint Director
O IBM InfoSphere Blueprint Director está incluído no IBM InfoSphere Information
Server. O InfoSphere Blueprint Director reforça o alinhamento da tecnologia de
negócios e de informações ao habilitar as equipes de negócios e TI a colaborarem
com os projetos de informações acionáveis que estão conectados à visão de
negócios com os metadados técnicos correspondentes. O InfoSphere Blueprint
Director direciona a equipe para aplicar as boas práticas com base nas arquiteturas
e metodologia de referência.

Antes de Iniciar
O InfoSphere Blueprint Director é suportado apenas em ambientes Microsoft
Windows. Para obter os detalhes completos sobre os requisitos do sistema e
software compatível, leia as notas sobre o release. As notas sobre o release estão
localizadas no mesmo diretório que o programa de configuração do InfoSphere
Blueprint Director.

Sobre Esta Tarefa
Ao instalar o IBM InfoSphere Information Server em um computador que está
executando o Microsoft Windows, o programa de instalação cria um diretório que
contém a documentação e o programa de instalação do InfoSphere Blueprint
Director. Esse diretório é criado nas camadas de cliente e para todos os módulos de
produto e componentes.
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Procedimento
1. Insira a mídia do produto para o InfoSphere Information Server em sua
unidade de CD.
2. Abra uma janela de prompt de comandos e digite os seguintes comandos:
a. Digite cd is-suite para alterar para o diretório is-suite.
b. Digite ./setup -verbose -force para iniciar o instalador do InfoSphere
Information Server.
c. Digite cd IBM\InformationServer\Blueprint Director para alterar para o
diretório no qual o arquivo executável BlueprintDirector.exe está
localizado. Estas notas sobre a liberação, o IBM InfoSphere Blueprint Director
User's Guide em um formato PDF e o programa instalador do InfoSphere
Blueprint Director foram instalados nesse diretório pelo instalador do
InfoSphere Information Server durante a etapa anterior.
d. Digite run BlueprintDirectorSetup.exe para começar a instalar o
aplicativo. Durante a instalação, faça as seguintes seleções:
v O aplicativo InfoSphere Blueprint Director
v Os vinculadores de conjunto do InfoSphere Information Server para
trabalhar com o InfoSphere Blueprint Director (você deve ter uma licença
válida para cada vinculador)
v O diretório de instalação para o InfoSphere Blueprint Director
v O local dos ícones do InfoSphere Blueprint Director
3. Clique no ícone do InfoSphere Blueprint Director para iniciar o InfoSphere
Blueprint Director.

Resultados
O InfoSphere Blueprint Director está instalado.

O que Fazer Depois
Para saber como configurar e usar o InfoSphere Blueprint Director, consulte a
ajuda ou o Guia de Usuário do IBM InfoSphere Blueprint Director. O Guia do Usuário
está localizado no mesmo diretório que o programa de configuração do InfoSphere
Blueprint Director.
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Capítulo 9. Removendo o Software do IBM InfoSphere
Information Server
Para remover o InfoSphere Information Server dos computadores, use os utilitários
de remoção de software ou remova o software manualmente.

Preparando para Remover o Software
Antes de executar o programa de remoção de software para remover uma
instalação ou remover módulos ou camadas do produto, faça backup dos dados
críticos em seus computadores e certifique-se de que os computadores estejam
prontos para o processo de remoção.

Antes de Iniciar
Se você estiver executando o programa de remoção de software no modo gráfico,
configure seu navegador para que o programa seja executado corretamente.
Para uma instalação que envolve o armazenamento em cluster do WebSphere
Application Server, execute as seguintes tarefas antes de iniciar o processo de
remoção de software:
1. Inicie os processos de gerenciamento, incluindo agentes do nó. Para garantir
que recursos do descritor de arquivo suficientes sejam alocados para os
processos, use o comando ulimit.
2. Verifique se você pode iniciar e parar o cluster e pode reiniciar os agentes de
nós. Consulte “Administrando Serviços do IBM InfoSphere Information Server
e do IBM WebSphere Application Server” no IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide.
3. Verifique se você pode parar e iniciar o servidor da Web.

Procedimento
Siga este procedimento para cada computador de destino:
1. Faça backup dos diretórios a seguir, seus componentes e dados críticos.
Sistema Operacional

Diretório

Linux, UNIX

v /etc/services
v /etc/inittab
v /etc/passwd
v /etc/group

Windows

v Registro do MicrosoftWindows
v C:\Windows\System32\drivers\etc

Consulte “Fazendo Backup e Restaurando o IBM InfoSphere Information
Server” no IBM InfoSphere Information Server Administration Guide para obter
mais informações sobre como fazer backup de sua instalação atual do IBM
InfoSphere Information Server.
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2. O programa de remoção de software exige que o Windows Script Engine opere.
Para testar sua instalação do Windows Script Engine, consulte o tópico de
resolução de problemas do mecanismo de script.
3. Desative todas as tarefas planejadas, os relatórios planejados e os aplicativos do
IBM InfoSphere Information Services Director ativados antes de executar o
programa de remoção do software.
4. Desative o software de firewall e antivírus durante a sessão de remoção de
software.
5. Ao executar o programa de remoção de software no modo gráfico, a mensagem
“O publicador não pode ser verificado” pode ser exibida no navegador. Você
poderá ignorar com segurança a mensagem e continuar a remoção de software.
Essa mensagem não indica um risco à segurança quando é exibida durante a
instalação ou a remoção de software do InfoSphere Information Server.
6. Assegure-se de que os seguintes diretórios estejam no caminho do sistema:
v %SystemRoot%
v %SystemRoot%\system32
v %SystemRoot%\system32\wbem
7. Se os processos ou os agentes de nós do WebSphere Application Server
estiverem executando atualmente em um usuário não raiz, efetue login como
usuário não raiz e pare os processos. Em seguida, efetue login como raiz, altere
a propriedade do diretório de instalação do WebSphere Application Server e do
diretório de perfil para raiz. Inicie então o WebSphere Application Server como
raiz.

Encerrando Tarefas e Aplicativos Antes de Remover o
Software (Camada de Serviços e Camada de Mecanismo)
Antes de executar o programa de remoção de software, encerre as tarefas
planejadas e desative os aplicativos do IBM InfoSphere Information Services
Director no computador da camada de serviço e no computador da camada de
mecanismo.

Antes de Iniciar
Para instalações que incluem o Pack para SAP BW ou o Pack para SAP R/3 na
camada de mecanismo, encerre os listeners do SAP BW e do SAP R/3. Para obter
detalhes sobre como encerrar os listeners, consulte a nota técnica de resolução de
problemas a seguir (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21409098).

Procedimento
1. Encerre todas as tarefas planejadas, como relatórios e atividades de limpeza de
log. Para encerrar essas tarefas, crie uma visualização de planejamento não
filtradas no IBM InfoSphere Information Server Web console e interrompa todas
as tarefas planejadas exibidas na visualização.
a. Efetue login para o IBM InfoSphere Information Server Web console com
uma conta que tenha a função de administrador de conjunto.
b. Clique na guia Extensões no Editor de Serviços da Web.
c. Na área de janela Navegação, selecione Gerenciamento de Planejamento >
Visualizações de Planejamento.
d. Na área de janela Visualizações de Planejamento, clique em Nova
Visualização de Planejamento.
e. Insira um nome e descrição nos campos Nome e Descrição.
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f.
g.
h.
i.

Clique em Salvar e em Fechar.
Selecione a visualização de planejamento criada nas etapas anteriores.
Clique em Visualizar Planejamentos.
Selecione um planejamento na lista e clique em Visualizar Tarefa. Observe o
valor do Status na seção Planejamento:
v Se o valor do Status for INICIADO, clique em Fechar, e clique em Parar
para parar a tarefa. Se você estiver removendo um módulo do produto ou
uma camada, anote o nome do planejamento para que seja possível
reiniciá-lo após a remoção do software ser concluída.
v Se o valor do Status não for INICIADO, clique em Fechar.

j. Conclua a etapa anterior para cada planejamento na lista. Para obter um
módulo de produto ou a remoção da camada, não reinicie as tarefas
planejadas até que as camadas de serviços e de mecanismo estejam
atualizadas.
2. Desative qualquer aplicativo do InfoSphere Information Services Director que
esteja sendo executado atualmente.
a. Efetue login para o IBM InfoSphere Information Server console com uma
conta que tenha a função de administrador de conjunto.
b. Selecione OPERAR > Aplicativos de Serviços de Informações
Implementados.
c. Na área de janela Visualizar, selecione um aplicativo implementado.
d. Clique em Editar.
e. Na parte inferior da área de janela Visualizar, clique em Desativar e
selecione Desativar no menu.
f. Repita essas etapas para cada aplicativo implementado. Para obter um
módulo de produto ou a remoção da camada, não ative novamente os
aplicativos implementados até que as camadas de serviços e de mecanismo
estejam atualizadas.

Configurando seu Navegador para Remoção de Software
Para executar o programa de remoção de software com êxito, você deve configurar
seu navegador.

Todos os Navegadores
v Verifique se você possui um navegador suportado. Para obter detalhes, acesse os
requisitos do sistema em www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
v Certifique-se de que JavaScript esteja ativado.

Microsoft Internet Explorer
Certifique-se de que a zona de segurança do computador permite que o programa
de instalação seja executado:
1. No Microsoft Internet Explorer, no menu Ferramentas, selecione Opções de
Internet.
2. Clique na guia Segurança.
3. Clique no ícone Sites Confiáveis.
4. Clique em Sites.
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5. No campo Incluir este Web Site na Zona, digite http://hostname, em que
hostname é o nome de host do computador no qual o programa de instalação
será executado.
6. Clique em Incluir.
7. Clique em OK.
8. Clique em OK.

Mozilla Firefox
Certifique-se de que as imagens sejam carregadas automaticamente e que
JavaScript esteja ativado:
1. No menu Ferramentas, clique em Opções. A janela Opções é exibida.
2. Clique em Conteúdo.
3. Ative Carregar Imagens Automaticamente.
4. Ative Ativar JavaScript.
5. Clique em OK.

Removendo o Software do IBM InfoSphere Information Server Usando
o Programa de Remoção de Software
Para remover o software do IBM InfoSphere Information Server de seus
computadores, você pode executar o programa de remoção de software do
InfoSphere Information Server.
Você pode remover o conjunto de software inteiro, módulos de produto
individuais ou camadas de software individuais.
Atenção: A remoção do conjunto de software inteiro, módulos de produto
individuais ou camadas de software individuais resultará em perda de dados.
Certifique-se de que todos os sistemas de arquivos e bancos de dados tenham sido
submetidos a backup antes de iniciar uma remoção de software.
A primeira vez que você executar o programa de remoção de software, use o modo
gráfico. O programa exibe um assistente gráfico que solicita as opções. Depois de
concluir o assistente, salve as configurações em um arquivo de resposta e, em
seguida, continue usando o assistente para concluir a remoção de software. Como
alternativa, você pode sair do programa depois de salvar o arquivo de resposta. Na
próxima vez em que você executar o programa no modo gráfico, será possível
carregar as configurações no arquivo de resposta em vez de especificá-las
novamente.
Também é possível executar o programa no modo silencioso. Nesse modo, o
programa usa as configurações em um arquivo de resposta e não exibe a interface
gráfica.
Execute o programa de remoção de software em todos os computadores de
destino, na ordem a seguir. Se você estiver removendo camadas de software
individuais, o programa removerá todos os componentes de módulo de produto
do InfoSphere Information Server que pertencerem às camadas selecionadas. Além
disso, o programa remove todos os componentes comuns do InfoSphere
Information Server que pertencem às camadas selecionadas.
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Execute o programa de remoção de software apenas uma vez em cada computador,
mesmo se você estiver removendo mais de uma camada. O programa de remoção
remove as camadas na ordem correta. A camada de mecanismo depende da
camada de serviços, que por sua vez depende da camada do repositório de
metadados. Se mais de uma camada estiver instalada em um computador, não será
possível remover uma camada sem remover as camadas que são dependentes dela.
1. Camada de cliente
Você pode executar o programa de remoção em qualquer ponto na sequência.
2. Camada do Mecanismo
Mecanismo, se a instalação incluir uma camada de mecanismo.
3. Camada de serviços
Se você tiver instalado o IBM WebSphere Application Server usando o
programa de instalação, o WebSphere Application Server será removido quando
a camada de serviços for removida.
Se você tiver pré-instalado o servidor de aplicativos, os componentes
específicos do InfoSphere Information Server serão removidos. Entretanto, o
servidor de aplicativos não será removido.
4. Camada do repositório de metadados
Se você tiver instalado o IBM DB2 usando o programa de instalação, o banco
de dados do repositório de metadados (e o banco de dados de análise, se
presente) serão eliminados e o DB2 será removido.
Se você tiver usado o programa de instalação para criar o banco de dados de
análise ou do repositório de metadados em uma instância do DB2
pré-instalada, os bancos de dados serão eliminados. Entretanto, DB2 não será
removido.
Se você não tiver criado a camada do repositório de metadados usando o
programa de instalação, não o utilize para remover a camada do repositório de
metadados.

Removendo Módulos de Produto Individuais
Dependendo dos módulos de produto selecionados, você talvez não precise
executar o programa de remoção de software para todas as camadas. Nem todos os
módulos de produto têm componentes em todas as camadas. Você só precisa
executar o programa nos computadores da camada que contenham componentes
para os módulos de produto.
O programa de remoção de software remove apenas o software apropriado para as
camadas em um computador. Você pode executar o programa de remoção de
software em todos os computadores de sua configuração e selecionar todas as
camadas a cada vez. O programa de remoção determina automaticamente quais
camadas existem em cada computador e remove os componentes apropriados.
Por exemplo, para remover o InfoSphere Information Analyzer, execute primeiro o
programa de remoção de software no computador da camada de mecanismo. Em
seguida, execute-o no computador da camada de serviços. Por último, execute o
programa na camada do repositório de metadados. Você pode executar o programa
de remoção de software nos computadores da camada de cliente em qualquer
ponto na sequência.
Se você remover todos os módulos de produto que precisam de uma determinada
camada, a camada também será removida. Por exemplo, em um sistema que inclui
o InfoSphere DataStage e o InfoSphere Business Glossary, se você remover o
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InfoSphere DataStage, a camada de mecanismo inteira será removida porque o
InfoSphere Business Glossary não precisa dela.
A tabela a seguir indica os computadores da camada nos quais você deve executar
o programa de remoção de software para módulos de produto específicos:
Tabela 66. Módulos de Produto e as Camadas nas quais Você Deve Executar o Programa
de Remoção de Software
Módulo do produto

Camada de serviços

IBM InfoSphere
FastTrack

i

IBM InfoSphere
Metadata Workbench

i

IBM InfoSphere
Business Glossary

i

IBM InfoSphere
Business Glossary
Anywhere (requer o
InfoSphere Business
Glossary). O cliente é
instalado
separadamente.

i

Camada do
Mecanismo

i
i

i
i

i

IBM InfoSphere
Metadata Interchange
Bridges
Todos os outros

Camada de cliente

i

i

i

Considerações Específicas do Produto
InfoSphere DataStage
Para desativar uma edição ou feature pack do InfoSphere DataStage (por
exemplo, se você não for mais autorizado a acessar um item), não use o
programa de remoção de software do IBM InfoSphere Information Server.
Em vez disso, desative-o usando a ferramenta LicensingServiceAdmin.
O InfoSphere DataStage e o InfoSphere QualityStage compartilham muitos
componentes entre eles. Por essa razão, se você remover um desses
módulos de produto do sistema no qual outro módulo está instalado, o
processo de remoção será extremamente rápido.
Se diversas versões de programas cliente do InfoSphere DataStage
estiverem instaladas em um computador e você remover os programas
cliente Versão 8.5 do InfoSphere DataStage, as versões antigas dos
programas cliente poderão não funcionar. Para reter programas clientes
mais antigos do InfoSphere DataStage, conclua as tarefas a seguir.
1. Remova os programas cliente do InfoSphere DataStage Versão 8.5.
2. Remova todos os programas clientes antigos do InfoSphere DataStage.
3. Reinstale as versões antigas, começando pela mais antiga até a mais
recente que você deseja manter.
InfoSphere Information Analyzer
Muitos desses componentes também são compartilhados pelo InfoSphere
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Information Analyzer. O processo de remoção para esse módulo de
produto será mais rápido se o InfoSphere DataStage ou o InfoSphere
QualityStage permanecer instalado.

Removendo o IBM InfoSphere Information Server Usando o
Programa de Remoção de Software (Modo Gráfico)
O programa de remoção do software o conduz ao processo de remoção do IBM
InfoSphere Information Server. Para executar o programa de remoção de software
no modo gráfico, você pode usar um navegador da Web localmente no
computador de destino. Como alternativa, é possível usar um navegador em
qualquer sistema que tenha acesso por rede ao computador no qual o programa
está sendo executado.

Antes de Iniciar
Conclua as etapas de preparação que estão descritas em “Preparando para
Remover o Software” na página 283.

Sobre Esta Tarefa
Para fornecer segurança durante o processo de remoção de software, o acesso ao
aplicativo de remoção de software é protegido por senha. Ao iniciar pela primeira
vez o programa de remoção de software, uma interface não gráfica é exibida. Você
é solicitado a criar uma senha a ser usada na sessão de remoção de software. O
programa de remoção de software exibe um assistente que solicita parâmetros e
outros dados.
Nos computadores Microsoft Windows, o programa de instalação ativa
automaticamente o navegador da Web padrão no computador local para exibir a
interface gráfica.
Depois de escolher suas configurações na interface gráfica, o programa as
armazena em um arquivo de resposta. Se você executar o programa de remoção de
software novamente, poderá usar o arquivo de resposta para executar o mesmo
processo de remoção de software novamente.
Esteja atento às seguintes condições enquanto o programa de remoção de software
estiver em execução:
v Ao executar o uninstall.exe ou o java.exe, você poderá ver uma notificação de
segurança. É possível clicar com segurança em Executar ou Sim para permitir
que o programa seja executado e continuar com a desinstalação.
v Se você fechar seu navegador enquanto o assistente está sendo executado, será
possível continuar a mesma sessão abrindo o navegador novamente e
reconectando na sessão.
v Se o seu navegador exibir uma mensagem “servidor ocupado”, selecione a opção
Continuar. É possível também fechar o navegador e depois se reconectar com a
mesma sessão.
v O assistente expirará se não houver atividade em duas horas.

Procedimento
1. Verifique se o usuário é um membro do grupo local de Administradores. Você
deve ser um administrador local ou um usuário local que esteja diretamente
designado ao grupo local de Administradores para executar o programa de
instalação.
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a. Abra um prompt de comandos e insira compmgmt.msc.
b. Na área de janela de navegação, clique em Usuários e Grupos Locais >
Grupos.
c. Na área de janela direita, clique com o botão direito do mouse em
Administradores e clique em Propriedades.
d. Na janela Propriedades de Administradores, localize o nome do usuário na
lista Membros. Se o nome de usuário estiver na lista, o usuário faz parte do
grupo de Administradores.
Se o nome de usuário não estiver na lista, o usuário não faz parte do grupo.
Você deve usar uma conta de usuário diferente para executar o programa
de instalação ou solicitar que um administrador do sistema inclua a conta
atual no grupo local de Administradores.
2. Efetue login no computador de destino.
Sistema Operacional

Descrição

Linux ou UNIX

Efetue logis como usuário root.

Windows

Efetue login como um administrador local ou
como um usuário local ou do domínio que
esteja diretamente designado ao grupo local
de Administradores.

3. Abra um prompt de comandos ou uma janela shell.
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

Abra uma janela shell no computador de
destino ou use um sistema gráfico de
compartilhamento de área de trabalho.
Mantenha a janela shell aberta durante todo
o processo de instalação. Se você usar telnet
ou ssh, certifique-se de que a sessão não seja
encerrada ou tenha o tempo limite esgotado
durante a instalação.

Windows

Inicie uma sessão do administrador usando
um dos seguintes métodos:
v Execute o seguinte comando:
runas /user:Administrator cmd.exe
v Abra uma janela de comando elevada.
1. Clique em Iniciar > Procurar.
2. Na caixa Resultados da Procura, insira
cmd e pressione Ctrl+Shift+Enter.
3. Clique em Continuar para aceitar o
prompt que solicita sua permissão para
continuar.

4. Na sessão recentemente criada, execute o comando a seguir para limpar
qualquer opção Java que possa estar configurada.
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Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

5. Configure as seguintes definições para a sessão para ajudar a assegurar que a
instalação seja bem-sucedida:
v Configure a máscara de criação de arquivo como 022:
umask 022

v Verifique se você tem recursos suficientes de descritor de arquivo alocados
para a instalação. Configure o limite do descritor de arquivo como 10240, um
valor mais alto ou ilimitado. Por exemplo:
ulimit -n 10240

v Verifique se a configuração atual para o parâmetro do kernel NOFILES está
configurada com um valor pelo menos igual ao valor especificado para
ulimit.
v Se o diretório de instalação de destino para o InfoSphere Information Server,
o IBM WebSphere Application Server ou IBM DB2 for um sistema de
arquivos NFS, execute o seguinte comando para assegurar que o daemon de
bloqueio esteja sendo executado.
ps -ef | grep -i lockd

Se o daemon de bloqueio não estiver em execução, consulte na
documentação do sistema operacional o método preferencial de início dos
serviços de daemon.
6. Execute o programa de remoção de software. Os comandos a seguir iniciam o
processo de remoção de software no modo gráfico e incluem um arquivo de
resposta.
Sistema Operacional

Procedimento

Linux, UNIX

1. Altere para o diretório _uninstall no
diretório de instalação do InfoSphere
Information Server. Por padrão, esse
diretório é /opt/IBM/InformationServer.
2. Insira o comando a seguir para iniciar o
processo de remoção../uninstall
-uimode graphical -rsp file_name

Windows

1. Altere para o diretório _uninstall no
diretório de instalação do InfoSphere
Information Server. Por padrão, esse
diretório é C:\IBM\InformationServer.
2. Digite o seguinte comando:
uninstall -uimode graphical -rsp
response_file_name

Uma mensagem de boas-vindas é exibida. Em seguida, o programa descreve
como acessar a interface gráfica:
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======> Installer available at: http://localhost:8080/ISInstall,
and https://localhost:8443/ISInstall

Especificar Opções para Executar o Programa de Remoção de
Software
Depois de executar o programa de remoção de software, você deve abrir um
navegador da Web, inserir a URL que foi especificada pelo programa de remoção e
configurar opções antes de continuar com o processo de remoção. Depois, é
possível especificar opções para cada um dos computadores da camada usando o
programa de remoção do InfoSphere Information Server.

Procedimento
1. Abra um navegador da Web no computador ou em um computador remoto e
navegue para um dos endereços que são listados nas mensagens desde o início
do programa de instalação.
O programa de remoção de software ativa automaticamente o navegador da
Web padrão no computador local e navega para o endereço HTTP.
Uma janela Desinstalação de Login é exibida no navegador da Web.
Uma mensagem poderá aparecer no navegador com o seguinte texto “O
publicador não pode ser verificado”. Você pode ignorar a mensagem com
segurança e continuar a instalação. Essa mensagem não indica um risco de
segurança quando aparece durante a instalação do InfoSphere Information
Server.
2. Para exibir mensagens de instalação em um idioma diferente do inglês,
selecione o idioma no menu Selecionar um Idioma e clique em Efetuar Login.
3. Aceite o contrato de licença.

A Verificação de Pré-requisitos de Remoção Falha
O programa de remoção de software executa uma verificação de pré-requisitos
antecipada antes de remover o produto para assegurar que o computador de
destino atenda a todos os requisitos do sistema para as seleções feitas.

Sintomas
Durante a verificação de pré-requisito antecipada, você recebeu mensagens COM
FALHA ou AVISO.

Resolvendo o problema
Conclua estas etapas seguindo os prompts no assistente:
1. Dê um clique duplo em cada mensagem para saber mais sobre como resolvê-la.
2. Tente resolver cada problema sem sair do programa de remoção de software.
Em seguida, clique em Verificar Novamente na página Verificação de
Pré-requisitos.
3. Se você precisar sair do programa de remoção de software, clique em Cancelar
e feche sua janela do navegador da Web para terminar a sessão. Resolva os
problemas e, em seguida, reinicie o programa de remoção de software.

Salvando um Arquivo de Resposta e Removendo o Produto
É possível salvar um arquivo de resposta para indicar ao programa de remoção do
IBM InfoSphere Information Server como executar uma remoção de software
usando suas informações de configuração salvas. O salvamento de um arquivo de
resposta é importante se você desejar cancelar a sessão de remoção atual e usar o
arquivo de resposta em uma sessão posterior.
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Procedimento
1. No assistente de remoção de software, especifique um nome e local para o
arquivo de resposta no campo Local do Arquivo de Resposta (neste ponto, é
possível optar por cancelar a remoção e usar o arquivo de resposta salvo em
uma sessão posterior).
2. Clique em Remover o IBM InfoSphere Information Server e salvar minhas
configurações em um arquivo de resposta e, em seguida, clique em Avançar
para iniciar a remoção do produto. O programa exibe um resumo das opções
feitas no assistente. À medida que a remoção continua, o programa de remoção
de software relata o progresso na janela.
Esteja atento às seguintes condições enquanto o programa de remoção de
software estiver em execução:
v Deixe o prompt de comandos aberto até a remoção de software ser
concluída.
v Se o sistema encontrar um erro, ele poderá ocasionalmente solicitar uma
resposta de você. Verifique periodicamente para certificar-se de que o sistema
não esteja aguardando uma resposta sua. Se o programa de remoção de
software ficar pausado por um longo tempo, ele poderá falhar.
v Janelas pop-up poderão ser exibidas, às quais você deverá responder para
que a remoção de software continue. Ocasionalmente, uma janela pop-up
poderá ser exibida atrás do navegador da Web. Se o programa de remoção
de software parar durante um longo intervalo, verifique se há janelas pop-up
exibidas atrás do navegador da Web.
v Depois de ter iniciado o processo de remoção de software, mantenha o
navegador da Web aberto para monitorar o progresso e responder se houver
um erro. Se você fechar o navegador da Web, o processo de remoção de
software continuará até o fim. É possível reconectar-se à sessão abrindo um
novo navegador da Web para a mesma URL. É possível também monitorar o
progresso lendo os arquivos de log.
v Dependendo de suas configurações de segurança, janelas de aviso poderão
ser exibidas durante a remoção do sistema de banco de dados IBM DB2 ou
de outros componentes. Ignore os avisos e clique em OK para continuar o
processo de remoção.

Removendo o IBM InfoSphere Information Server Usando um
Arquivo de Resposta (Modo Silencioso)
Usando o modo silencioso, é possível executar uma remoção não assistida do
software do InfoSphere Information Server e concluir diversas remoções de
software semelhantes rapidamente. Por exemplo, se você quiser remover software
de camada de cliente idêntico de várias estações de trabalho, poderá criar um
arquivo de resposta único e usar o modo silencioso para remover o software de
cada estação de trabalho, em vez de usar repetidamente a interface gráfica com o
usuário.

Antes de Iniciar
Obtenha a mídia do produto e determine como você deseja executar o programa
de remoção de software. Além disso, assegure-se de que você tenha criado um
arquivo de resposta.
Nota: As senhas não são salvas no arquivo de resposta. Para usar o arquivo de
resposta em uma instalação subsequente, você deve primeiro editar o arquivo de
resposta com um editor de texto e incluir senhas.
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Procedimento
1. Opcional: Modifique a variável de ambiente EXCEPTION_POLICY. Essa
variável determina como os erros que podem ocorrer ao executar no modo
silencioso são processados.
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

setenv EXCEPTION_POLICY=n

Windows

set EXCEPTION_POLICY=n

n pode ser qualquer um dos seguintes valores:
1

Solicitar ao usuário para tentar novamente em caso de erro
(comportamento padrão)

2

Continuar em caso de erro
Importante: Continuar uma instalação após um erro ocorrer pode resultar
em uma instalação não operacional ou pode fazer com que o software
instalado existente pare de funcionar. Só use essa opção se for orientado
pelo Suporte IBM.

3 Sair em caso de erro
2. Verifique se o usuário é um membro do grupo local de Administradores. Você
deve ser um administrador local ou um usuário local que esteja diretamente
designado ao grupo local de Administradores para executar o programa de
instalação.
a. Abra um prompt de comandos e insira compmgmt.msc.
b. Na área de janela de navegação, clique em Usuários e Grupos Locais >
Grupos.
c. Na área de janela direita, clique com o botão direito do mouse em
Administradores e clique em Propriedades.
d. Na janela Propriedades de Administradores, localize o nome do usuário na
lista Membros. Se o nome de usuário estiver na lista, o usuário faz parte do
grupo de Administradores.
Se o nome de usuário não estiver na lista, o usuário não faz parte do grupo.
Você deve usar uma conta de usuário diferente para executar o programa
de instalação ou solicitar que um administrador do sistema inclua a conta
atual no grupo local de Administradores.
3. Efetue login no computador de destino.
Sistema Operacional

Descrição

Linux ou UNIX

Efetue logis como usuário root.

Windows

Efetue login como um administrador local ou
como um usuário local ou do domínio que
esteja diretamente designado ao grupo local
de Administradores.

4. Abra um prompt de comandos ou uma janela shell.
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Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

Abra uma janela shell no computador de
destino ou use um sistema gráfico de
compartilhamento de área de trabalho.
Mantenha a janela shell aberta durante todo
o processo de instalação. Se você usar telnet
ou ssh, certifique-se de que a sessão não seja
encerrada ou tenha o tempo limite esgotado
durante a instalação.

Windows

Inicie uma sessão do administrador usando
um dos seguintes métodos:
v Execute o seguinte comando:
runas /user:Administrator cmd.exe
v Abra uma janela de comando elevada.
1. Clique em Iniciar > Procurar.
2. Na caixa Resultados da Procura, insira
cmd e pressione Ctrl+Shift+Enter.
3. Clique em Continuar para aceitar o
prompt que solicita sua permissão para
continuar.

5. Na sessão recentemente criada, execute o comando a seguir para limpar
qualquer opção Java que possa estar configurada.
Sistema Operacional

Comando

Linux ou UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

6. Configure as seguintes definições para a sessão para ajudar a assegurar que a
instalação seja bem-sucedida:
v Configure a máscara de criação de arquivo como 022:
umask 022

v Verifique se você tem recursos suficientes de descritor de arquivo alocados
para a instalação. Configure o limite do descritor de arquivo como 10240, um
valor mais alto ou ilimitado. Por exemplo:
ulimit -n 10240

v Verifique se a configuração atual para o parâmetro do kernel NOFILES está
configurada com um valor pelo menos igual ao valor especificado para
ulimit.
v Se o diretório de instalação de destino para o InfoSphere Information Server,
o IBM WebSphere Application Server ou IBM DB2 for um sistema de
arquivos NFS, execute o seguinte comando para assegurar que o daemon de
bloqueio esteja sendo executado.
ps -ef | grep -i lockd

Se o daemon de bloqueio não estiver em execução, consulte na
documentação do sistema operacional o método preferencial de início dos
serviços de daemon.
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7. Execute o programa de remoção de software. Os comandos a seguir iniciam o
processo de remoção de software no modo silencioso usando um arquivo de
resposta.
Sistema Operacional

Procedimento

Linux, UNIX

1. Altere para o diretório _uninstall no
diretório de instalação do InfoSphere
Information Server. Por padrão, esse
diretório é /opt/IBM/InformationServer.
2. Insira o comando a seguir para iniciar o
processo de remoção../uninstall -rsp
-verbose file_name

Windows

1. Altere para o diretório _uninstall no
diretório de instalação do InfoSphere
Information Server. Por padrão, esse
diretório é C:\IBM\InformationServer.
2. Digite o seguinte comando:
uninstall -rsp -verbose
response_file_name

A opção -verbose não é obrigatória. Ela faz com que o programa de instalação
exiba mensagens de log no console e também as grave no arquivo de log. Se a
opção -verbose não for especificada, as mensagens de log serão gravadas
somente no arquivo de log.
O programa executa uma verificação de pré-requisitos e exibe o progresso no
console. Se uma verificação de pré-requisito falhar, o programa de remoção de
software parará e exibirá um erro. Corrija o erro antes de continuar com o
processo de remoção de software.
Esteja atento às seguintes condições enquanto o programa de remoção de
software estiver em execução:
v Deixe o prompt de comandos aberto até a remoção de software ser
concluída.
v Se o sistema encontrar um erro, ele poderá ocasionalmente solicitar uma
resposta de você. Verifique periodicamente para certificar-se de que o sistema
não esteja aguardando uma resposta sua. Se o programa de remoção de
software ficar pausado por um longo tempo, ele poderá falhar.
v Janelas pop-up poderão ser exibidas, às quais você deverá responder para
que a remoção de software continue.
v Dependendo de suas configurações de segurança, janelas de aviso poderão
ser exibidas durante a remoção do sistema de banco de dados IBM DB2 ou
de outros componentes. Ignore os avisos e clique em OK para continuar o
processo de remoção.
Quando a instalação for concluída, a seguinte mensagem será exibida no
arquivo de log.
O
Mecanismo de Instalação concluiu todas as etapas com êxito.

8. Reinicie o computador para concluir o processo de remoção de software.

O que Fazer Depois
Se o processo de remoção de software falhar, execute a seguinte tarefa para
remover o software manualmente:
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v “Removendo o IBM InfoSphere Information Server Manualmente (Windows)” na
página 304
v “Removendo o IBM InfoSphere Information Server Manualmente (Linux,
UNIX)” na página 310
Se o processo de remoção de software for bem-sucedido, execute a seguinte tarefa:
v “Concluindo a Remoção de Software (Windows)”
v “Concluindo a Remoção de Software (Linux, UNIX)” na página 301

O Programa de Remoção de Software Encontra um Erro
Durante o processo de remoção de software, o programa de remoção pode
encontrar um erro que requeira sua ação para resolver.

Sintomas
O programa de remoção de software encontra um erro e uma janela Exceção de
Desinstalação é exibida.

Resolvendo o problema
Conclua estas etapas na janela Exceção de Desinstalação:
1. Clique em Tentar novamente a ação com falha e, em seguida, clique em OK
2. Se o problema tornar a ocorrer, revise as últimas instruções no arquivo de log.
Consulte o Capítulo 14, “Arquivos de Log”, na página 407 para mais
informações.
3. Se o problema puder ser resolvido, corrija-o e, em seguida, clique em Tentar
Novamente.

Concluindo a Remoção de Software
Quando o processo de remoção de software é concluído, uma página Resumo da
Instalação para o Computador Atual é exibida contendo o produto, camadas e
componentes do produto que você instalou, além de informações sobre quanto
tempo o programa de instalação foi executado e se a instalação foi bem-sucedida.

Sobre Esta Tarefa
Se o processo de remoção de software tiver sido bem-sucedido, a seguinte
mensagem será gravada no arquivo de log:
O
Mecanismo de Instalação concluiu todas as etapas com êxito.

Concluindo a Remoção de Software (Windows)
Depois de remover o software do IBM InfoSphere Information Server de
computadores Microsoft Windows, execute o procedimento a seguir em todos os
computadores afetados para concluir a remoção de software.
Removendo os Arquivos Restantes (Camada de Serviços):
Ao remover o software do conjunto, o programa de remoção de software remove
apenas os arquivos que foram criados como parte da instalação do InfoSphere
Information Server. Você deve remover os outros arquivos manualmente a partir
do computador da camada de serviços se planejar reinstalar o conjunto.
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Antes de Iniciar
Execute o programa de remoção de software e assegure-se de que ele seja
concluído com êxito.
Procedimento
1. Remova os bancos de dados não usados.
a. Se você tiver criado o banco de dados do repositório de metadados antes de
ter instalado o InfoSphere Information Server, elimine manualmente o banco
de dados do repositório de metadados. O nome do banco de dados padrão
é xmeta.
b. Se você criou o banco de dados de análise do IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de ter instalado o InfoSphere Information Server, descarte o
banco de dados manualmente. O nome do banco de dados padrão é iadb.
2. Exclua o diretório do servidor de aplicativos.
v Se você instalou o IBM WebSphere Application Server usando o programa de
instalação do InfoSphere Information Server, conclua as etapas adicionais de
remoção do WebSphere Application Server listadas na documentação do IBM
WebSphere Application Server Network Deployment:
– Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere
Application Server e leia “Preparando para Reinstalação Após uma
Desinstalação com Falha”.
– Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere
Application Server e leia “Limpando seu Sistema Depois de Desinstalar o
Produto”.
v Se a pasta de instalação do WebSphere Application Server estiver vazia,
exclua-a. O diretório padrão para a pasta é C:\IBM\WebSphere\AppServer.
3. Se você tiver instalado anteriormente versões mais antigas dos clientes do IBM
InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, as chaves de registro
do Windows poderão permanecer no sistema após a desinstalação dos clientes.
Se você tiver desinstalado todos os softwares do InfoSphere DataStage ou
InfoSphere Information Server, exclua as seguintes chaves de registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Remova os usuários se eles não forem mais necessários.
a. Execute o comando a seguir para excluir os usuários.
net user username /delete

b. Se você tiver usado o registro do usuário do sistema operacional local,
exclua os usuários criados para o InfoSphere Information Server.
5. Exclua os grupos que continham os usuários excluídos, se não forem mais
necessários.
6. Se você utilizou uma instalação existente do IBM WebSphere Application
Server, remova o perfil criado para o conjunto.
Nota: Se o programa de instalação do conjunto instalou o servidor de
aplicativos, o perfil será removido quando você remover o conjunto do
computador.
a. Clique em Iniciar > Todos os Programas > IBM WebSphere > Servidor de
Aplicativos > Perfis > profileName > Parar o servidor. profileName é o
nome do perfil a ser excluído.
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b. Abra um prompt de comandos.
c. Altere para o diretório WASHome\bin. WASHome é o diretório onde o servidor
de aplicativos está instalado. O diretório padrão é C:\IBM\WebSphere\
AppServer.
d. Execute o seguinte comando:
manageprofiles.bat -delete -profileName profile

em que profile é o nome do perfil a ser excluído.
e. Exclua o diretório para o perfil. O diretório está no diretório
WASHome\profiles\profileName.
7. Remova todos os usuários e grupos restantes do InfoSphere Information Server
se você não estiver usando-os para outros propósitos.
8. Reinicie o computador.
Removendo os Arquivos Restantes (Camada de Mecanismo):
Ao remover o software do conjunto, o programa de remoção de software remove
apenas os arquivos que foram criados como parte da instalação do InfoSphere
Information Server. Você deve remover os outros arquivos manualmente a partir
do computador da camada de mecanismo se planejar reinstalar o conjunto.
Antes de Iniciar
Execute o programa de remoção de software e assegure-se de que ele seja
concluído com êxito.
Procedimento
1. Remova os bancos de dados não usados.
a. Se você tiver criado o banco de dados do repositório de metadados antes de
ter instalado o InfoSphere Information Server, elimine manualmente o banco
de dados do repositório de metadados. O nome do banco de dados padrão
é xmeta.
b. Se você criou o banco de dados de análise do IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de ter instalado o InfoSphere Information Server, descarte o
banco de dados manualmente. O nome do banco de dados padrão é iadb.
2. Exclua o diretório do servidor de aplicativos. O diretório padrão para a pasta é
C:\IBM\WebSphere\AppServer.
3. Se você tiver instalado anteriormente versões mais antigas dos clientes do IBM
InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, as chaves de registro
do Windows poderão permanecer no sistema após a desinstalação dos clientes.
Se você tiver desinstalado todos os softwares do InfoSphere DataStage ou
InfoSphere Information Server, exclua as seguintes chaves de registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Execute o comando a seguir para excluir usuários se eles não forem mais
necessários.
net user username /delete

5. Remova todos os usuários e grupos restantes do InfoSphere Information Server
se você não estiver usando-os para outros propósitos.
6. Reinicie o computador.
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Removendo os Arquivos Restantes (Camada do Repositório de Metadados):
Ao remover o software do conjunto, o programa de remoção de software remove
apenas os arquivos que foram criados como parte da instalação do InfoSphere
Information Server. Você deve remover os outros arquivos manualmente a partir
do computador da camada do repositório de metadados se planejar reinstalar o
conjunto.
Antes de Iniciar
Execute o programa de remoção de software e assegure-se de que ele seja
concluído com êxito.
Procedimento
1. Remova os bancos de dados não usados.
a. Se você tiver criado o banco de dados do repositório de metadados antes de
ter instalado o InfoSphere Information Server, elimine manualmente o banco
de dados do repositório de metadados. O nome do banco de dados padrão
é xmeta.
b. Se você criou o banco de dados de análise do IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de ter instalado o InfoSphere Information Server, descarte o
banco de dados manualmente. O nome do banco de dados padrão é iadb.
2. Exclua o diretório do servidor de aplicativos. O diretório padrão para a pasta é
C:\IBM\WebSphere\AppServer.
3. Remova os usuários se eles não forem mais necessários.
a. Execute o comando a seguir para excluir os usuários.
net user username /delete

b. Se você usou o sistema de banco de dados DB2 como o repositório de
metadados, exclua as seguintes contas:
v O usuário do DB2 Administration Server. Exclua esse usuário apenas se
você também estiver removendo o DB2. O usuário padrão é db2admin.
v O proprietário do repositório de metadados. O usuário padrão é xmeta.
v O proprietário do banco de dados de análise do IBM InfoSphere
Information Analyzer. O usuário padrão é iauser.
c. Se você tiver usado um sistema de banco de dados Oracle ou Microsoft SQL
Server para repositório de metadados, use um comando do sistema de
banco de dados Oracle ou Microsoft SQL Server para eliminar o usuário e o
esquema do repositório de banco de dados.
4. Se você usou o programa de instalação do InfoSphere Information Server para
instalar o sistema de banco de dados IBMDB2, remova os seguintes diretórios:
Diretório de Instalação do DB2
O diretório padrão é C:\IBM\sqllib.
Unidade de instalação do DB2
O diretório é x:\DB2, em que x é a unidade na qual você instalou o
sistema de banco de dados DB2.
Diretório de usuários do DB2
Os diretórios padrão são %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\IBM\DB2
e %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\IBM\DB2History.
5. Se você tiver instalado anteriormente versões mais antigas dos clientes do IBM
InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, as chaves de registro
do Windows poderão permanecer no sistema após a desinstalação dos clientes.
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Se você tiver desinstalado todos os softwares do InfoSphere DataStage ou
InfoSphere Information Server, exclua as seguintes chaves de registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

6. Exclua os grupos que continham os usuários excluídos, se não forem mais
necessários.
7. Remova todos os usuários e grupos restantes do InfoSphere Information Server
se você não estiver usando-os para outros propósitos.
8. Reinicie o computador.

Concluindo a Remoção de Software (Linux, UNIX)
Depois de remover o software de computadores Linux ou UNIX, execute as etapas
a seguir para excluir quaisquer arquivos restantes e concluir a remoção de
software.
Removendo os Arquivos Restantes (Camada de Serviços):
Ao remover o software do conjunto, o programa de remoção de software remove
apenas os arquivos que foram criados como parte da instalação do InfoSphere
Information Server. Você deve remover os outros arquivos manualmente a partir
do computador da camada de serviços se planejar reinstalar o conjunto.
Antes de Iniciar
Execute o programa de remoção de software e assegure-se de que ele seja
concluído com êxito.
Procedimento
1. Remova os bancos de dados não usados.
a. Se você tiver criado o banco de dados do repositório de metadados antes de
ter instalado o InfoSphere Information Server, elimine manualmente o banco
de dados do repositório de metadados. O nome do banco de dados padrão
é xmeta.
b. Se você criou o banco de dados de análise do IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de ter instalado o InfoSphere Information Server, descarte o
banco de dados manualmente. O nome do banco de dados padrão é iadb.
2. Exclua o diretório do servidor de aplicativos.
v Se você instalou o IBM WebSphere Application Server usando o programa de
instalação do InfoSphere Information Server, conclua as etapas adicionais de
remoção do WebSphere Application Server listadas na documentação do IBM
WebSphere Application Server Network Deployment:
– Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere
Application Server e leia “Preparando para Reinstalação Após uma
Desinstalação com Falha”.
– Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere
Application Server e leia “Limpando seu Sistema Depois de Desinstalar o
Produto”.
v Se a pasta de instalação do WebSphere Application Server estiver vazia,
exclua-a. O diretório padrão para a pasta é /opt/IBM/WebSphere/AppServer.
3. Se você tiver usado o registro do usuário do sistema operacional local, exclua
os usuários criados para o InfoSphere Information Server.
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4. Se você utilizou uma instalação existente do IBM WebSphere Application
Server, remova o perfil criado para o conjunto.
Nota: Se o programa de instalação do conjunto instalou o servidor de
aplicativos, o perfil será removido quando você remover o conjunto do
computador.
a. A partir de um prompt de shell, altere para o diretório WASHome/bin, em que
WASHome é o diretório no qual o servidor de aplicativos está instalado. O
diretório padrão é /opt/IBM/WebSphere/AppServer.
b. Execute o seguinte comando para excluir o perfil de servidor de aplicativos:
./manageprofiles.sh -delete -profileName profile

em que profile é o nome do perfil a ser excluído.
c. Exclua o perfil no diretório WASHome/profiles.
5. Remova todos os usuários e grupos restantes do InfoSphere Information Server
se você não estiver usando-os para outros propósitos.
Removendo os Arquivos Restantes (Camada de Mecanismo):
Ao remover o software do conjunto, o programa de remoção de software remove
apenas os arquivos que foram criados como parte da instalação do InfoSphere
Information Server. Você deve remover os outros arquivos manualmente a partir
do computador da camada de mecanismo se planejar reinstalar o conjunto.
Antes de Iniciar
Execute o programa de remoção de software e assegure-se de que ele seja
concluído com êxito.
Procedimento
1. Remova os bancos de dados não usados.
a. Se você tiver criado o banco de dados do repositório de metadados antes de
ter instalado o InfoSphere Information Server, elimine manualmente o banco
de dados do repositório de metadados. O nome do banco de dados padrão
é xmeta.
b. Se você criou o banco de dados de análise do IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de ter instalado o InfoSphere Information Server, descarte o
banco de dados manualmente. O nome do banco de dados padrão é iadb.
2. Exclua o diretório no qual você instalou o InfoSphere Information Server.
Sistema Operacional

Diretório

AIX

/usr/IBM/InformationServer

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer

3. Se você não precisar mais da conta dsadm, exclua esse usuário e o grupo
relacionado.
4. Remova todos os usuários e grupos restantes do InfoSphere Information Server
se você não estiver usando-os para outros propósitos.
Removendo os Arquivos Restantes (Camada do Repositório de Metadados):
Ao remover o software do conjunto, o programa de remoção de software remove
apenas os arquivos que foram criados como parte da instalação do InfoSphere

302

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Information Server. Você deve remover os outros arquivos manualmente a partir
do computador da camada do repositório de metadados se planejar reinstalar o
conjunto.
Antes de Iniciar
Execute o programa de remoção de software e assegure-se de que ele seja
concluído com êxito.
Procedimento
1. Remova os bancos de dados não usados.
a. Se você tiver criado o banco de dados do repositório de metadados antes de
ter instalado o InfoSphere Information Server, elimine manualmente o banco
de dados do repositório de metadados. O nome do banco de dados padrão
é xmeta.
b. Se você criou o banco de dados de análise do IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de ter instalado o InfoSphere Information Server, descarte o
banco de dados manualmente. O nome do banco de dados padrão é iadb.
2. Exclua o diretório no qual você instalou o InfoSphere Information Server.
Sistema Operacional

Diretório

AIX

/usr/IBM/InformationServer

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer

3. Se você instalou o sistema de banco de dados DB2 usando o programa de
instalação do InfoSphere Information Server, exclua os seguintes diretórios:
Diretório de Instalação do DB2
O diretório padrão é /opt/IBM/db2/V9.
Diretório do Proprietário da Instância do DB2
Remova o diretório / ~db2inst1/sqllib, em que ~db2inst1 é o diretório
inicial do proprietário da instância. Por exemplo, o diretório de início
padrão do proprietário da instância é geralmente /home/db2inst1.
Diretório do administrador do DB2
Remova o diretório /~dasusr1 /das, em que ~dasusr1 é o diretório
inicial do administrador do DB2. Por exemplo, o diretório inicial
padrão do administrador do DB2 normalmente é /home/dasusr1.
4. Se você usou o sistema de banco de dados DB2 como o repositório de
metadados e ele não precisar mais de uma conta de usuário do DB2, exclua as
contas de usuário do DB2.
a. Execute o comando id para identificar os grupos relacionados para as
seguintes contas de usuário do DB2: dasusr1, db2inst1 e db2fenc1.
bash-3.00$ id dasusr1
uid=210(dasusr1) gid=206(dasadm1) groups=1(staff)

b. Execute o comando userdel para excluir as contas de usuário.
c. Execute o comando groupdel para excluir os grupos relacionados.
5. Se você tiver usado um sistema de banco de dados Oracle ou Microsoft SQL
Server como repositório de metadados, use um comando do sistema de banco
de dados Oracle ou Microsoft SQL Server para eliminar o usuário e o esquema
do repositório de banco de dados.
6. Remova todos os usuários e grupos restantes do InfoSphere Information Server
se você não estiver usando-os para outros propósitos.
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Removendo o Software do IBM InfoSphere Information Server
Manualmente
Se uma instalação ou remoção anterior tiver falhado, poderá ser necessário
remover o conjunto manualmente. Remova o software manualmente apenas depois
de tentar usar o programa de remoção de software.

Removendo o IBM InfoSphere Information Server
Manualmente (Windows)
Se o programa de remoção de software falhar ao desinstalar o conjunto, desinstale
manualmente o conjunto.

Antes de Iniciar
Antes de remover o software manualmente, tente remover o conjunto em cada
computador em sua instalação usando o programa de remoção de software. Se a
operação correta do programa falhar, siga esse procedimento para remover a
instância inteira do InfoSphere Information Server. Também é possível usar esse
procedimento para excluir quaisquer arquivos que o programa de remoção de
software não remove automaticamente.
Atenção: A remoção de uma instalação do InfoSphere Information Server também
exclui todos os projetos, tarefas, modelos e outros itens criados pelo usuário que
estão associados a essa instalação. Antes de remover o software, assegure-se de que
você tenha feito backup de todos os computadores na instalação. Consulte
“Fazendo Backup e Restaurando o IBM InfoSphere Information Server” no IBM
InfoSphere Information Server Administration Guide para obter mais informações sobre
como fazer backup de sua instalação atual do IBM InfoSphere Information Server.
Todas as tarefas planejadas devem ser encerradas e os aplicativos IBM InfoSphere
Information Services Director devem ser desativados. Consulte o “Encerrando
Tarefas e Aplicativos Antes de Remover o Software (Camada de Serviços e Camada
de Mecanismo)” na página 284.

Sobre Esta Tarefa
Você não pode remover manualmente apenas uma única camada ou módulo de
produto. Uma desinstalação manual deve remover a instância inteira. Se diversas
versões cliente estiverem instaladas, você não poderá remover apenas a mais
recente. É necessário remover todas as versões cliente.

Removendo o InfoSphere Information Server Manualmente da
Camada de Serviços (Windows)
Se não for possível remover o software do conjunto usando o programa de
remoção de software, você deverá remover os arquivos e diretórios manualmente a
partir do computador da camada de serviços para assegurar que o produto seja
completamente removido. É importante remover esses arquivos e diretórios
completamente se você planejar reinstalar o conjunto.

Procedimento
1. Faça backup do computador.
2. Abra uma janela de comando elevada:
a. Clique em Iniciar > Procurar.
b. Na caixa Resultados da Procura, insira cmd e pressione Ctrl+Shift+Enter.
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c. Clique em Continuar para aceitar o prompt que solicita sua permissão
para continuar.
3. Se você tiver instalado anteriormente versões mais antigas dos clientes do IBM
InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, as chaves de registro
do Windows poderão permanecer no sistema após a desinstalação dos
clientes. Se você tiver desinstalado todos os softwares do InfoSphere
DataStage ou InfoSphere Information Server, exclua as seguintes chaves de
registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Exclua o diretório do servidor de aplicativos.
v Se você instalou o IBM WebSphere Application Server usando o programa
de instalação do InfoSphere Information Server, conclua as etapas adicionais
de remoção do WebSphere Application Server listadas na documentação do
IBM WebSphere Application Server Network Deployment:
– Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere
Application Server e leia “Preparando para Reinstalação Após uma
Desinstalação com Falha”.
– Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere
Application Server e leia “Limpando seu Sistema Depois de Desinstalar o
Produto”.
v Se a pasta de instalação do WebSphere Application Server estiver vazia,
exclua-a. O diretório padrão para a pasta é C:\IBM\WebSphere\AppServer.
5. Se você utilizou uma instalação existente do IBM WebSphere Application
Server, remova o perfil criado para o conjunto.
Nota: Se o programa de instalação do conjunto instalou o servidor de
aplicativos, o perfil será removido quando você remover o conjunto do
computador.
a. Clique em Iniciar > Todos os Programas > IBM WebSphere > Servidor de
Aplicativos > Perfis > profileName > Parar o servidor. profileName é o
nome do perfil a ser excluído.
b. Abra um prompt de comandos.
c. Altere para o diretório WASHome\bin. WASHome é o diretório onde o
servidor de aplicativos está instalado. O diretório padrão é
C:\IBM\WebSphere\AppServer.
d. Execute o seguinte comando:
manageprofiles.bat -delete -profileName profile

em que profile é o nome do perfil a ser excluído.
e. Exclua o diretório para o perfil. O diretório está no diretório
WASHome\profiles\profileName.
6. Exclua o diretório de instalação do InfoSphere Information Server. O diretório
padrão é C:\IBM\InformationServer\.
7. Se apenas os clientes da Versão 8.5 estiverem instalados nesse computador,
faça backup do registro e, em seguida, exclua as chaves de registro
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software e \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
8. Exclua os diretórios temporários a seguir que contêm arquivos de log para o
programa de instalação.
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%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Nota: Se você escolheu um diretório diferente para os arquivos temporários,
exclua esse diretório em vez dos diretórios padrão.
9. Exclua os atalhos do menu Iniciar do Windows dos seguintes diretórios:
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

10. Remova todos os usuários e grupos restantes do InfoSphere Information
Server se você não estiver usando-os para outros propósitos.
11. Reinicie cada computador depois de remover o conjunto. O Microsoft
Windows pode não conseguir remover alguns arquivos e serviços até que o
computador seja reiniciado.
Atenção: Não execute uma nova instalação do produto antes de reiniciar
cada computador. Se você reinstalar o produto antes de reiniciar seu
computador, a nova instalação poderá falhar.

Removendo o InfoSphere Information Server Manualmente da
Camada de Mecanismo (Windows)
Se não for possível remover o software do conjunto usando o programa de
remoção de software, você deverá remover os arquivos e diretórios manualmente a
partir do computador da camada de mecanismo para assegurar que o produto seja
completamente removido. É importante remover esses arquivos e diretórios
completamente se você planejar reinstalar o conjunto.

Procedimento
1. Faça backup do computador.
2. Abra uma janela de comando elevada:
a. Clique em Iniciar > Procurar.
b. Na caixa Resultados da Procura, insira cmd e pressione Ctrl+Shift+Enter.
c. Clique em Continuar para aceitar o prompt que solicita sua permissão
para continuar.
3. Se você tiver instalado anteriormente versões mais antigas dos clientes do IBM
InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, as chaves de registro
do Windows poderão permanecer no sistema após a desinstalação dos
clientes. Se você tiver desinstalado todos os softwares do InfoSphere
DataStage ou InfoSphere Information Server, exclua as seguintes chaves de
registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Execute os seguintes comandos para parar os serviços do InfoSphere
Information Server:
sc
sc
sc
sc
sc

stop
stop
stop
stop
stop

ASBAgent
LoggingAgent
DSEngine
dsrpc
dstelnet

5. Execute os seguintes comandos para remover os serviços do InfoSphere
Information Server:
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sc
sc
sc
sc
sc

delete
delete
delete
delete
delete

ASBAgent
LoggingAgent
DSEngine
dsrpc
dstelnet

6. O programa de instalação usa uma determinada versão do Kit de Ferramentas
MKS nas camadas de cliente e mecanismo. Se você não tiver instalado
primeiro a sua própria versão suportada do Kit de Ferramentas MKS, use
Adicionar ou Remover Programas para remover o Kit de Ferramentas MKS
que foi instalado pelo programa de instalação do InfoSphere Information
Server.
7. Exclua o diretório de instalação do InfoSphere Information Server. O diretório
padrão é C:\IBM\InformationServer\.
8. Se apenas os clientes da Versão 8.5 estiverem instalados nesse computador,
faça backup do registro e, em seguida, exclua as chaves de registro
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software e \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
9. Exclua os diretórios temporários a seguir que contêm arquivos de log para o
programa de instalação.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Nota: Se você escolheu um diretório diferente para os arquivos temporários,
exclua esse diretório em vez dos diretórios padrão.
10. Exclua os atalhos do menu Iniciar do Windows dos seguintes diretórios:
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. Remova todos os usuários e grupos restantes do InfoSphere Information
Server se você não estiver usando-os para outros propósitos.
12. Reinicie cada computador depois de remover o conjunto. O Microsoft
Windows pode não conseguir remover alguns arquivos e serviços até que o
computador seja reiniciado.
Atenção: Não execute uma nova instalação do produto antes de reiniciar
cada computador. Se você reinstalar o produto antes de reiniciar seu
computador, a nova instalação poderá falhar.

Removendo o InfoSphere Information Server Manualmente da
Camada do Repositório de Metadados (Windows)
Se não for possível remover o software do conjunto usando o programa de
remoção de software, você deverá remover os arquivos e diretórios manualmente a
partir do computador da camada do repositório de metadados para assegurar que
o produto seja completamente removido. É importante remover esses arquivos e
diretórios completamente se você planejar reinstalar o conjunto.

Procedimento
1. Faça backup do computador.
2. Abra uma janela de comando elevada:
a. Clique em Iniciar > Procurar.
b. Na caixa Resultados da Procura, insira cmd e pressione Ctrl+Shift+Enter.
c. Clique em Continuar para aceitar o prompt que solicita sua permissão
para continuar.
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3. Se você tiver instalado anteriormente versões mais antigas dos clientes do IBM
InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, as chaves de registro
do Windows poderão permanecer no sistema após a desinstalação dos
clientes. Se você tiver desinstalado todos os softwares do InfoSphere
DataStage ou InfoSphere Information Server, exclua as seguintes chaves de
registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Se você usou o sistema de banco de dados DB2 como o repositório de
metadados, exclua as seguintes contas:
v O usuário do DB2 Administration Server. Exclua esse usuário apenas se
você também estiver removendo o DB2. O usuário padrão é db2admin.
v O proprietário do repositório de metadados. O usuário padrão é xmeta.
v O proprietário do banco de dados de análise do IBM InfoSphere
Information Analyzer. O usuário padrão é iauser.
5. Se você tiver usado um sistema de banco de dados Oracle ou Microsoft SQL
Server para repositório de metadados, use um comando do sistema de banco
de dados Oracle ou Microsoft SQL Server para eliminar o usuário e o
esquema do repositório de banco de dados.
6. Se você usou o programa de instalação do InfoSphere Information Server para
instalar o sistema de banco de dados IBMDB2:
a. Remova o sistema de banco de dados DB2 usando o utilitário Adicionar
ou Remover Programas no Painel de Controle do Windows. Se o DB2 não
puder ser removido usando o utilitário Adicionar ou Remover Programas,
remova o sistema de banco de dados DB2 executando o comando
db2unins.bat /f no diretório bin do local da instalação do sistema de
banco de dados DB2.
b. Remova as entradas GSK7 da variável de ambiente PATH.
c. Exclua os seguintes diretórios:
Diretório de Instalação do DB2
O diretório padrão é C:\IBM\sqllib.
Unidade de instalação do DB2
O diretório é x:\DB2, em que x é a unidade na qual você instalou o
sistema de banco de dados DB2.
Diretório de usuários do DB2
Os diretórios padrão são %ALLUSERSPROFILE%\Application
Data\IBM\DB2 e %ALLUSERSPROFILE%\Application
Data\IBM\DB2History.
7. Exclua o diretório de instalação do InfoSphere Information Server. O diretório
padrão é C:\IBM\InformationServer\.
8. Se apenas os clientes da Versão 8.5 estiverem instalados nesse computador,
faça backup do registro e, em seguida, exclua as chaves de registro
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software e \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
9. Exclua os diretórios temporários a seguir que contêm arquivos de log para o
programa de instalação.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*
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Nota: Se você escolheu um diretório diferente para os arquivos temporários,
exclua esse diretório em vez dos diretórios padrão.
10. Exclua os atalhos do menu Iniciar do Windows dos seguintes diretórios:
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. Remova todos os usuários e grupos restantes do InfoSphere Information
Server se você não estiver usando-os para outros propósitos.
12. Reinicie cada computador depois de remover o conjunto. O Microsoft
Windows pode não conseguir remover alguns arquivos e serviços até que o
computador seja reiniciado.
Atenção: Não execute uma nova instalação do produto antes de reiniciar
cada computador. Se você reinstalar o produto antes de reiniciar seu
computador, a nova instalação poderá falhar.

Removendo o InfoSphere Information Server Manualmente da
Camada de Cliente (Windows)
Se não for possível remover o software do conjunto usando o programa de
remoção de software, você deverá remover os arquivos e diretórios manualmente a
partir do computador da camada de cliente para assegurar que o produto seja
completamente removido. É importante remover esses arquivos e diretórios
completamente se você planejar reinstalar o conjunto.

Procedimento
1. Faça backup do computador.
2. Abra uma janela de comando elevada:
a. Clique em Iniciar > Procurar.
b. Na caixa Resultados da Procura, insira cmd e pressione Ctrl+Shift+Enter.
c. Clique em Continuar para aceitar o prompt que solicita sua permissão
para continuar.
3. Se você tiver instalado anteriormente versões mais antigas dos clientes do IBM
InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, as chaves de registro
do Windows poderão permanecer no sistema após a desinstalação dos
clientes. Se você tiver desinstalado todos os softwares do InfoSphere
DataStage ou InfoSphere Information Server, exclua as seguintes chaves de
registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. O programa de instalação usa uma determinada versão do Kit de Ferramentas
MKS nas camadas de cliente e mecanismo. Se você não tiver instalado
primeiro a sua própria versão suportada do Kit de Ferramentas MKS, use
Adicionar ou Remover Programas para remover o Kit de Ferramentas MKS
que foi instalado pelo programa de instalação do InfoSphere Information
Server.
5. Remova os seguintes atalhos da área de trabalho:
v Administrator Client.lnk
v Designer Client.lnk
v Console for IBM Information Server.lnk
v Web Console for IBM Information Server.lnk
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6. Se o Multi-Client Manager tiver sido instalado, execute o seguinte comando
para remover a entrada de serviço do Multi-Client Manager:
"C:\IBM\InformationServer\MCM\ClientSwitcherService.exe" /uninstall

Nota: Se diversas versões cliente estiverem instaladas no computador, todos
os clientes serão removidos. Para usar uma versão cliente anterior, você deve
reinstalar o cliente.
7. Exclua o diretório de instalação do InfoSphere Information Server. O diretório
padrão é C:\IBM\InformationServer\.
8. Se apenas os clientes da Versão 8.5 estiverem instalados nesse computador,
faça backup do registro e, em seguida, exclua as chaves de registro
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software e \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
9. Exclua os diretórios temporários a seguir que contêm arquivos de log para o
programa de instalação.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Nota: Se você escolheu um diretório diferente para os arquivos temporários,
exclua esse diretório em vez dos diretórios padrão.
10. Exclua os atalhos do menu Iniciar do Windows dos seguintes diretórios:
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. Remova todos os usuários e grupos restantes do InfoSphere Information
Server se você não estiver usando-os para outros propósitos.
12. Reinicie cada computador depois de remover o conjunto. O Microsoft
Windows pode não conseguir remover alguns arquivos e serviços até que o
computador seja reiniciado.
Atenção: Não execute uma nova instalação do produto antes de reiniciar
cada computador. Se você reinstalar o produto antes de reiniciar seu
computador, a nova instalação poderá falhar.

Removendo o IBM InfoSphere Information Server
Manualmente (Linux, UNIX)
Se uma instalação ou remoção anterior tiver falhado, poderá ser necessário
remover o conjunto manualmente. Remova o software manualmente apenas depois
de tentar usar o programa de remoção de software.

Antes de Iniciar
Antes de remover o software manualmente, tente remover o conjunto em cada
computador em sua instalação usando o programa de remoção de software. Se a
operação correta do programa falhar, siga esse procedimento para remover a
instância inteira do InfoSphere Information Server. Também é possível usar esse
procedimento para excluir quaisquer arquivos que o programa de remoção de
software não remove automaticamente.
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Atenção: A remoção de uma instalação do InfoSphere Information Server também
exclui todos os projetos, tarefas, modelos e outros itens criados pelo usuário que
estão associados a essa instalação. Antes de remover o software, assegure-se de que
você tenha feito backup de todos os computadores na instalação. Consulte
“Fazendo Backup e Restaurando o IBM InfoSphere Information Server” no IBM
InfoSphere Information Server Administration Guide para obter mais informações sobre
como fazer backup de sua instalação atual do IBM InfoSphere Information Server.
Todas as tarefas planejadas devem ser encerradas e os aplicativos IBM InfoSphere
Information Services Director devem ser desativados. Consulte o “Encerrando
Tarefas e Aplicativos Antes de Remover o Software (Camada de Serviços e Camada
de Mecanismo)” na página 284.

Sobre Esta Tarefa
Não é possível remover manualmente apenas uma única camada ou módulo de
produto. Uma remoção manual deve remover a instância inteira.

Removendo o InfoSphere Information Server Manualmente da
Camada de Serviços (Linux, UNIX)
Se não for possível remover o software do conjunto usando o programa de
remoção de software, você deverá remover os arquivos e diretórios manualmente a
partir do computador da camada de serviços para assegurar que o produto seja
completamente removido. É importante remover esses arquivos e diretórios
completamente se você planejar reinstalar o conjunto.

Procedimento
1. Faça backup do computador.
2. Efetue login como usuário raiz e conclua as seguintes etapas para parar e
remover os serviços:
a. Altere para o diretório de instalação do InfoSphere Information Server (o
padrão é /opt/IBM/InformationServer).
b. Pare o IBM WebSphere Application Server.
c. Execute o comando a seguir para determinar quais entradas de inicialização
devem ser removidas. Os arquivos MetadataServer.sh são iniciados
automaticamente por links simbólicos no diretório rc. No AIX e Linux, o
diretório é /etc/rc.d.
find /etc -name "*" -print | xargs grep -i installation_dir

em que installation_dir é o diretório no qual você instalou o InfoSphere
Information Server. O diretório padrão é /opt/IBM/InformationServer.
d. Remova todas as entradas que contêm 99ISF.
3. Exclua o diretório do servidor de aplicativos.
v Se você instalou o IBM WebSphere Application Server usando o programa de
instalação do InfoSphere Information Server, conclua as etapas adicionais de
remoção do WebSphere Application Server listadas na documentação do IBM
WebSphere Application Server Network Deployment:
– Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere
Application Server e leia “Desinstalando o Produto WebSphere
Application Server”.
– Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere
Application Server e leia “Limpando seu Sistema Depois de Desinstalar o
Produto”.
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v Se você pré-instalou o WebSphere Application Server manualmente, em vez
de reinstalar o produto, exclua o perfil e, em seguida, recrie-o.
4. Exclua o diretório de instalação do InfoSphere Information Server. O diretório
padrão é /opt/IBM/InformationServer.
5. Exclua os arquivos de log temporários do programa de instalação executando o
seguinte comando:
rm -rf /tmp/ibm_is_logs

Nota: Se você escolheu um diretório diferente para os arquivos temporários,
exclua esse diretório em vez dos diretórios padrão.
6. Exclua o arquivo do local da instalação do InfoSphere DataStage executando o
seguinte comando:
rm -rf /.dshome

7. Exclua os arquivos de log do InfoSphere DataStage executando o seguinte
comando:
Sistema Operacional

Comando

AIX, Solaris

rm -rf /ds_logs

UNIX

rm -rf /root/ds_logs

8. Remova todos os usuários e grupos do InfoSphere Information Server se não
estiver usando-os para outros propósitos.
9. Reinicie o computador para assegurar que todos os processos tenham sido
finalizados.

Removendo o InfoSphere Information Server Manualmente da
Camada de Mecanismo (Linux, UNIX)
Se não for possível remover o software do conjunto usando o programa de
remoção de software, você deverá remover os arquivos e diretórios manualmente a
partir do computador da camada de mecanismo para assegurar que o produto seja
completamente removido. É importante remover esses arquivos e diretórios
completamente se você planejar reinstalar o conjunto.

Procedimento
1. Faça backup do computador.
2. Efetue login como usuário raiz e conclua as seguintes etapas para parar e
remover os serviços:
a. Altere os diretórios para o diretório de instalação do mecanismo do
InfoSphere Information Server. O local padrão é /opt/IBM/
InformationServer/Server/DSEngine.
b. Execute o seguinte comando para originar o arquivo dsenv para configurar
as variáveis de ambiente necessárias:
. ./dsenv

c. Execute o seguinte comando para interromper os serviços de mecanismo:
./bin/uv -admin -stop

d. Altere para o diretório de instalação do InfoSphere Information Server. O
diretório padrão é /opt/IBM/InformationServer.
e. Execute o seguinte comando para interromper os agentes:
./ASBNode/bin/NodeAgents.sh stop
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f. Remova o comando a seguir para determinar quais entradas de inicialização
devem ser removidas. O arquivo NodeAgents.sh é iniciado automaticamente
por links simbólicos no diretório rc. No AIX e Linux, o diretório é
/etc/rc.d.
find /etc -name "*" -print | xargs grep -i installation_dir

em que installation_dir é o diretório no qual você instalou o InfoSphere
Information Server. O diretório padrão é /opt/IBM/InformationServer.
g. Remova todas as entradas que contêm DSEngine ou ISFAgent.
h. Abra o arquivo /etc/services e procure e remova a entrada que inicia com
dsrpc. O exemplo a seguir mostra como essa entrada deverá se parecer:
dsrpc 31538/tcp # RPCdaemon DSEngine@/opt/IBM/InformationServer/Server/
DSEngine

3. Exclua o diretório de instalação do InfoSphere Information Server. O diretório
padrão é /opt/IBM/InformationServer.
4. Exclua os arquivos de log temporários do programa de instalação executando o
seguinte comando:
rm -rf /tmp/ibm_is_logs

Nota: Se você escolheu um diretório diferente para os arquivos temporários,
exclua esse diretório em vez dos diretórios padrão.
5. Exclua o arquivo do local da instalação do InfoSphere DataStage executando o
seguinte comando:
rm -rf /.dshome

6. Exclua os arquivos de log do InfoSphere DataStage executando o seguinte
comando:
Sistema Operacional

Comando

AIX, Solaris

rm -rf /ds_logs

UNIX

rm -rf /root/ds_logs

7. Remova todos os usuários e grupos do InfoSphere Information Server se não
estiver usando-os para outros propósitos.
8. Reinicie o computador para assegurar que todos os processos tenham sido
finalizados.

Removendo o InfoSphere Information Server Manualmente da
Camada do Repositório de Metadados (Linux, UNIX)
Se não for possível remover o software do conjunto usando o programa de
remoção de software, você deverá remover os arquivos e diretórios manualmente a
partir do computador da camada de mecanismo para assegurar que o produto seja
completamente removido. É importante remover esses arquivos e diretórios
completamente se você planejar reinstalar o conjunto.

Procedimento
1. Faça backup do computador.
2. Se você tiver instalado o sistema de banco de dados IBMDB2 como parte da
instalação do InfoSphere Information Server, remova o sistema de banco de
dados DB2 do computador no qual instalou a camada do repositório de
metadados. Remover o sistema do banco de dados DB2 automaticamente
remove o banco de dados do repositório de metadados e de análise.
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Efetue login como o proprietário da instância do DB2. Esta conta é, por
padrão, db2inst1.
b. Elimine os bancos de dados executando os seguintes comandos:
a.

db2 drop database xmeta
db2 drop database iadb

Este exemplo usa os nomes de banco de dados padrão: xmeta e iadb. Se
você usou nomes diferentes, use seus nomes de banco de dados no lugar.
c. Se você tiver instalado o sistema de banco de dados DB2 como parte da
instalação do InfoSphere Information Server e esta for a única instalação
do DB2, remova o sistema de banco de dados DB2. Consulte o Centro de
Informações do DB2 para obter mais informações sobre como remover o DB2
9.7.
d. Use os seguintes comandos para remover quaisquer arquivos restantes:
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm

-rf
-rf
-rf
-rf
-rf
-rf
-rf
-rf

/tmp/db2*
/tmp/dascrt*
/var/db2
/var/opt/db2
~dasusr1/das
~db2inst1/db2inst1
~db2inst1/sqllib
/opt/IBM/db2

Este exemplo utiliza os caminhos e as contas de usuário padrão. Se você
usou caminhos e contas de usuário diferentes, use-os no lugar.
e. Remova todas as entradas no arquivo /etc/services que comecem com
DB2_db2inst1 ou db2c_db2inst1, em que db2inst1 é o nome do proprietário
da instância que você utilizou durante a instalação do conjunto.
f. Se o arquivo /etc/inittab existir e esta for a única instalação do sistema
de banco de dados DB2, abra o arquivo e procure e remova a entrada fmc.
O exemplo a seguir mostra como essa entrada deverá se parecer:
fmc:number:respawn:/opt/IBM/db2/V9/bin/db2fmcd #DB2 Fault Monitor Coordinator

3. Se você tiver usado uma instalação existente do sistema de banco de dados
DB2, use o prompt de comandos do DB2 para eliminar os bancos de dados de
análise e do repositório de metadados. Os nomes dos bancos de dados padrão
são xmeta e iadb.
4. Se você tiver usado o sistema de banco de dados Oracle ou Microsoft SQL
Server para criar os bancos de dados de análise e do repositório de
metadados, elimine manualmente os bancos de dados. Os nomes dos bancos
de dados padrão são xmeta e iadb.
5. Exclua o diretório de instalação do InfoSphere Information Server. O diretório
padrão é /opt/IBM/InformationServer.
6. Exclua os arquivos de log temporários do programa de instalação executando
o seguinte comando:
rm -rf /tmp/ibm_is_logs

Nota: Se você escolheu um diretório diferente para os arquivos temporários,
exclua esse diretório em vez dos diretórios padrão.
7. Exclua o arquivo do local da instalação do InfoSphere DataStage executando o
seguinte comando:
rm -rf /.dshome

8. Exclua os arquivos de log do InfoSphere DataStage executando o seguinte
comando:
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Sistema Operacional

Comando

AIX, Solaris

rm -rf /ds_logs

UNIX

rm -rf /root/ds_logs

9. Remova todos os usuários e grupos do InfoSphere Information Server se não
estiver usando-os para outros propósitos.
10. Reinicie o computador para assegurar que todos os processos tenham sido
finalizados.
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Parte 3. Configurando o Software Após a Instalação
Para concluir a configuração do InfoSphere Information Server, conclua as tarefas
que correspondem aos módulos de produto instalados ou aos recursos que você
deseja ativar. Para obter as etapas de configuração adicionais, consulte a
documentação dos seus módulos de produto específicos.
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317

318

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Capítulo 10. Configurando o IBM InfoSphere Information
Server
Depois de instalar o produto, você deve configurar conexões para seu servidor de
aplicativos e bancos de dados, ativar a segurança e configurar outros produtos no
conjunto. A conclusão dessas tarefas de configuração assegura que sua instalação
do InfoSphere Information Server seja configurada para executar idealmente com
tempo de inatividade mínimo.

Alterando Nomes de Host e Portas
É possível alterar o nome do host e as portas do IBM DB2 ou suas portas do IBM
WebSphere Application Server após a instalação.

Alterando a Porta HTTP do WebSphere Application Server
Para alterar a porta do servidor HTTP ou a porta de transporte HTTP do IBM
WebSphere Application Server ou a porta HTTPS, use o console administrativo do
WebSphere Application Server reinicie o WebSphere Application Server e edite os
outros arquivos de configuração.

Sobre Esta Tarefa
Essa tarefa se aplica somente aos ambientes independentes (sem cluster).

Procedimento
1. Altere o valor de porta no console administrativo do WebSphere Application
Server.
Para alterar o valor de porta no console:
a. Inicie o console administrativo do WebSphere Application Server.
b. Clique em Servidores > Tipos de Servidor > Servidores de Aplicativos
WebSphere.
c. Selecione o servidor cuja porta você deseja alterar.
d. Clique em Portas.
e. Altere o valor da porta.
v Para alterar o valor da porta do servidor HTTP ou a porta de transporte
HTTP, altere o valor WC_defaulthost.
v Para Para alterar o valor da porta HTTPS, altere o valor
WC_defaulthost_secure.
2. Pare e reinicie o WebSphere Application Server.
3. Atualize o valor de porta nos arquivos Version.xml. Esses arquivos contêm os
registros de instalação que são usados pelo programa de instalação. Manter
esses arquivos atuais evita problemas com instalações futuras. Atualize os
seguintes arquivos Version.xml:
v O arquivo que está no servidor que hospeda a camada de mecanismo
v O arquivo que está no servidor que hospeda a camada de serviços
Em cada servidor, o arquivo Version.xml está localizado no diretório de
instalação do IBM InfoSphere Information Server.Edite cada arquivo conforme a
seguir:
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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a. Use um editor de texto para abrir o arquivo Version.xml.
b. No arquivo, localize o seguinte elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

c. Altere o atributo value para a nova porta HTTPS se o HTTPS estiver
configurado. Se o HTTPS não estiver configurado, especifique a nova porta
HTTP.
d. No arquivo, localize o seguinte elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

e. Altere o atributo value para a nova porta HTTPS se o HTTPS estiver
configurado. Se o HTTPS não estiver configurado, especifique a nova porta
HTTP.
f. Se você tiver alterado o valor WC_defaulthost na etapa 1 na página 319,
especifique o mesmo valor no seguinte elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

g. Se você tiver alterado o valor WC_defaulthost_secure na etapa 1 na página
319, especifique o mesmo valor no seguinte elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.secure.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

4. Modifique o arquivo registered-servers.xml em cada computador que
hospeda a camada de serviços. É possível localizar esse arquivo no local a
seguir, onde installdir é o local do seu diretório de instalação do InfoSphere
Information Server:
v installdir/ASBServer/conf/
Nota: O local típico da instalação é /opt/IBM/InformationServer.
v installdir\ASBServer\conf\
Nota: O local típico da instalação é C:\IBM\InformationServer.
Edite o arquivo da seguinte forma:
a. Abra o arquivo em um editor de texto.
b. No arquivo, localize o seguinte elemento XML:
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="port"
is-primary-server="true" />

Pode haver vários elementos <asb-server> no arquivo registeredservers.xml. Modifique os elementos <asb-server> para os servidores cujos
números de porta estão sendo alterados.
c. Atualize o valor port.
d. Salve as alterações.
5. Modifique o arquivo registered-servers.xml em cada computador que
hospeda a camada de mecanismo. É possível localizar esse arquivo no seguinte
local:
v installdir/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client_8.5.0.0
v installdir\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.isf.client_8.5.0.0
Edite o arquivo da seguinte forma:
a. Abra o arquivo em um editor de texto.
b. No arquivo, localize o seguinte elemento XML:
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<asb-server name="host"
host-name="host"
port="port"
is-primary-server="true" />

Pode haver vários elementos <asb-server> no arquivo registeredservers.xml. Modifique os elementos <asb-server> para os servidores cujos
números de porta estão sendo alterados.
c. Atualize o valor port.
d. Salve as alterações.
6. Opcional: Modifique o arquivo registered-servers.xml em cada computador
que hospeda a camada de cliente. A lista de servidores nesses arquivos é usada
para preencher as listas de servidores nas páginas de login para alguns
aplicativos cliente. Você poderá atualizar esses arquivos se quiser ter os valores
de porta atualizados mostrados na próxima tentativa de login. Como
alternativa, você pode digitar o novo valor na página de login da próxima vez
que efetuar login. Entretanto, o nome do host e porta antigos continuam a ser
exibidos nas listas em algumas páginas de login do aplicativo cliente, a menos
que você modifique o arquivo registered-servers.xml no computador.
Modifique o arquivo de uma destas maneiras:
v Altere o arquivo da mesma maneira que você modificou os arquivos
registered-servers.xml nos computadores da camada de mecanismo.
Nota: Em computadores somente cliente, o atributo is-primaryserver="true" não aparece no elemento <asb-server>.
v Execute o comando RegistrationCommand da seguinte forma:
– cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./RegistrationCommand -remove -hostname host -port port

– cd C:\IBM\InformationServer\ASBNode\bin
RegistrationCommand.bat -remove -hostname host -port port

Nota: Esses comandos usam exemplos de diretórios de instalação, que
podem ser diferentes da sua própria configuração.
Dica: Para usar o comando RegistrationCommand para incluir o novo nome
do host e número da porta para uma nova entrada do servidor, execute o
comando:
– ./RegistrationCommand.sh -add -name host -hostname host -port port
– RegistrationCommand.bat -add -name host -hostname host -port port

Alterando outras Portas do WebSphere Application Server
Depois de alterar as portas do IBM WebSphere Application Server no console
administrativo do WebSphere Application Server, reinicie o WebSphere Application
Server e, em seguida, edite outros arquivos de configuração.

Procedimento
1. Altere um valor de porta no console administrativo do WebSphere Application
Server.
a. Inicie o console administrativo do WebSphere Application Server.
b. Clique em Servidores > Tipos de Servidor > Servidores de Aplicativos
WebSphere.
c. Selecione o servidor cuja porta você deseja alterar.
d. Clique em Portas.
e. Altere o valor da porta que você deseja alterar.
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2. Pare e reinicie o servidor de aplicativos.
Ambiente de servidor de aplicativos

Procedimento

Independente

Pare e reinicie o WebSphere Application
Server

Ambiente em cluster

Pare e reinicie o membro de cluster do
WebSphere Application Server para o qual
você alterou a porta

3. Se você tiver alterado o valor de porta SOAP_CONNECTOR_ADDRESS nas
configurações de porta do WebSphere, atualize o arquivo wsadmin.properties.
Nota: Para um ambiente em cluster, altere o arquivo wsadmin.properties
apenas se o SOAP_CONNECTOR_ADDRESS do gerenciador de implementação for
alterado. Certifique-se de atualizar os arquivos wsadmin.properties de todos os
nós e perfis do cluster para que eles apontem para o gerenciador de
implementação. Não será necessário atualizar nenhum arquivo se você tiver
alterado o SOAP_CONNECTOR_ADDRESS de um membro de cluster somente.
a. Use um editor de texto para abrir o arquivo wsadmin.properties. Esse
arquivo está na camada de serviços no seguinte diretório, em que <profile> é
o nome do perfil no qual o IBM InfoSphere Information Server está
instalado. Em um ambiente em cluster, esse é o nome do perfil Custom no
qual o membro de cluster, cuja porta foi alterada, é implementado.
v

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/<profile>/properties/

v

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\<profile>\properties\

Nota: Esses caminhos de arquivo usam exemplos de diretórios de
instalação, que podem ser diferentes da sua própria configuração.
b. Abra o arquivo usando um editor de texto e localize o parâmetro
com.ibm.ws.scripting.port.
c. Altere o valor de parâmetro para corresponder ao valor especificado para
SOAP_CONNECTOR_ADDRESS.
d. Salve as alterações. Reinicie o WebSphere Application Server depois que
todas as outras mudanças estiverem concluídas.
Em um ambiente independente, o valor-padrão de SOAP_CONNECTOR_ADDRESS é
8880.
Em um ambiente em cluster, o valor padrão de SOAP_CONNECTOR_ADDRESS para o
gerenciador de implementação é 8879. O valor-padrão para
SOAP_CONNECTOR_ADDRESS para um membro de cluster é 8880.
Lembre-se: Para um ambiente em cluster, repita a etapa 3 para todos os nós e
perfis no cluster.

Alterando o Nome do Host e a Porta do Banco de Dados do
Repositório de Metadados
Você pode alterar o nome do host ou a porta do banco de dados do repositório de
metadados modificando os arquivos de configuração e depois alterando os valores
no console administrativo do IBM WebSphere Application Server.

Atualizando o Atributo dbalias do Banco de Dados
Você modifica um arquivo XML que exista no archive ojb-conf.jar para atualizar
o nome do host de seu banco de dados do repositório de metadados.

322

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Antes de Iniciar
Faça backup do arquivo ojb-conf.jar em um diretório fora da hierarquia de
diretórios do IBM InfoSphere Information Server.

Procedimento
1. Pare o servidor de aplicativos.
Configuração do servidor de aplicativos

Procedimento

Independente

Pare o IBM WebSphere Application Server

Em Cluster

Pare os membros de cluster do WebSphere
Application Server

2. Crie um diretório vazio temporário e torne-o seu diretório de trabalho padrão:
mkdir tmp
cd tmp

3. Localize o arquivo ojb-conf.jar em um dos seguintes servidores, dependendo
da configuração:
v Se a instalação incluir uma implementação de cluster do WebSphere
Application Server, localize o arquivo no servidor que hospeda o
Gerenciador de Implementação do WebSphere Application Server.
v Caso contrário, localize o arquivo no servidor que hospeda a camada de
serviços.
Sistema Operacional

Diretórios

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib

4. Extraia o arquivo ojb-conf.jar no local temporário usando o utilitário jar de
um Java Developer Kit, como aquele no WebSphere Application Server.
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/
java/bin/jar xf
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar

Windows

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando:C:\IBM\WebSphere\AppServer\java\
bin\jar xf
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar

5. Abra o arquivo repository_database.xml em um editor de texto.
6. Localize o atributo dbalias. A tabela a seguir descreve o formato do atributo.
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Tabela 67. Atributos para Diferentes Sistemas de Banco de Dados
Sistema de
banco de
dados

Atributo dbalias

Sistema de
banco de
dados IBM
DB2

dbalias="//host:port/dbname"

sistema de
banco de
dados Oracle

dbalias="oracle://host:port;ServiceName=service"

Oracle RAC

dbalias="oracle://
host1:port;ServiceName=service;AlternateServers=(host:port, host:port,
host:port, ...)"

Sistema de
banco de
dados
Microsoft
SQL Server

dbalias="sqlserver://host:port;DatabaseName=dbname"

Instância
nomeada
pelo
Microsoft
SQL Server

dbalias="sqlserver://host/named_instance:port;DatabaseName=dbname"

7. Modifique os valores host e port para corresponder aos valores de nome do host
e de porta do novo host do banco de dados do repositório de metadados.
8. Salve suas alterações e saia do editor de texto.
9. Navegue para o diretório temporário que você criou na etapa 2 na página 323 e
compacte o arquivo ojb-conf.jar com as informações atualizadas.
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando. O ponto (.) no final do comando é
necessário:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/
java/bin/jar
cf /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar .

Windows

As linhas a seguir fazem parte de um único
comando. O ponto (.) no final do comando é
necessário:C:\IBM\WebSphere\AppServer\
java\bin\jar cf
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar .

Propagando Mudanças no IBM WebSphere Application Server
Depois de fazer mudanças nos arquivos que estão contidos no arquivo
ojb-conf.jar, você deve propagar as mudanças para o WebSphere Application
Server para que entrem em vigor.
Copiando o Arquivo ojb-conf.jar para o IBM WebSphere Application Server em
uma Configuração Independente (Linux, UNIX):
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Para propagar mudanças no WebSphere Application Server em uma configuração
independente, você deve copiar o arquivo ojb-conf.jar para o diretório no qual o
WebSphere Application Server está instalado.
Procedimento
1. Pare o WebSphere Application Server.
2. A partir da linha de comandos, navegue para o diretório install_dir/
ASBServer/apps/lib, em que install_dir é o diretório no qual você instalou o
IBM InfoSphere Information Server.
3. Execute o comando a seguir para copiar o arquivo ojb-conf.jar para o
diretório apps/lib do WebSphere Application Server. Insira o comando em uma
única linha.
cp ojb-conf.jar
/was_install_dir/AppServer/profiles/profile_name/informationServer/apps/lib

was_install_dir é o diretório no qual você instalou WebSphere Application
Server.
profile_name é o nome de seu perfil do InfoSphere Information Server para o
WebSphere Application Server.
4. Inicie o WebSphere Application Server.
Copiando o Arquivo ojb-conf.jar para o IBM WebSphere Application Server em
uma Configuração Independente (Windows):
Para propagar mudanças no WebSphere Application Server em uma configuração
independente, você deve copiar o arquivo ojb-conf.jar para o diretório no qual o
WebSphere Application Server está instalado.
Procedimento
1. Pare o WebSphere Application Server.
2. Abra um prompt de comandos e navegue para o diretório
install_dir\ASBServer\apps\lib, em que install_dir é o diretório no qual
você instalou o IBM InfoSphere Information Server.
3. Execute o comando a seguir para copiar o arquivo ojb-conf.jar para o
diretório apps\lib do WebSphere Application Server. Insira o comando em uma
única linha.
copy ojb-conf.jar
\was_install_dir\AppServer\profiles\profile_name\informationServer\apps\lib

was_install_dir é o diretório no qual você instalou WebSphere Application
Server.
profile_name é o nome de seu perfil do InfoSphere Information Server para o
WebSphere Application Server.
4. Inicie o WebSphere Application Server.
Executando o Utilitário FilePropagator em uma Configuração em Cluster (Linux,
UNIX):
Para propagar mudanças no IBM WebSphere Application Server em uma
configuração em cluster, você deve executar o utilitário FilePropagator. Geralmente,
você executa esse utilitário para propagar bibliotecas compartilhadas do IBM
InfoSphere Information Server alteradas para o WebSphere Application Server.
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Antes de Iniciar
Use a ferramenta isrecovery para fazer backup de componentes e dados do
InfoSphere Information Server. Consulte “Fazendo Backup de Componentes do
IBM InfoSphere Information Server” no IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide para obter mais informações sobre como executar a
ferramenta isrecovery.
Sobre Esta Tarefa
Atenção: O utilitário FilePropagator requer 1.5 GB ou mais de espaço em disco
temporário para ser executado. Assegure-se de que os seguintes diretórios tenham
pelo menos 1.5 GB de espaço em disco não usado antes de executar o utilitário
FilePropagator:
Tabela 68. Diretórios Temporários do Sistema que São Usados pelo Utilitário FilePropagator
Sistema Operacional

Diretório Temporário

AIX, Linux, UNIX

/tmp

HP-UX, Solaris

var/tmp

Procedimento
1. A partir da linha de comandos, navegue para o diretório install_dir/
ASBServer, em que install_dir é o diretório no qual você instalou o InfoSphere
Information Server.
2. Execute os comandos a seguir para fazer uma cópia do diretório apps/lib e do
diretório apps/eclipse.
rm -r profile/informationServer/apps
mkdir -p profile/informationServer/apps
cp -r apps/lib apps/eclipse profile/informationServer/apps

3. Stop o cluster do WebSphere Application Server.
4. A partir da linha de comandos, execute o utilitário FilePropagator. Insira os
comandos a seguir em uma única linha.
bin/FilePropagator.sh
-user wasadmin_user
-password wasadmin_password
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

wasadmin_user é o nome de usuário que você está usando para efetuar login no
servidor de aplicativos.
wasadmin_password é a senha para o nome de usuário que você especificou para
wasadmin_user.
5. Start o cluster do WebSphere Application Server.
Executando o Utilitário FilePropagator em uma Configuração em Cluster
(Windows):
Para propagar mudanças no IBM WebSphere Application Server em uma
configuração em cluster, você deve executar o utilitário FilePropagator. Geralmente,
você executa esse utilitário para propagar bibliotecas compartilhadas do IBM
InfoSphere Information Server alteradas para o WebSphere Application Server.
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Antes de Iniciar
Use a ferramenta isrecovery para fazer backup de componentes e dados do
InfoSphere Information Server. Consulte “Fazendo Backup de Componentes do
IBM InfoSphere Information Server” no IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide para obter mais informações sobre como executar a
ferramenta isrecovery.
Sobre Esta Tarefa
Atenção: O utilitário FilePropagator requer 1.5 GB ou mais de espaço em disco
temporário para ser executado. Assegure-se de que o diretório %TEMP% tenha pelo
menos 1.5 GB de espaço em disco não usado antes de executar o utilitário
FilePropagator.
Procedimento
1. Abra um prompt de comandos e navegue para o diretório
install_dir\ASBServer, em que install_dir é o diretório no qual você instalou
o InfoSphere Information Server.
2. Execute os comandos a seguir para fazer uma cópia do diretório apps/lib e do
diretório apps\eclipse.
rd /q/s profile\informationServer\apps
mkdir -p profile\informationServer\apps
xcopy /s/i apps\lib profile\informationServer\apps\lib
xcopy /s/i apps\eclipse profile\informationServer\apps\eclipse

3. Stop o cluster do WebSphere Application Server.
4. A partir do prompt de comandos, execute o utilitário FilePropagator. Insira os
comandos a seguir em uma única linha.
bin/FilePropagator.bat
-user wasadmin_user
-password wasadmin_password
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

wasadmin_user é o nome de usuário que você está usando para efetuar login no
servidor de aplicativos.
wasadmin_password é a senha para o nome de usuário que você especificou para
wasadmin_user.
5. Start o cluster do WebSphere Application Server.

Atualizando a URL de Propriedades do Banco de Dados
Atualize os nomes do host e da porta para seu banco de dados do repositório de
metadados, especificando os valores no arquivo database.properties.

Antes de Iniciar
Faça backup do arquivo database.properties em um diretório fora da hierarquia
de diretórios do IBM InfoSphere Information Server.

Procedimento
1. Localize o arquivo database.properties. Esse arquivo está localizado no
subdiretório ASBServer/bin/sql/ do diretório de instalação do IBM InfoSphere
Information Server.
2. Edite o arquivo da seguinte forma:
a. Use um editor de texto para abrir o arquivo.
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b. No arquivo, localize a palavra-chave e valor url:
Tabela 69. Formato da Palavra-chave e Valor URL para Diferentes Sistemas de Banco de
Dados
Sistema de
banco de
dados

Palavra-chave e valor url

Sistema de
banco de
dados IBM
DB2

url=jdbc\:db2\://host\:port/dbname

sistema de
banco de
dados Oracle

url=jdbc\:ibm\:oracle\://host\:port;serviceName\
=service;AlternateServers\=(host:port, host:port, host:port, ...)

Oracle RAC

url=jdbc\:ibm\:oracle\://racl\:1521;serviceName\
=orcl;AlternateServers\=(racl:1521, rac2:1521, rac3:1521)

Sistema de
banco de
dados
Microsoft
SQL Server

url=jdbc\:ibm\:sqlserver\://host\:port;DatabaseName=dbname

Instância
nomeada
pelo
Microsoft
SQL Server

url=jdbc\:ibm\:sqlserver\://host\\
named_instance:port;DatabaseName=dbname

c. Altere host e port para os mesmos valores especificados em Atualizando o
Atributo dbalias do Banco de Dados.
d. Salve o arquivo.
3. Reinicie o servidor de aplicativos.
Configuração do servidor de aplicativos

Procedimento

Independente

Reinicie o IBM WebSphere Application Server

Em Cluster

Reinicie os membros de cluster do
WebSphere Application Server

Configurando Novo Roteamento de Cliente Automático
Para que o IBM WebSphere Application Server se reconecte ao servidor de espera
sem problemas em uma configuração HADR ou em cluster do DB2, configure a
nova rota do cliente automática.

Sobre Esta Tarefa
Em uma instalação IBM InfoSphere Information Server com um sistema de banco
de dados DB2 em cluster, o novo roteamento de cliente automático pode
redirecionar o WebSphere Application Server para se conectar a um servidor
alternativo quando o servidor principal falhar. O servidor alternativo é
pré-registrado com o novo roteamento de cliente automático. Quando ocorre uma
falha, o novo roteamento de cliente automático primeiro tenta se reconectar ao
banco de dados principal. Se a conexão falhar, o novo roteamento de cliente
automático estabelece uma conexão com o servidor em espera.
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Se uma transação de atualização, exclusão ou inserção estivesse ocorrendo e a falha
acontecesse antes da confirmação da transação, o usuário receberia uma mensagem
de erro. Quando o usuário tenta a transação novamente, o servidor em espera
manipula a transação. Se uma transação de leitura estivesse ocorrendo, ela seria
automaticamente executada no servidor em espera e nenhuma mensagem de erro
seria exibida.

Procedimento
1. Efetue login no nó primário.
2. Execute o comando a seguir para configurar a nova rota do cliente automática
para o banco de dados. O standby_IP pode ser um endereço IPv4 ou um
endereço IPv6, conforme mostrado no exemplo a seguir:
db2 update alternate server for database database using hostname standby_IP port port

Por exemplo:
db2 update alternate server for database xmeta using
hostname 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7 port 60000

Modificando as Propriedades da Conexão para Origens de
Dados
Você deve modificar as propriedades da conexão no console administrativo do IBM
WebSphere Application Server para que o banco de dados do repositório de
metadados possa ser localizado quando o WebSphere Application Server for
iniciado.

Procedimento
1. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server.
Utilize o nome do usuário e a senha do administrador do WebSphere
Application Server.
2. Clique em Recursos > JDBC > Origens de dados.
3. Conclua as seguintes etapas para as origens de dados ASB JDBC DataSource,
ASB JDBC XA DataSource e Jreport JDBC DataSource:
a. Clique no nome da origem de dados na janela.
b. Em Propriedades Adicionais, clique em Propriedades Customizadas.
c. Modifique as propriedades de conexão.
d. Para Oracle RAC, faça as seguintes mudanças:
1) Remova as seguintes propriedades:
databaseName
SID

2) Inclua as propriedade a seguir. Os nomes das propriedades fazem
distinção entre maiúsculas e minúsculas:
serviceName service_name
alternateServers (host1\:port,host2\:port,host3\:port)

serviceName
Substitui o SID e é usado para identificar o servidor Oracle RAC.
Esse valor deve corresponder ao valor serviceName especificado no
arquivo database.properties.
alternateServers
Especifica os nomes de host e portas dos servidores na configuração
do Oracle RAC. Esse valor deve corresponder ao valor
AlternateServers especificado no arquivo database.properties.
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e. Na área Mensagens, no início da página, clique em Aplicar e depois clique
em Salvar para aplicar as alterações à configuração principal.
f. Clique no botão Salvar novamente na página seguinte.
g. Retorne para a página Origens de dados, clique na origem de dados
modificada e clique em Testar Conexão.
4. Para configurações do repositório de metadados em cluster (cluster ou HADR
do DB2, Oracle RAC), atualize também as informações de nome de host e porta
alternativos do banco de dados no WebSphere Application Server. Consulte
“Especificando o Endereço e Porta Alternativos para um Banco de Dados DB2
para Conectar-se ao IBM WebSphere Application Server” na página 166.
5. Efetue logout do console.
6. Reinicie o servidor de aplicativos.
Configuração do servidor de aplicativos

Procedimento

Independente

Reinicie o IBM WebSphere Application Server

Em Cluster

Reinicie os membros de cluster do
WebSphere Application Server

Atualizando Registros de Instalação
O arquivo Version.xml contém os registros de instalação que são usados pelo
programa de instalação. Atualização dos valores nesse arquivo ajuda a evitar
problemas com instalações futuras.

Sobre Esta Tarefa
O arquivo Version.xml está localizado no diretório de instalação do IBM
InfoSphere Information Server no mesmo servidor que o arquivo ojb-conf.jar.

Procedimento
1. Use um editor de texto para abrir o arquivo Version.xml.
2. No arquivo, localize o seguinte elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.hostname"
persistent="true" readonly="true" value="myserver"/>

3. Modifique o atributo value para o nome do host de seu banco de dados do
repositório de metadados.
4. No arquivo, localize o seguinte elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.port"
persistent="true" readonly="true" value="1433"/>

5. Modifique o atributo value para o número da porta para seu banco de dados
do repositório de metadados.
6. Salve suas mudanças e feche o arquivo Version.xml.

Configurando Exceções de Firewall
Na maioria dos casos, você pode evitar especificar exceções de firewall abrindo
portas ao preparar um computador Microsoft Windows para instalação. No
entanto, você pode preferir configurar exceções de firewall explícitas para arquivos
executáveis do cliente que exigem acesso à rede.

Sobre Esta Tarefa
O estágio deverá ser configurado dessa forma.
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Procedimento
1. Use seu software de firewall para configurar exceções de firewall para os
arquivos executáveis a seguir. O local padrão desses arquivos é
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic\.
Tabela 70. Arquivos Executáveis do Lado do Cliente que Requerem Acesso à Rede
Arquivo Executável

Descrição

admin.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator

director.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Director

DSCompilerWizard.exe

Compilador de várias tarefas usado pelo
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer

DSDesign.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer

dsviewer.exe

Gerenciamento do conjunto de dados para
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer

C:\IBM\InformationServer\ASBNode\apps\
jre\bin\java.exe

Processos usados para executar programas
Java. Esses processos são necessários a todos
os clientes.

C:\IBM\InformationServer\ASBNode\apps\
jre\bin\javaw.exe
C:\IBM\InformationServer\Clients\
Classic\ISC\isc.exe

Programa que executa o console do IBM
InfoSphere Information Services Director e
do IBM InfoSphere Information Analyzer

C:\IBM\InformationServer\Clients\
istools\manager\manager.exe

IBM InfoSphere Information Server Manager

C:\IBM\InformationServer\Clients\
istools\cli\istool.bat

Interface da linha de comandos do
InfoSphere Information Server Manager

2. Use seu software de firewall para configurar exceções de firewall para os
arquivos executáveis a seguir, que iniciam aplicativos independentes. O local
padrão desses arquivos é C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic\.
Tabela 71. Arquivos Executáveis para Ferramentas Independentes que Requerem Acesso à
Rede
Arquivo Executável

Descrição

diffapicmdline.exe

Ferramenta de linha de comandos para
comparação

dsdiffexporter.exe
dsadmin.exe

Ferramenta de administração de linha de
comandos

dscc.exe

Ferramenta do compilador de linha de
comandos

dscmdexport.exe

Ferramenta de exportação de linha de
comandos

dscmdimport.exe

Ferramenta de importação de linha de
comandos

dsexport.exe

Ferramenta de exportação

dsimport.exe

Ferramenta de importação
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Tabela 71. Arquivos Executáveis para Ferramentas Independentes que Requerem Acesso à
Rede (continuação)
Arquivo Executável

Descrição

dsjob.exe

Ferramenta de administração de tarefas de
linha de comandos

NLVAdmin.exe

Ferramenta de suporte para comutação de
uma instalação no idioma inglês para outro
idioma

XMDICmd.exe

Utilitário do importador de metadados

XMLImporter.exe

Importador de definição de tabela XML

XMLMDImporter.exe

Ativando o Secure Sockets Layer (SSL)
O IBM InfoSphere Information Server suporta a comunicação do Secure Sockets
Layer (SSL) entre os componentes do servidor de aplicativos e do cliente. Se o seu
ambiente exigir confidencialidade no nível EJB ou HTTP, é possível ativar o SSL.

Sobre Esta Tarefa
O SSL não é ativado pelo padrão no InfoSphere Information Server. Se o HTTPS
não for configurado, o HTTP será usado no lugar dele. O SSL inclui maior
segurança ao seu sistema, mas também requer mais trabalho administrativo e pode
estar propenso a erros. O SSL implica em um impacto de desempenho, portanto,
considere cuidadosamente as vantagens e desvantagens antes de ativar o SSL. Você
pode não precisar do SSL se tiver um firewall potente no local, mas o SSL fornece
os seguintes benefícios:
Criptografia
Os dados enviados por uma conexão SSL são criptografados.
Identificação
A comunicação é permitida apenas se o servidor for verificado
positivamente. Antes da comunicação ser iniciada, o servidor envia ao
cliente um certificado. A assinatura no certificado é decriptografada pelo
cliente para verificar a autenticidade do emissor.
É possível ativar o SSL para comunicação de cliente/servidor de HTTP seguro de
entrada (HTTPS) ou RMI/IIOP de entrada (comunicação de EJB).

Procedimento
1. Configure o servidor de aplicativos para se comunicar usando o SSL.
2. Configure os componentes do InfoSphere Information Server nos computadores
da camada a seguir para usar o SSL.
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Computadores da camada de Computadores da camada de Computadores da camada de
mecanismo
serviços
cliente
v Agentes
v Ferramentas de linha de
comandos

v Ferramentas de linha de
comandos

v Ferramentas de linha de
comandos
v Programas rich client
Os programas rich client
incluem o console do
InfoSphere Information
Server, os clientes IBM
InfoSphere DataStage and
QualityStage Director,
Designer e Administrator e o
cliente IBM InfoSphere
FastTrack

3. Use um dos métodos a seguir para configurar programas rich client para se
comunicarem com o servidor de aplicativos usando HTTPS.
Método

Procedimento

Manual

Edite os arquivos de configuração em cada
computador que contém os componentes e
instale o certificado HTTPS no computador

Automático

Configure os componentes a partir do
programa de instalação durante a instalação
(este método está disponível para a maioria
dos cenários de instalação)

Você deve usar o método manual nos seguintes cenários:
v Instale o WebSphere Application Server usando o programa de instalação do
InfoSphere Information Server. Nesse caso, é necessário usar o método
manual após a instalação para configurar a camada de serviços para o
HTTPS. Se você instalar a camada de cliente ou a camada de mecanismo na
mesma permissão de instalação, será necessário também configurar
manualmente as camadas instaladas na permissão para o HTTPS.
v Instale a camada de cliente somente em uma permissão de instalação, em um
computador que não tenha outras camadas instaladas ou em um computador
que tenha outras camadas instaladas. Neste caso, você deve usar o método
manual após a instalação para configurar a camada de cliente para o HTTPS.
4. Depois que o SSL for ativado, especifique as seguintes informações de HTTPS:
Tipo de Ferramenta

Procedimento

Para acessar as ferramentas do cliente
InfoSphere Information Server baseadas na
Web

Especifique uma URL e porta HTTPS no
navegador da Web

Para acessar ferramentas de rich client

Especifique uma porta ativada para HTTPS
ao efetuar login em cada ferramenta

Ativando o SSL para Transporte RMI/IIOP de Entrada
(Instalação Independente)
No IBM InfoSphere Information Server, Versão 8.5 e mais recente, o SSL para
RMI/IIOP é desativado por padrão. Depois de instalar ou fazer upgrade para a
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Versão 8.5 ou mais recente, é possível ativar o Secure Sockets Layer (SSL) para o
IBM WebSphere Application Server, Versões 7.0 e 8.0.

Sobre Esta Tarefa
Use o console administrativo do WebSphere Application Server para reativar esse
protocolo de comunicação no servidor de aplicativos depois que o InfoSphere
Information Server for instalado.
Se estiver fazendo upgrade de uma versão anterior do InfoSphere Information
Server que usava SSL e desejar continuar usando, você deverá ativar o SSL depois
de instalar a Versão 8.5 ou mais recente. Se preferir usar o SSL ou se o sistema
exigir confidencialidade no nível de Enterprise JavaBeans (EJB), você deverá ativar
o SSL porque os clientes EJB interagem com a camada EJB do Java Enterprise
Edition (J2EE) usando o protocolo RMI/IIOP.
Importante: Você deve executar a ferramenta UpdateSignerCerts em todos os
sistemas de cliente quando quaisquer mudanças de SSL ocorrerem na célula, na
qual um grupo de servidores de aplicativos e agentes do nó são gerenciados por
um gerenciador de implementação. Por exemplo, quando um certificado expira,
você deve executar a ferramenta em cada sistema do cliente em seu ambiente de
servidor de aplicativos.

Procedimento
1. Inicie os processos do WebSphere Application Server.
a. Inicie o WebSphere Application Server executando o script
MetadataServer.sh ou MetadataServer.bat.
b. Inicie o WebSphere Application Server executando o serviço do Microsoft
Windows.
2. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server para
configurar suas definições de segurança.
Versão do servidor de aplicativos

Procedimento

Versão 7.0

Acesse o centro de informações do
WebSphere Application Server e leia
“Protegendo Servidores de Aplicativos
Específicos”

Versão 8.0

Acesse o centro de informações do
WebSphere Application Server e leia
“Diversos Domínios de Segurança”

3. Clique em OK e salve todas as alterações.
4. Pare e reinicie todos os processos do WebSphere Application Server.

O que Fazer Depois
Execute a ferramenta IBM InfoSphere Information Server UpdateSignerCerts em
cada sistema do cliente.

Ativando o SSL para Transporte RMI/IIOP de Entrada
(Instalação de Cluster)
No IBM InfoSphere Information Server, Versão 8.5 e mais recente, o SSL para
RMI/IIOP é desativado por padrão. Depois de instalar ou fazer upgrade para a
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Versão 8.5 ou mais recente, é possível ativar o Secure Sockets Layer (SSL) para o
IBM WebSphere Application Server, Versões 7.0 e 8.0.

Sobre Esta Tarefa
Use o console administrativo do WebSphere Application Server para reativar esse
protocolo de comunicação no servidor de aplicativos depois que o InfoSphere
Information Server for instalado.
Se estiver fazendo upgrade de uma versão anterior do InfoSphere Information
Server que usava SSL e desejar continuar usando, você deverá ativar o SSL depois
de instalar a Versão 8.5 ou mais recente. Se preferir usar o SSL ou se o sistema
exigir confidencialidade no nível de Enterprise JavaBeans (EJB), você deverá ativar
o SSL porque os clientes EJB interagem com a camada EJB do Java Enterprise
Edition (J2EE) usando o protocolo RMI/IIOP.
Importante: Você deve executar a ferramenta UpdateSignerCerts em todos os
sistemas de cliente quando quaisquer mudanças de SSL ocorrerem na célula, na
qual um grupo de servidores de aplicativos e agentes do nó são gerenciados por
um gerenciador de implementação. Por exemplo, quando um certificado expira,
você deve executar a ferramenta em cada sistema do cliente em seu ambiente de
servidor de aplicativos.

Procedimento
1. Inicie os processos do WebSphere Application Server.
a. Assegure-se de que os agentes do nó estejam ativos e em execução.
b. Inicie o gerenciador de implementação do WebSphere Application Server
executando o comando startManager.
2. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server para
configurar suas definições de segurança.
Versão do servidor de aplicativos

Procedimento

Versão 7.0

Acesse o centro de informações do
WebSphere Application Server e leia
“Protegendo Servidores de Aplicativos
Específicos”

Versão 8.0

Acesse o centro de informações do
WebSphere Application Server e leia
“Diversos Domínios de Segurança”

3. Clique em OK e salve todas as alterações.
4. Pare e reinicie todos os processos do WebSphere Application Server na célula,
parando todos os servidores de aplicativos, agentes do nó e, depois, o
Deployment Manager. Em seguida, inicie o Deployment Manager, todos os
agentes do nó e todos os servidores de aplicativos.

O que Fazer Depois
Execute a ferramenta IBM InfoSphere Information Server UpdateSignerCerts em
cada sistema do cliente.
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Executando o UpdateSignerCerts Depois de Ativar o SSL ou
Alterar Configurações de SSL
Para ativar o SSL em um computador, é necessário recuperar o certificado do
servidor. Para recuperar o certificado, execute a ferramenta UpdateSignerCerts.
Execute também uma ferramenta UpdateSignerCerts sempre que uma alteração de
SSL ocorrer em uma célula IBM WebSphere Application Server.

Sobre Esta Tarefa
A tabela a seguir descreve quando e onde executar a ferramenta
UpdateSignerCerts.
Tabela 72. Quando e Onde Executar a Ferramenta UpdateSignerCerts
Quando executar a
ferramenta
UpdateSignerCerts

Onde executar a ferramenta
UpdateSignerCerts

Configurações do
WebSphere Application
Server

Depois de reativar o SSL
Camadas de cliente, de
para RMI/IIOP ou o HTTPS mecanismo e de serviços.
para a primeira vez (após
uma nova instalação ou após
um upgrade).

Configurações independentes
e de cluster do WebSphere
Application Server

Depois de substituir ou
atualizar um certificado do
servidor (por exemplo,
quando um certificado
expira).

Camadas de cliente, de
mecanismo e de serviços

Configurações independentes
e de cluster do WebSphere
Application Server

Após instalar uma nova
camada de cliente e de
mecanismo do IBM
InfoSphere Information
Server.

Novas camadas de cliente e
novas camadas de
mecanismo (somente se o
SSL estiver ativado)

Configurações independentes
e de cluster do WebSphere
Application Server

Depois de incluir um novo
nó gerenciado no cluster e
um novo perfil customizado
ser criado (cluster
horizontal).

Camadas de cliente, camadas Configuração de cluster do
de mecanismo e camadas de WebSphere Application
serviços (somente se o SSL
Server somente
estiver ativado)

Procedimento
1. Altere para o diretório no qual a ferramenta UpdateSignerCerts está localizada.
A tabela a seguir indica o local a partir do qual executar a ferramenta. O local
depende de qual computador no qual a ferramenta está sendo executada e
como o WebSphere Application Server está configurado:
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Computador e configuração
Computador da camada de serviços,
ambiente em cluster do WebSphere
Application Server

Execute UpdateSignerCerts a partir deste
local
O caminho a seguir no computador hospeda
o Gerenciador de Implementação:
v installdir/ASBServer/bin
v installdir\ASBServer\bin
Se o computador que hospeda a camada de
serviços também tiver a camada de
mecanismo ou a camada de cliente instalada,
execute a ferramenta UpdateSignerCerts nos
diretórios ASBServer/bin e ASBNode/bin no
computador.

Computador da camada de serviços,
ambiente fora de cluster (independente) do
WebSphere Application Server

O caminho a seguir no computador da
camada de serviços:
v installdir/ASBServer/bin
v installdir\ASBServer\bin
Se o computador que hospeda a camada de
serviços também tiver a camada de
mecanismo ou a camada de cliente instalada,
execute a ferramenta UpdateSignerCerts nos
diretórios ASBServer/bin e ASBNode/bin no
computador.

Computadores da camada de mecanismo

O caminho a seguir em cada computador da
camada de mecanismo:
v installdir/ASBNode/bin
v installdir\ASBNode\bin

Computadores da camada de cliente

O caminho a seguir em cada computador da
camada de cliente:
v installdir/ASBNode/bin
v installdir\ASBNode\bin

Computador da camada de repositório de
metadados

Não é necessário executar a ferramenta neste
computador.

2. Use o comando a seguir para executar a ferramenta UpdateSignerCerts.
./UpdateSignerCerts.sh -host host_name -port port_number
UpdateSignerCerts.bat -host host_name -port port_number

Sintaxe do Comando UpdateSignerCerts
Use o comando UpdateSignerCerts para recuperar o certificado SSL do servidor.

Sintaxe de comando
./UpdateSignerCerts.sh -host host_name -port port_number

Sintaxe de comando
UpdateSignerCerts.bat -host host_name -port port_number

Parâmetros
-host host_name
Se a sua instalação tiver um dispatcher de front-end separado, use o nome do
host do dispatcher de front-end.
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Se a sua instalação não tiver um dispatcher de front-end separado, use o nome
do host do computador da camada de serviços.
-port port_number
Se a sua instalação tiver um dispatcher de front-end separado, use a porta
HTTPS do dispatcher de front-end se estiver configurada para o HTTPS. Caso
contrário, use a porta HTTP do dispatcher de front-end.
Se a sua instalação não tiver um dispatcher de front-end separado, use a porta
de transporte seguro do WebSphere Application Server se o HTTPS estiver
configurado ou a porta de transporte HTTP se HTTPS não estiver configurado.
Se o HTTPS for usado, a ferramenta pode solicitar que você aceite um certificado
HTTPS. Aceite o certificado para permitir que a ferramenta finalize suas tarefas.
Se você não especificar um valor -host ou -port, a ferramenta usará o conjunto a
seguir de valores-padrão. Esses valores podem ou não funcionar, dependendo da
sua configuração:
Quando a ferramenta é executada em um computador que hospeda a camada de
serviços (outras camadas podem ou não ser instaladas no mesmo computador):
Se a ferramenta for executada a partir do diretório ASBServer/bin, ela se
conectará com o host e a porta que são designados como o servidor
principal no arquivo registered-servers.xml. Esse é o host e a porta que
foram especificados durante a instalação das camadas de serviços e
mecanismo, a menos que o arquivo registered-servers.xml tenha sido
manualmente atualizado devido a uma alteração no dispatcher de
front-end ou uma alteração na porta HTTP ou HTTPS para a camada de
serviços.
Quando a ferramenta é executada em um computador que hospeda a camada de
mecanismo (outras camadas podem ou não ser instaladas no mesmo
computador):
Se a ferramenta for executada a partir do diretório ASBNode/bin, ela se
conectará com o host e a porta que são designados como o servidor
principal no arquivo registered-servers.xml. Esse é o host e a porta que
foram especificados durante a instalação das camadas de serviços e
mecanismo, a menos que o arquivo registered-servers.xml tenha sido
manualmente atualizado devido a uma alteração no dispatcher de
front-end ou uma alteração na porta HTTP ou HTTPS para a camada de
serviços.
Quando a ferramenta é executada em um computador da camada de cliente sem
uma camada de mecanismo instalada no mesmo computador:
Os valores -host e -port são obrigatórios.

Configurando Manualmente os Componentes do InfoSphere
Information Server para Usar o HTTPS
Se o programa de instalação não configurou o HTTPS para um computador de
camada durante o processo de instalação, siga este procedimento para configurar o
HTTPS manualmente para esse computador de camada.

Sobre Esta Tarefa
A camada de serviços e a camada de mecanismo serão configuradas
adequadamente para HTTPS se você selecionar HTTPS durante a instalação dessas
camadas. Se você não selecionou o HTTPS durante a instalação dessas camadas,
será possível configurar manualmente as comunicações do HTTPS, conforme
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descrito neste procedimento. Cada camada de cliente deve ser manualmente
configurada para ativar as comunicações do HTTPS com a camada de serviços.

Procedimento
1. (Computadores da camada de cliente, camada de mecanismo e camada de
serviços) Crie um arquivo de texto vazio chamado https.conf. Armazene o
arquivo nos locais a seguir onde installdir é o local do diretório de instalação do
InfoSphere Information Server:
v installdir/ASBServer/conf
v installdir/ASBNode/conf
O installdir típico é /opt/IBM/InformationServer.
O diretório ASBServer só estará presente se o computador hospedar a camada
de serviços.
v installdir\ASBServer\conf
v installdir\ASBNode\conf
O installdir típico é C:\IBM\InformationServer.
O diretório ASBServer só estará presente se o computador hospedar a camada
de serviços.
2. (Computadores da camada de cliente, camada de mecanismo e camada de
serviços) Use o comando UpdateSignerCerts para instalar o certificado HTTPS
no computador. Consulte o “Executando o UpdateSignerCerts Depois de Ativar
o SSL ou Alterar Configurações de SSL” na página 336.
3. (Computadores da camada de mecanismo e camada de serviços) Atualize o
valor de porta nos arquivos Version.xml. Esses arquivos contêm os registros de
instalação que são usados pelo programa de instalação. Manter esses arquivos
atuais evita problemas com instalações futuras. Atualize os seguintes arquivos
Version.xml:
v O arquivo que está no servidor que hospeda a camada de mecanismo
v O arquivo que está no servidor que hospeda a camada de serviços
Em cada servidor, o arquivo Version.xml está localizado no diretório de
instalação do IBM InfoSphere Information Server.
Edite cada arquivo conforme a seguir:
a. Use um editor de texto para abrir o arquivo Version.xml.
b. Localize o elemento is.console.port e altere o atributo value para o
número da porta HTTPS.
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="80"/>

c. Localize o elemento is.https e altere o atributo value para true.
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.https"
persistent="true" readonly="true" value="false"/>

d. Localize o elemento isf.http.port e altere o atributo value para o número
da porta HTTPS.
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

4. Navegue para o diretório apropriado para o computador da camada e
modifique o arquivo registered-servers.xml. No computador da camada de
cliente, a lista de servidores nesse arquivo é usada para preencher as listas de
servidores nas páginas de login para alguns aplicativos clientes. Atualize esses
arquivos se você desejar ter os valores de porta atualizados mostrados na
próxima tentativa de login. Como alternativa, você pode digitar o novo valor
na página de login da próxima vez que efetuar login. O nome do host e porta
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antigos continuam a ser exibidos nas listas em algumas páginas de login do
aplicativo cliente, a menos que você modifique o arquivo registeredservers.xml no computador.
Opção

Descrição

Computador da camada de serviços

v installdir/ASBServer/conf/
v installdir\ASBServer\conf\

Computador da camada de mecanismo

v installdir/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v installdir\ASBNode\eclipse\plugins\
com.ibm.isf.client_8.7.0.0

Computador da camada de cliente

v installdir/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v installdir\ASBNode\eclipse\plugins\
com.ibm.isf.client_8.7.0.0

a. Abra o arquivo em um editor de texto.
b. No arquivo, localize o seguinte elemento XML:
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="9080"
is-primary-server="true" />

Pode haver vários elementos <asb-server> no arquivo registeredservers.xml. Modifique a porta de todos os elementos <asb-server> para
refletir a porta da camada de serviços.
c. Atualize o valor port.
d. Salve as alterações.
5. Opcional: (Camada de cliente) Para remover entradas antigas do servidor,
execute o comando RegistrationCommand.
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

cd installdir/ASBNode/bin
./RegistrationCommand.sh -remove
-hostname host -port port

Windows

cd installdir\ASBNode\bin
RegistrationCommand.bat -remove -hostname
host -port port

6. (Camada de cliente) Atualize os marcadores do navegador e os atalhos de
URL. Altere cada item para que ele use https:// em vez de http:// e, assim,
fazer referência à porta HTTPS em vez da porta HTTP.

Substituindo Certificados do WebSphere Application Server
Para substituir um certificado antes que ele expire, ou usar seu próprio certificado,
é possível substituir um certificado do IBM WebSphere Application Server
especificando um certificado diferente para cada nó.

Sobre Esta Tarefa
Em instalações em cluster do IBM InfoSphere Information Server, todos os
certificados de assinante devem ser armazenados no armazenamento confiável
CellDefaultTrustStore. Em instalações independentes do InfoSphere Information
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Server, todos os certificados de assinante devem ser armazenados no
armazenamento confiável NodeDefaultTrustStore. Esses armazenamentos confiáveis
são os locais padrão para os certificados de assinante do WebSphere Application
Server.
No WebSphere Application Server, Versão 6.1, quando os certificados expiram, ou
se os nós estiverem fora de sincronização, é possível substituir um certificado
concluindo as etapas na seguinte nota técnica: http://www.ibm.com/support/
docview.wss?rs=180&uid=swg21305596. Embora o WebSphere Application Server,
Versão 6.1, não seja suportado no InfoSphere Information Server, Versão 8.7, o
exemplo nesta nota técnica ainda é válido para substituir certificados SSL
manualmente.
No WebSphere Application Server, Versão 7.0 e Versão 8.0, é possível renovar os
certificados. O WebSphere Application Server gera um novo certificado que
substitui o antigo.
Como alternativa, você poderá substituir um certificado pelo seu próprio, ou
poderá usar um certificado assinado por uma autoridade de certificação. Consulte
a documentação do WebSphere Application Server para obter detalhes.

Procedimento
1. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server.
2. Execute o seguinte script para iniciar o servidor de aplicativos:
Sistema Operacional

Script

Linux, UNIX

MetadataServer.sh

Windows

MetadataServer.bat

3. Use o comando startManager para iniciar o gerenciador de implementação.
4. Renove ou substitua o certificado do WebSphere Application Server. Consulte a
documentação do WebSphere Application Server para obter mais informações
sobre como renovar o certificado:
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Substituindo um Certificado Autoassinado Existente”.
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Substituindo um Certificado Pessoal Existente”.
5. Pare e reinicie todos os processos do IBM WebSphere Application Server
Network Deployment. Para obter mais informações sobre como reiniciar
processos do servidor de aplicativos, consulte o IBM InfoSphere Information
Server Administration Guide.
6. Recupere o certificado de assinante para o armazenamento confiável do cliente
do WebSphere Application Server. Se o armazenamento confiável do cliente do
WebSphere Application Server não incluir um certificado de assinante, o
servidor de aplicativos poderá falhar.
Por padrão, o WebSphere Application Server solicita a você para aceitar o
certificado se ele não for confiável ao executar o utilitário de linha de
comandos do WebSphere Application Server, como o comando serverStatus ou
o comando stopServer. Assegure-se de aceitar o certificado antes de parar ou
iniciar o WebSphere Application Server usando qualquer outro aplicativo, como
o Microsoft Windows Services.
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Consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter mais
informações sobre como recuperar o certificado de assinante e estabelecer a
confiança para seu certificado:
v Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Instalação Segura para Recuperação de Assinante de Cliente
em SSL”.
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Instalação Segura para Recuperação de Assinante de Cliente
em SSL”.

O que Fazer Depois
Execute a ferramenta UpdateSignerCerts nas camadas de cliente, de mecanismo e
de serviços. Para obter informações adicionais, consulte “Executando o
UpdateSignerCerts Depois de Ativar o SSL ou Alterar Configurações de SSL” na
página 336.

Alternando de HTTPS de volta para HTTP
Se a instalação do IBM InfoSphere Information Server estiver configurada para
HTTP seguro (HTTPS), será possível configurá-la para usar o HTTP em vez disso.
Talvez você não requeira o HTTPS se não precisar criptografar dados ou se tiver
um firewall potente no local.

Procedimento
1. (Computadores da camada de cliente, camada de mecanismo e camada de
serviços) Exclua os arquivos https.conf. Os arquivos são encontrados nos
locais a seguir, onde installdir é o local do diretório de instalação do InfoSphere
AIX
HPUX
Linux
Solaris
Information Server:
v installdir/ASBServer/conf
v installdir/ASBNode/conf
O installdir típico é /opt/IBM/InformationServer.
v installdir\ASBServer\conf

Windows

v installdir\ASBNode\conf
O installdir típico é C:\IBM\InformationServer.
O diretório ASBServer só estará presente se o computador hospedar a camada
de serviços.
2. (Computadores da camada de mecanismos e camada de serviços) Altere o valor
de porta nos arquivos Version.xml. Esses arquivos contêm os registros de
instalação que são usados pelo programa de instalação. Manter esses arquivos
atuais evita problemas com instalações futuras. Atualize os seguintes arquivos
Version.xml:
v O arquivo que está no servidor que hospeda a camada de mecanismo
v O arquivo que está no servidor que hospeda a camada de serviços
Em cada servidor, o arquivo Version.xml está localizado no diretório de
instalação do IBM InfoSphere Information Server.
Edite cada arquivo conforme a seguir:
a. Use um editor de texto para abrir o arquivo Version.xml.
b. Localize o elemento is.console.port e altere o atributo value para a porta
HTTP a ser usada.
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />
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c. Localize o elemento is.https e altere o atributo value para false.
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.https"
persistent="true" readonly="true" value="true"/>

d. Localize o elemento isf.http.port e altere o atributo value para a porta
HTTP a ser usada.
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

3. Navegue para o diretório apropriado para o computador da camada e
modifique o arquivo registered-servers.xml. No computador da camada de
cliente, a lista de servidores nesse arquivo é usada para preencher as listas de
servidores nas páginas de login para alguns aplicativos clientes. Atualize esses
arquivos se você desejar ter os valores de porta atualizados mostrados na
próxima tentativa de login. Como alternativa, você pode digitar o novo valor
na página de login da próxima vez que efetuar login. O nome do host e porta
antigos continuam a ser exibidos nas listas em algumas páginas de login do
aplicativo cliente, a menos que você modifique o arquivo registeredservers.xml no computador.
Opção

Descrição

Computador da camada de serviços

v installdir/ASBServer/conf/
v installdir\ASBServer\conf\

Computador da camada de mecanismo

v installdir/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v installdir\ASBNode\eclipse\plugins\
com.ibm.isf.client_8.7.0.0

Computador da camada de cliente

v installdir/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v installdir\ASBNode\eclipse\plugins\
com.ibm.isf.client_8.7.0.0

a. Abra o arquivo em um editor de texto.
b. No arquivo, localize o seguinte elemento XML:
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="9080"
is-primary-server="true" />

Pode haver vários elementos <asb-server> no arquivo registeredservers.xml. Modifique a porta de todos os elementos <asb-server> para
refletir a porta da camada de serviços.
c. Atualize o valor port.
d. Salve as alterações.
4. Opcional: (Camada de cliente) Para remover entradas antigas do servidor,
execute o comando RegistrationCommand.
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

cd installdir/ASBNode/bin
./RegistrationCommand.sh -remove
-hostname host -port port

Windows

cd installdir\ASBNode\bin
RegistrationCommand.bat -remove -hostname
host -port port
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5. (Camada de cliente) Atualize os marcadores do navegador e os atalhos de
URL. Altere cada item para que ele use https:// em vez de http:// e, assim,
fazer referência à porta HTTPS em vez da porta HTTP.

Configurando a Segurança do IBM InfoSphere Information Server
O InfoSphere Information Server fornece ferramentas para configurar suas
operações do sistema e fornecer acesso a vários tipos de dados. Antes que os
usuários possam acessar diferentes funções e conjuntos de dados, você deve criar
um registro do usuário, criar usuários e grupos no registro e designar funções de
segurança para definir seu perfil de segurança.

Sobre Esta Tarefa
A lista a seguir descreve as tarefas que você deve efetuar para configurar a
segurança do IBM InfoSphere Information Server. Para obter os detalhes sobre
como realizar cada tarefa, consulte IBM InfoSphere Information Server Administration
Guide.

Procedimento
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 de usuário externo, como
o registro de usuário do sistema operacional local ou um registro de usuário do
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
2. Crie usuários e grupos no registro de 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 use os utilitários do registro.
3. Designe funções de segurança a usuários e grupos. As funções de segurança
determinam quais componentes do conjunto cada usuário ou grupo precisa
acessar e o nível de acesso que o usuário ou grupo possui no componente do
conjunto.
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.
5. Designe funções de projeto aos usuários. Designe funções de projetos, se
necessário, pelos componentes do conjunto instalado.
6. Opcional: 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.
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7. Opcional: 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.
8. Opcional: Configure o serviço 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.
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Capítulo 11. Configurando um Ambiente de Processamento
Paralelo
Algumas tarefas não necessárias para configurar o mecanismo paralelo e outras
garantem que esse mecanismo seja executado tranquilamente. Um mecanismo
paralelo de bom desempenho exige monitoramento e ajuste em várias
configurações de rede, processador e parâmetro do kernel.

Incluindo Computadores para Compartilhar Processamento do
Mecanismo
Para configurar um sistema de processamento paralelo massivo (MPP) que execute
o mecanismo paralelo em diversos computadores, copie os componentes do
mecanismo paralelo para cada computador, em seguida, configure o mecanismo
paralelo em cada computador.
Cada usuário que executa tarefas paralelas deve ter acesso rsh ou ssh a cada
computador no qual os componentes do mecanismo paralelo são copiados.

Configurando Computadores para Serem Nós de Computação
em um Sistema MPP (Linux, UNIX)
Siga este procedimento para configurar os computadores Linux ou UNIX para
agirem como nós de computação no cluster de processamento paralelo.

Sobre Esta Tarefa
Uma configuração de processamento paralelo consiste em um nó do condutor que
contém o mecanismo do IBM InfoSphere Information Server e nós de computação
que contêm mecanismos paralelos.

Procedimento
1. Torne os componentes do mecanismo paralelo disponíveis para cada nó de
computação.
2. Configure o mecanismo paralelo para executar o shell remoto (rsh) ou o shell
seguro (ssh) sem uma senha em todos os nós de computação
3. Configure privilégios de usuário para executar tarefas paralelas.
4. Se você não fez a montagem cruzada do diretório de Projetos globalmente na
etapa 1, configure um método de distribuição das bibliotecas de transformação
para os nós de computação.

Tornando os Componentes do Mecanismo Paralelo Disponíveis
para Nós de Computação (Linux, UNIX)
Ao configurar um sistema MPP, você deve tornar os componentes do mecanismo
paralelo disponíveis para todos os computadores em seu sistema MPP.

Sobre Esta Tarefa
Use um dos seguintes métodos para tornar o mecanismo paralelo disponível para
todos os nós de computação no sistema MPP:
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v É possível fazer uma montagem cruzada globalmente, geralmente usando o
Network File System (NFS), de um diretório único em um sistema único que
contém o software do mecanismo paralelo. Esta configuração torna os upgrades
de software mais convenientes do que se os componentes do mecanismo
paralelo estivessem instalados em todos os sistemas de processamento. Se você
estiver usando o NFS para montar o diretório globalmente, monte-o usando a
opção de link soft.
v Você pode utilizar um script para copiar os componentes do mecanismo paralelo
para um diretório com o mesmo nome de caminho em todos os sistemas de
processamento que forem designados para o processamento de tarefas paralelas.

Procedimento
1. Faça a montagem cruzada de seus diretórios. Assegure-se de que todos os
diretórios montados estejam exatamente no mesmo caminho do diretório-raiz
em todos os nós.
Opção

Descrição

Para discos não NFS

No computador no qual você instalou o
mecanismo do IBM InfoSphere Information
Server, altere o diretório para o diretório do
mecanismo paralelo (por padrão,
/opt/IBM/InformationServer/Server/
PXEngine).

Para discos NFS

1. No computador no qual você instalou o
mecanismo do IBM InfoSphere
Information Server, altere o diretório para
o diretório no qual o InfoSphere
Information Server foi instalado (por
padrão, /opt/IBM/InformationServer/
Server).
2. Altere o diretório para seu diretório de
projetos do InfoSphere Information Server
(por padrão, /opt/IBM/InformatonServer/
Server/Projects).

2. Para discos não NFS, insira o seguinte comando para copiar
install_dir/install/copy-orchdist node1 node2 ... nodeN

Para node1 a nodeN, especifique os novos nomes de nós, separados por espaços.
3. Inclua os nós nos arquivos de configuração para as tarefas que usarão os nós.
Para obter informações sobre os arquivos de configuração do mecanismo
paralelo, consulte IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide.

Configurando o Mecanismo Paralelo para Utilizar o Programa de
Shell Seguro (ssh) (Linux, UNIX)
O programa de shell seguro (ssh) fornece autenticação sólida e comunicações
seguras entre os computadores de uma rede.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que os servidores ssh estejam instalados em todos os
computadores em que o mecanismo paralelo é executado.
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Sobre Esta Tarefa
Quando você configura o ssh para trabalhar com o mecanismo paralelo, o
mecanismo conecta-se do nó do condutor a todos os nós de computação, usando a
criptografia de chave pública RSA para autenticação. Para configurar o ssh, execute
a tarefa a seguir para cada usuário que executa tarefas paralelas. É necessário
também efetuar login em cada computador antes de executar tarefas paralelas.

Procedimento
1. No nó do condutor, execute o comando a seguir para criar chaves de
criptografia públicas e privadas. Pressione a tecla Enter duas vezes ao executar
o comando.
ssh-keygen -b 1024 -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa

As chaves são salvas no diretório ~/.ssh/id_rsa.
2. Se os diretórios iniciais do usuário não forem montados automaticamente,
execute os seguintes comandos para enviar a chave pública para os outros
computadores. Execute scp para cada usuário em cada nó de computação.
cd ~/.ssh
scp id_rsa.pub user@secondary_computer:~/.ssh

3. Efetue login em cada um dos nós de computação e inclua a chave pública na
lista de chaves autorizadas. Repita este processo para cada usuário que executa
tarefas paralelas.
cd .ssh
cat id_rsa.pub >> authorized_keys2
chmod 640 authorized_keys2
rm -f id_rsa.pub

O arquivo que contém as chaves autorizadas pode ser nomeado
authorized_keys ou authorized_keys2, dependendo da versão do ssh.
4. Nó nó do condutor, execute o seguinte comando para cada usuário e nó de
computação para testar a configuração de ssh:
conductor_node_name% ssh computer_node_name ls

Se o comando for concluído com êxito, você deverá conseguir efetuar login no
shell remoto sem fornecer uma senha.
5. No nó do condutor, crie o arquivo remsh no diretório /Server/PXEngine/etc/.
No arquivo, especifique o seguinte conteúdo:
#!/bin/sh
exec /usr/bin/ssh "$@"

O diretório /Server/PXEngine/etc/ está localizado no diretório onde o
mecanismo está instalado. O diretório padrão é /opt/IBM/InformationServer/
Server/PXEngine/.
6. Conceda ao arquivo a permissão de execução:
chmod 755 remsh

Permitindo que Usuários Executem o Programa de Shell Remoto
(rsh) sem uma Senha (Linux, UNIX)
Se você não desejar utilizar uma conexão shell segura, pode optar por utilizar rsh
para cada conexão do mecanismo paralelo. Como com ssh, as conexões devem
conseguir ser estabelecidas sem um prompt de senha.
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Sobre Esta Tarefa
Você obtém conexões rsh diferentemente, de acordo com o tipo de sistema. Por
exemplo, você pode editar o arquivo /etc/hosts.equiv ou criar um arquivo
.rhosts para cada usuário. Em ambos os casos, inclua o nome do host de cada nó
de processamento paralelo no arquivo /etc/hosts.equiv ou no arquivo, .rhosts,
especificando um nome de host por linha.
O nome do host que está incluído nesse arquivo deve corresponder à configuração
do parâmetro fastname do nó no arquivo de configuração paralelo, que está
localizado no diretório /opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine por padrão.

Procedimento
1. Utilize um destes métodos para permitir que os usuários executem o rsh sem
uma senha:
v Edite o arquivo /etc/hosts.equiv. O arquivo deve ser de propriedade do
usuário raiz, deve conceder acesso de leitura e gravação ao usuário raiz e
não conceder acesso a nenhum outro usuário (modo de arquivo de 600).
v Crie um arquivo .rhosts para cada usuário. O arquivo deve estar localizado
no diretório inicial de cada usuário paralelo, pertencer ao usuário e conceder
acesso de leitura/gravação ao usuário e nenhum acesso a nenhum outro
usuário (modo de arquivo de 600).
2. Em cada nó, utilize este comando para verificar se os usuários podem utilizar o
rsh sem uma senha:
rsh host_name uptime

Especifique o host_name que representa o nome de um nó de computação para
o parâmetro host_name. Se host_name estiver acessível, esse comando imprimirá
uma mensagem exibindo o horário em que foi ativado.
Especificando o Local do Programa de Shell Remoto (rsh) (Linux, UNIX):
Quando o mecanismo paralelo tenta estabelecer um shell remoto, ele procura o
programa shell remoto (rsh) em um conjunto específico de caminhos, em uma
ordem específica. Se o programa rsh não estiver em um desses caminhos, você
deverá especificar o local do caminho explicitamente no arquivo remsh.
Sobre Esta Tarefa
O mecanismo paralelo procura os caminhos na seguinte ordem:
v install_dir/etc/remsh, em que install_dir é o diretório de nível superior no qual
a camada do mecanismo está instalada.
AIX
/usr/lpp/ssp/rcmd/bin/rsh
v
v /usr/ucb/rsh
v /usr/bin/remsh
v /bin/remsh

v /usr/bin/rsh
Se o programa rsh não estiver em um desses caminhos, siga este procedimento
para especificar o caminho para rsh no primeiro caminho que o mecanismo
procura: install_dir/etc/remsh.
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Procedimento
1. Copie ou renomeie o arquivo install_dir/etc/remsh.example para
install_dir/etc/remsh.
Esse arquivo contém o seguinte script de shell, que chama /usr/bin/rsh:
#!/bin/sh
exec /usr/bin/rsh "$@"

2. Edite a última linha do script de shell para chamar o comando shell remoto
específico que você está utilizando. Por exemplo:
#!/bin/sh
exec /usr/local/remsh "$@"

3. Para assegurar que todos os usuários possam executar o comando, execute o
comando chmod:
chmod 755 install_dir/etc/remsh

4. Teste o script de shell executando rsh em cada nó de processamento:
rsh node_name uptime

Configurando Privilégios do Usuário para Executar Tarefas
Paralelas (Linux, UNIX)
Todos os usuários que executam tarefas paralelas devem ter os privilégios
necessários em todos os nós de processamento.

Procedimento
Assegure-se de que cada usuário que execute tarefas paralelas tenha os seguintes
privilégios:
v Acesso de login.
v Acesso de leitura, gravação e modificação a estes diretórios:
– /ishome/Server/Scratch
– /ishome/Server/Datasets
– /tmp
v Permissão de execução em cópias locais de programas e scripts.
v O acesso de leitura para o caminho especificado na variável de ambiente
$APT_ORCHHOME configurada no projeto, ou substituído nos parâmetros da tarefa.
O padrão de instalação é /ishome/Server/PXEngine.

Configurando Computadores para Serem Nós de Computação
para MPP (Windows)
Siga este procedimento para configurar os computadores Microsoft Windows para
agirem como nós de computação no cluster de processamento paralelo.

Procedimento
1. Execute o programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server em
cada nó de computação para instalar os componentes de processamento
paralelo no nó. Consulte o “Instalando Componentes do Mecanismo Paralelo e
Nós de Computação (Windows)” na página 352.
2. Configure as variáveis de ambiente do sistema no nó do condutor e nó de
computação. Verifique também se um diretório temporário existe na unidade
C:. Consulte o “Fazendo Mudanças no Ambiente do Sistema (Windows)” na
página 353.
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3. Configure uma conta de usuário comum para ser usada pelos nós de
computação. Consulte o “Configurando uma Conta de Usuário Comum para
Nós de Computação de Processamento Paralelo (Windows)” na página 354.
4.

5.

6.

7.

8.

Configure o RSH configurando permissões no arquivo hosts.equiv. O IBM
InfoSphere DataStage usa o shell remoto (RSH) para se comunicar entre os
diferentes computadores físicos em um cluster de processamento paralelo.
Consulte o “Configurando Permissões de Shell Remoto (RSH) (Windows)” na
página 355.
Se seus usuários forem usuários do Domínio do Windows, configure os
daemons Rexecd e Rshd do MKS Toolkit para manipular nomes de usuários
não locais que não incluem um componente de domínio. Consulte o
“Configurando os Daemons Rexecd e Rshd do MKS (Windows)” na página 355.
Para executar tarefas paralelas em hosts remotos do Windows, defina um shell
script remoto no nó do condutor. Consulte o “Configurando um Shell Script
Remoto para o Mecanismo Paralelo (Windows)” na página 356.
Configure um método de distribuição das bibliotecas de transformação para os
nós de computação. Consulte o “Distribuindo Bibliotecas de Transformação
para Nós de Computação” na página 360.
Depois de configurar os nós de computação em uma configuração de
mecanismo paralelo do Microsoft Windows, teste a configuração. É possível
testar a configuração usando um shell Korn MKS ou o cliente IBM InfoSphere
DataStage. Consulte o “Testando a Configuração (Windows)” na página 357.

Instalando Componentes do Mecanismo Paralelo e Nós de
Computação (Windows)
Windows

Ao definir uma configuração de processamento paralelo com os nós do Microsoft
Windows, você deve executar o programa de instalação do IBM InfoSphere
Information Server para instalar os componentes do mecanismo paralelo em todos
os nós de computação Windows. O programa de instalação instala os componentes
de mecanismo paralelo e também instala o Kit de ferramentas MKS em cada nó.

Antes de Iniciar
Conclua a instalação do InfoSphere Information Server, incluindo a instalação da
camada de mecanismo no nó do condutor.

Procedimento
1. Em cada computador que seja um nó, execute o programa de instalação do
InfoSphere Information Server.
2. Na página Seleção de Camada no assistente do programa de instalação,
selecione apenas Camada de Mecanismo. Não é necessário instalar outras
camadas nos nós de computação.
3. Quando você tiver instalado a camada do mecanismo em cada computador,
inclua uma entrada no arquivo de configuração do mecanismo paralelo para
cada nó adicional. Para obter mais informações sobre o arquivo de configuração
de mecanismo paralelo, consulte o IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Parallel Job Developer's Guide.
4. Repita este procedimento para cada computador Windows que será um nó de
computação em seu ambiente.

352

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Fazendo Mudanças no Ambiente do Sistema (Windows)
Para definir uma configuração de processamento paralelo, configure as variáveis
de ambiente do sistema no nó do condutor e nó de computação. Verifique também
se um diretório temporário existe na unidade C:.

Antes de Iniciar
Você deve ter privilégios de Administrador nos computadores de nó do condutor e
de nó de computação.

Sobre Esta Tarefa
Execute este procedimento no nó do condutor e em cada nó de computação.

Procedimento
1. No nó do condutor e em cada nó de computação, use o Painel de Controle do
Microsoft Windows para configurar as variáveis de ambiente a seguir.
Assegure-se de especificar essas variáveis de ambiente todas em letras
maiúsculas:
Tabela 73. Variáveis de Ambiente para Configurar no Nó do Condutor e Nós de Computação
Variável de ambiente

Configuração

APT_PM_NOWAITPID

1

APT_DISABLE_TRACKER_STARTUP

1

APT_ORCHHOME

O caminho completo para o diretório
PXEngine. Use barras normais em vez de
barras invertidas nessa especificação. Por
exemplo:
C:/IBM/InformationServer/Server/PXEngine

2. Nos nós de computação, atualize o valor da variável de ambiente PATH do
sistema. Não é necessário atualizar esse valor no nó do condutor.
a. No valor de PATH, inclua os caminhos para os binários do mecanismo
paralelo (executáveis e DLLs). Inclua os novos caminhos diretamente antes
ou após as referências ao MKS Toolkit. Use a notação padrão do Windows
(barras invertidas) para essas especificações. Por exemplo:
C:\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\bin;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\bin;C:\
PROGRA~1\MKSTOO~1\bin\X11;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\mksnt; ...

b. Verifique se os caminhos do MKS Toolkit no valor de PATH precedem
quaisquer caminhos DSEngine. Se os caminhos DSEngine precederem os
caminhos do MKS Toolkit, edite o valor da variável de modo que os
caminhos DSEngine sigam os caminhos do MKS Toolkit. Por exemplo:
C:\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\bin;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\bin;C:\
PROGRA~1\MKSTOO~1\bin\X11;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\mksnt;C:\IBM\InformationSe
rver\Server\DSEngine\bin ...

3. No nó do condutor e em cada nó de computação, se você instalou o InfoSphere
Information Server em uma unidade diferente de C: (por exemplo, D:), crie um
diretório tmp na unidade C: se o diretório não existir na unidade C:. Por
exemplo, C:\tmp.
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Configurando uma Conta de Usuário Comum para Nós de
Computação de Processamento Paralelo (Windows)
Execute estas etapas para configurar uma conta de usuário comum e privilégios
para os nós de computação em seu ambiente de processamento paralelo do
Microsoft Windows.

Antes de Iniciar
Você deve ter privilégios de Administrador nos nós de computação.

Sobre Esta Tarefa
Repita este procedimento para cada computador Windows que será um nó de
computação em seu ambiente.

Procedimento
1. Crie uma conta de usuário genérica para ser usada pelos nós de computação.
a. Em um prompt de comandos, crie uma nova conta de usuário. Todos os
computadores que participam da configuração de processamento paralelo
devem usar esse nome de conta e senha. Por exemplo, o seguinte comando
cria um usuário nomeado dstage:
NET USER dstage dspassword /ADD /COMMENT:"Conta de usuário
armazenada em cluster de multinós do InfoSphere DataStage"
/FULLNAME:"Usuário do InfoSphere
DataStage" /ACTIVE:YES /EXPIRES:NEVER /PASSWORDCHG:NO

dstage é o novo usuário que você está criando
dspassword é a senha designada ao novo usuário
b. Efetue logoff e, em seguida, login como o novo usuário.
c. Edite a variável de ambiente do usuário denominada HOME. Se a entrada
contiver outras variáveis de ambiente, por exemplo, %HOMEPATH%, substitua o
conteúdo inteiro pelo valor literal de HOMEPATH. O local padrão é geralmente
C:\Documents and Settings\newusername, em que newusername é o nome da
nova conta de usuário. O MKS não pode resolver a variável de ambiente
quando conecta-se remotamente.
d. Efetue logoff como o novo usuário e, em seguida, efetue login como um
usuário Administrador.
2. Conceda à nova conta de usuário as permissões de Gravação, Leitura e
Modificação para os diretórios a seguir, no mínimo. O usuário deve ter esses
direitos de acesso para executar tarefas:
v X:\tmp
v X:\Temp
v X:\Windows\Temp
v X:\IBM\InformationServer\Server\Scratch
v X:\IBM\InformationServer\Server\Datasets
X: é a unidade na qual seus diretórios estão localizados
Se os usuários individuais terão permissão para executar tarefas sob suas
próprias credenciais, crie um grupo de usuários comuns e torne cada usuário
um membro desse grupo. Em seguida, conceda ao grupo as permissões de
Gravação, Leitura e Modificação para os diretórios.
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Configurando Permissões de Shell Remoto (RSH) (Windows)
O IBM InfoSphere DataStage usa o shell remoto (RSH) para se comunicar entre os
diferentes computadores físicos em um cluster de processamento paralelo. Para
configurar o RSH, configure as permissões no arquivo hosts.equiv.

Sobre Esta Tarefa
O arquivo hosts.equiv é usado pelo daemon de shell remoto (rshd) para
determinar quais hosts e usuários remotos são considerados confiáveis pelo host
local. Os usuários confiáveis podem executar comandos no host local como se
tivessem efetuado login no host local diretamente, sem que uma senha seja
requerida.

Procedimento
1. Em um prompt de comandos, digite ksh.
2. Conecte-se ao mecanismo remoto:
a. A partir do shell ksh, execute o comando ssh: ssh -l newusername hostname
b. Se for solicitado um certificado RSA, aceite-o.
c. Insira a senha para o novo usuário.
3. Execute o comando rsetup para incluir o novo usuário e senha para o banco de
dados Local Security Authority (LSA) do Windows para uso pelo serviço rshd.
Insira a mesma senha ao ser solicitado.
4. Navegue para o subdiretório /etc do diretório de instalação do MKS Toolkit. Se
você instalou o MKS Toolkit no local padrão, o diretório é C:\Program
Files\MKS Toolkit\etc.
5. Abra o arquivo hosts.equiv e inclua a linha a seguir para configurar
permissões para o usuário comum. Se esse arquivo não existir, crie-o.
+ +

Essa designação configura permissões o mais amplas possível para o usuário
comum.
6. No prompt de comandos, insira exit para terminar a sessão ssh.
7. Teste a configuração tentando uma listagem de diretórios remotos:
rsh -l newusername hostname ls

Se o RSH estiver configurado corretamente, esse comando retornará uma
listagem do diretório inicial do usuário comum sem solicitar uma senha.

O que Fazer Depois
Quando você tiver certeza de que o InfoSphere DataStage está funcionando
corretamente, modifique o arquivo hosts.equiv para tornar as permissões mais
seguras. Alternativamente, é possível usar arquivos .rhosts em vez do arquivo
hosts.equiv. Um arquivo .rhosts deve ser configurado na conta inicial de cada
usuário. A sintaxe para os arquivos .rhosts é a mesma do arquivo hosts.equiv.

Configurando os Daemons Rexecd e Rshd do MKS (Windows)
Se seus usuários forem usuários do Domínio do Microsoft Windows, configure os
daemons Rexecd e Rshd do MKS Toolkit para manipular nomes de usuários não
locais que não incluem um componente de domínio.
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Sobre Esta Tarefa
Se um usuário como EXAMPLECO\dstage (em que EXAMPLECO é o domínio do
Windows) efetuar login no sistema e tentar executar um comando RSH sem
especificar um nome completo do domínio (por exemplo: rsh -l dstage
remotehost ls), o RSH falhará ao tentar obter a senha para o usuário dstage. Esse
problema ocorre mesmo se o utilitário rsetup do MKS foi executado no host
remoto, conforme descrito em “Configurando Permissões de Shell Remoto (RSH)
(Windows)” na página 355.
Para corrigir essa situação, use o painel de controle Configurar o MKS Toolkit para
configurar os daemons Rexecd e Rshd do MKS para usarem um usuário do
domínio se o usuário local não existir.

Procedimento
1. No Painel de Controle do Windows, inicie o painel de controle Configurar o
MKS Toolkit.
2. Clique em Rexecd/Rshd.
3. Na seção Rexecd, selecione Efetuar fallback para um usuário do domínio se o
usuário local não existir.
4. Na seção Rshd, selecione Efetuar fallback para um usuário do domínio se o
usuário local não existir.
5. Clique em Gerenciar Serviços.
6. Na lista Serviço, clique em Serviço RSHD do MKS e clique em Reiniciar. O
daemon Rshd reinicia.
7. Na lista Serviço, clique em Serviço REXECD do MKS e clique em Reiniciar. O
daemon Rexecd reinicia.
8. Clique em OK.

Configurando um Shell Script Remoto para o Mecanismo
Paralelo (Windows)
Para executar tarefas paralelas em hosts remotos do Microsoft Windows, defina um
shell script remoto no nó do condutor.

Sobre Esta Tarefa
Um script de amostra nomeado remsh.example é fornecido no diretório
PXEngine\etc. Copie esse arquivo de script e modifique-o para sua configuração.
Além disso, modifique o arquivo remcp.example. O script remcp controla qual
utilitário de cópia remota (rcp ou scp) é usado pelo script distribute-component
do IBM InfoSphere DataStage. O script distribute-component também está
localizado no diretório PXEngine\etc. Ele é usado quando as bibliotecas do
transformador em tarefas que contém transformações PX compiladas devem ser
copiadas para os nós de computação.

Procedimento
1. Copie o arquivo de script remsh.example e renomeie-o como remsh. Salve o
arquivo no diretório PXEngine\etc.
2. Edite o arquivo de script e localize a linha que inicia com rsh:
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/remsh
rsh "$@"
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3. Altere a linha conforme mostrado no exemplo a seguir:
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/remsh
$(ROOTDIR)/mksnt/rsh.exe "$@"

4. Copie o arquivo de script remcp.example e renomeie-o como remcp. Armazene o
arquivo no diretório PXEngine\etc.
5. Edite o arquivo de script e localize a linha que inicia com rcp:
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/rercp
rcp "$@"

6. Altere a linha conforme mostrado:
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/rercp
$(ROOTDIR)/mksnt/rcp.exe "$@"

7. Salve as alterações. Você acabou de configurar para executar tarefas paralelas
que continham operadores de transformação em um ambiente SMP em cluster
de multinós.

O que Fazer Depois
Configure um método para distribuir bibliotecas de transformação compiladas para
todos os nós de computação física no cluster. Consulte o “Distribuindo Bibliotecas
de Transformação para Nós de Computação” na página 360.

Testando a Configuração (Windows)
Depois de configurar os nós de computação em uma configuração de mecanismo
paralelo do Microsoft Windows, teste a configuração.
É possível testar a configuração usando um shell Korn MKS ou o cliente IBM
InfoSphere DataStage.
Testando o Cluster de Mecanismo Paralelo Usando o Shell Korn MKS:
Para testar um cluster de mecanismo paralelo do Microsoft Windows usando o
shell Korn MKS, crie um arquivo de ambiente para um usuário e execute uma
tarefa paralela simples.
Antes de Iniciar
Configure um método para distribuir bibliotecas de transformação compiladas para
todos os nós de computação física no cluster. Consulte o “Distribuindo Bibliotecas
de Transformação para Nós de Computação” na página 360.
Procedimento
1. Efetue login no computador como um usuário comum.
2. Crie um arquivo de ambiente para o usuário.
a. Crie um arquivo de ambiente no diretório inicial do usuário. Por exemplo,
para um usuário nomeado dstage, crie o arquivo no diretório C:\Documents
and Settings\dstage. Forneça um nome significativo ao arquivo. Por
exemplo, nomeie o arquivo como 2node.env, indicando que esse arquivo de
ambiente está configurado para usar uma configuração de dois nós.
b. No arquivo, inclua conteúdo como as seguintes linhas:
#!/bin/sh
export APT_ORCHHOME="C:/IBM/InformationServer/Server/PXEngine"
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export APT_CONFIG_FILE="C:/IBM/InformationServer/Server/
Configurations/2node.apt"
export PATH="$APT_ORCHHOME/bin;$PATH"
export APT_PM_SHOWRSH=1
export APT_PM_NOWIATPID=1

Na linha export APT_CONFIG_FILE=, especifique o arquivo de configuração
do mecanismo paralelo a ser usado. Neste exemplo, um arquivo de
configuração nomeado 2node.apt é referenciado. Esse arquivo define dois
nós físicos: o nó do condutor e um nó de computação.
3. Clique em Iniciar > Executar. Digite ksh e clique em OK.
4. Obtenha a origem do arquivo de ambiente no contexto do ambiente atual:
. ./2node.env

5. Em torno de uma tarefa paralela simples para verificar as definições de
configuração. Por exemplo:
osh “generator -schema record(a:int32) | peek”

Se a tarefa for bem-sucedida, 10 linhas de valores de número inteiro serão
exibidas.
O que Fazer Depois
Para salvar o comando de tarefa paralela para teste futuro, crie um arquivo de
texto com uma extensão .osh que inclua o texto generator -schema
record(a:int32) | peek. Para executar a tarefa novamente, use o comando osh -f.
Por exemplo:
osh -f

2node.osh

Se o número de nós for alterado, será possível incluir arquivos de ambiente
adicionais. Por exemplo, se o número de nós físicos aumentar de dois para três,
crie os seguintes arquivos:
v 3node.env
v 3node.osh
v 3node.apt
Obtenha a origem do arquivo de ambiente e execute uma tarefa de teste usando os
seguintes comandos:
. ./3node.env
osh -f 3node.osh

Testando o Cluster de Mecanismo Paralelo Usando o Cliente IBM InfoSphere
DataStage Designer (Windows):
Para testar um cluster de mecanismo paralelo do Microsoft Windows usando o
cliente InfoSphere DataStage Designer, execute uma tarefa simples.
Antes de Iniciar
Configure um método para distribuir bibliotecas de transformação compiladas para
todos os nós de computação física no cluster. Consulte o “Distribuindo Bibliotecas
de Transformação para Nós de Computação” na página 360.
Procedimento
1. Efetue login no computador como um usuário comum.
2. Clique em Iniciar > Programas > IBM InfoSphere Information Server > IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
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3. Efetue login no cliente Designer.
4. Abrir uma tarefa existente. Alternativamente, é possível criar uma tarefa:
a. Arraste um estágio Gerador de Linha e um estágio Peek da paleta para a
tela.
b. Clique com o botão direito do mouse no estágio Gerador de Linha e
conecte-o ao estágio Peek.
c. Clique duas vezes no ícone Gerador de Linha e selecione a guia do link
Saída.
d. Na grade de coluna, defina uma coluna com um nome arbitrário (por
exemplo, col1) e designe um tipo de dados SQL de Número Inteiro.
5.
6.
7.
8.

e. Salve a tarefa.
Clique em Editar > Propriedades da Tarefa.
Clique em Parâmetros.
Clique em Incluir Variável de Ambiente.
Selecione a variável de ambiente APT_ORCHHOME a partir da lista. Altere o
valor da variável para o caminho para o arquivo de configuração a ser usado.
Por exemplo:
C:/IBM/InformationServer/Server/Configurations/2node.apt

Certifique-se de usar barras conforme mostrado no exemplo.
9. Clique em OK.
10. Salvar e compilar a tarefa.
11. Clique em Arquivo > Executar e execute a tarefa. Se a tarefa for
bem-sucedida, 10 linhas de valores de número inteiro serão exibidas.

Reforçando as Permissões de Shell Remoto (Windows)
Depois de verificar se a configuração do mecanismo paralelo opera corretamente,
reforce as permissões de shell remoto (RSH).

Procedimento
Modifique o arquivo hosts.equiv no nó do condutor para limitar o intervalo de
máquinas confiáveis. Alternativamente, configure um arquivo .rhosts no diretório
de conta inicial de cada usuário. Use a seguinte sintaxe no arquivo:
Tabela 74. Sintaxe do hosts.equiv e do .rhosts
Sintaxe

Significado

+

Todos os computadores remotos devem ser
confiáveis pelo computador local.

+ username

username deve ser confiável elo computador
local. O sinal de mais e username são
separados por espaço em branco no arquivo.

++

Todos os usuários remotos em todos os
computadores remotos devem ser confiáveis
pelo computador local. Os sinais de mais são
separados por espaço em branco no arquivo.

Em todos os casos, o ID de usuário especificado pelo usuário remoto, de modo
explícito ou implícito, deve ter uma conta e uma entrada válidas no banco de
dados LSA do Windows no computador local.
Por exemplo, o usuário dstage emite o seguinte comando no computar remoto
exampleremote:
rsh -l dstage examplelocal ls
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Esse comando lista o conteúdo da conta inicial do usuário dstage na máquina local
examplelocal se ambos os critérios a seguir forem verdadeiros:
v O computador exampleremote pode ser resolvido no arquivo hosts.equiv ou o
hosts.equiv contém dois sinais de mais (+ +).
v Existe uma entrada válida para o usuário local dstage no banco de dados LSA
do Windows no computador local examplelocal.

Distribuindo Bibliotecas de Transformação para Nós de
Computação
Se não for possível fazer a montagem cruzada do diretório de Projetos globalmente
(por exemplo, em uma configuração do Microsoft Windows MPP), você deverá
configurar um método para distribuir as bibliotecas de transformação compiladas
para todos os nós de computação física no cluster.

Sobre Esta Tarefa
Se o diretório de projeto não for compartilhado entre todos os servidores em uma
configuração de cluster ou configuração de MPP, você deverá escolher um dos
seguintes métodos para distribuir as bibliotecas de transformação:
Tabela 75. Métodos de Distribuição de Bibliotecas de Transformação
Método

Configuração

Distribuir as bibliotecas de
transformação
manualmente.

Use comandos do sistema
Este é o método mais
operacional para copiar as
simples.
bibliotecas de transformação
em todos os nós de
computação.

Copiar as bibliotecas de
transformação
automaticamente no tempo
de execução.

Configure a variável de
ambiente APT_COPY_
TRANSFORM_OPERATOR
como True. A variável de
ambiente pode ser
configurada no nível de
tarefa ou de projeto.

Este método é automático e
não requer intervenção
manual.

Este método inclui a
sobrecarga de inicialização.
Além disso, funciona
corretamente apenas com
tarefas de instância única.

Copiar as bibliotecas de
transformação
automaticamente no tempo
de compilação.

Configure a variável de
ambiente APT_DIST_
TRANSFORM_OPERATOR
para uma lista de todos os
nomes de servidor que
participam do cluster. A
variável de ambiente pode
ser configurada no nível de
tarefa ou de projeto. A lista
de nomes de servidores é
mesclada com a lista de
nomes rápidos
referenciados no arquivo de
configuração que é usado
para compilar as tarefas. Se
nenhum arquivo de
configuração for
especificado, o arquivo de
configuração padrão será
usado,

Este método também é
automático e não requer
intervenção manual. Este
método não incorre em
nenhuma sobrecarga de
inicialização. O método
funciona corretamente com
tarefas de instância única e
de diversas instâncias. Este
método assegura que as
bibliotecas de transformação
compiladas sejam
distribuídas para todos os
nós de computação
participantes,
independentemente do
arquivo de configuração
usado no tempo de
compilação.

Este método requer que um
compilador esteja presente
no nó do condutor. Esse
requisito pode ser difícil de
ser atendido em ambientes
de produção.

360

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Vantagens

Desvantagens
Este método consome muito
tempo e é propenso a erros.
Além disso, requer um
espaço de tempo quando as
tarefas não estão em
execução no sistema.

Nota: Se você usar a distribuição de tempo de compilação, não será necessário
usar a distribuição de tempo de execução.

Configurando um Compilador C++
O computador no qual você instala o mecanismo do IBM InfoSphere Information
Server deve ter um compilador C++. O processo de compilação da tarefa o utiliza
para compilar tarefas paralelas com estágios do transformador, componentes de
buildop e alguns estágios de consulta. Para funcionar corretamente, o recurso de
transformação da tela paralela requer o compilador. A tela paralela requer que o
compilador e o SDK estejam instalados em seus locais padrão.
Para alguns compiladores, cada desenvolvedor precisa ter uma licença no
momento em que o desenvolvedor compila a tarefa com o Designer client. O
número máximo de processos simultâneos que compilam tarefas determina o
número de licenças.
Instale somente um compilador em cada camada de mecanismo para ambientes de
desenvolvimento. Para ambientes de produção, não é necessário um compilador
C++ a menos que você tenha configurado um ambiente de processamento paralelo
no qual as bibliotecas de transformação são distribuídas no tempo de compilação.
Além disso, alguns sistemas operacionais requerem bibliotecas de tempo de
execução C++ adicionais.
Para obter a lista de compiladores C++ suportados, consulte os requisitos do
sistema para seu sistema operacional: www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
Quando o InfoSphere Information Server é instalado, as configurações do
compilador estão predefinidas. Entretanto, para alguns compiladores, você poderá
precisar alterar as configurações após a instalação.

Configurando um Compilador no IBM AIX
AIX

Para sistemas AIX, instale um compilador suportado e, em seguida, configure
parâmetros do compilador antes de criar e executar tarefas paralelas.

Sobre Esta Tarefa
Conclua essa tarefa para todos os computadores de camada de mecanismo em que
as tarefas serão recompiladas. As configurações do compilador devem ser
especificadas para cada projeto que as exija.

Procedimento
1. Instale o compilador. Para obter informações sobre os compiladores suportados,
consulte os requisitos do sistema em www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Efetue login no IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
usando uma conta com autoridade de administrador.
3. Selecione Projetos.
4. Para cada projeto listado na janela, execute estas etapas para atualizar as
configurações do compilador, de forma que as conversões possam ser
compiladas com êxito:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Clique no nome do projeto e clique em Propriedades.
Clique em Ambiente.
Selecione Paralelo > Compilador.
Selecione APT_COMPILEOPT. Na coluna Valor, altere o valor para -c -O
-q64
Selecione APT_COMPILER. Na coluna Valor, altere o valor para
/usr/vacpp/bin/xlC_r
Selecione APT_LINKER. Na coluna Valor, altere o valor para
/usr/vacpp/bin/xlC_r
Selecione APT_LINKOPT. Na coluna Valor, altere o valor para -G -q64
Clique em OK.
Clique em OK.

5. Clique em Fechar.

Configurando um Compilador no HP Itanium
HPUX

Para sistemas HP Itanium, instale um compilador suportado e, em seguida,
configure parâmetros do compilador antes de criar e executar tarefas paralelas.

Sobre Esta Tarefa
Conclua essa tarefa para todos os computadores de camada de mecanismo em que
as tarefas serão recompiladas. As configurações do compilador devem ser
especificadas para cada projeto que as exija.

Procedimento
1. Instale o compilador. Para obter informações sobre os compiladores suportados,
consulte os requisitos do sistema em www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Efetue login no IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
usando uma conta com autoridade de administrador.
3. Selecione Projetos.
4. Para cada projeto listado na janela, execute estas etapas para atualizar as
configurações do compilador, de forma que as conversões possam ser
compiladas com êxito:
a. Clique no nome do projeto e clique em Propriedades.
b. Clique em Ambiente.
c. Selecione Paralelo > Compilador.
d. Selecione APT_COMPILEOPT. Na coluna Valor, altere o valor para +DD64
-O -c -ext -z +Z -Aa
e. Selecione APT_COMPILER. Na coluna Valor, altere o valor para
/opt/aCC/bin/aCC
f. Selecione APT_LINKER. Na coluna Valor, altere o valor para
/opt/aCC/bin/aCC
g. Selecione APT_LINKOPT. Na coluna Valor, altere o valor para +DD64 -b
-Wl,+s -Wl,+vnocompatwarnings
h. Clique em OK.
i. Clique em OK.
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5. Clique em Fechar.

Configurando um Compilador GCC (Linux em sistemas Intel
de 32 bits)
Linux

Para Linux em sistemas Intel de 32 bits, instale o compilador GCC e, em seguida,
configure parâmetros do compilador antes de criar e executar tarefas paralelas.

Antes de Iniciar
v Você deve ter autoridade do administrador para concluir esta tarefa.

Sobre Esta Tarefa
Conclua essa tarefa para todos os computadores de camada de mecanismo em que
as tarefas serão recompiladas. As configurações do compilador devem ser
especificadas para cada projeto que as exija.

Procedimento
1. Instale o compilador. Para obter informações sobre os compiladores suportados,
consulte os requisitos do sistema em www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Efetue login no IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
usando uma conta com autoridade de administrador.
3. Selecione Projetos.
4. Para cada projeto listado na janela, execute estas etapas para atualizar as
configurações do compilador, de forma que as conversões possam ser
compiladas com êxito:
Clique no nome do projeto e clique em Propriedades.
Clique em Ambiente.
Selecione Paralelo > Compilador.
Selecione APT_COMPILEOPT. Na coluna Valor, altere o valor para -O
-fPIC -Wno-deprecated -c -m32
e. Selecione APT_COMPILER. Na coluna Valor, altere o valor para g++
f. Selecione APT_LINKER. Na coluna Valor, altere o valor para g++
g. Selecione APT_LINKOPT. Na coluna Valor, altere o valor para -shared
-m32
h. Clique em OK.
i. Clique em OK.
5. Clique em Fechar.
a.
b.
c.
d.

Configurando um Compilador GCC (Linux em sistemas Intel
de 64 bits)
Linux

Para Linux em sistemas Intel de 64 bits, instale o compilador GCC e, em seguida,
configure parâmetros do compilador antes de criar e executar tarefas paralelas.
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Sobre Esta Tarefa
Conclua essa tarefa para todos os computadores de camada de mecanismo em que
as tarefas serão recompiladas. As configurações do compilador devem ser
especificadas para cada projeto que as exija.

Procedimento
1. Instale o compilador. Para obter informações sobre os compiladores suportados,
consulte os requisitos do sistema em www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Efetue login no IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
usando uma conta com autoridade de administrador.
3. Selecione Projetos.
4. Para cada projeto listado na janela, execute estas etapas para atualizar as
configurações do compilador, de forma que as conversões possam ser
compiladas com êxito:
a. Clique no nome do projeto e clique em Propriedades.
b. Clique em Ambiente.
c. Selecione Paralelo > Compilador.
d. Selecione APT_COMPILEOPT. Na coluna Valor, altere o valor para -O
-fPIC -Wno-deprecated -c -m64 -mtune=generic -mcmodel=small
e. Selecione APT_COMPILER. Na coluna Valor, altere o valor para g++
f. Selecione APT_LINKER. Na coluna Valor, altere o valor para g++
g. Selecione APT_LINKOPT. Na coluna Valor, altere o valor para -shared
-m64
h. Clique em OK.
i. Clique em OK.
5. Clique em Fechar.

Configurando um Compilador GCC (Linux no IBM System z de
64 bits)
Linux

Para Linux em sistemas IBM System z de 64 bits, instale o compilador GCC e, em
seguida, configure parâmetros do compilador antes de criar e executar tarefas
paralelas.

Sobre Esta Tarefa
Conclua essa tarefa para todos os computadores de camada de mecanismo em que
as tarefas serão recompiladas. As configurações do compilador devem ser
especificadas para cada projeto que as exija.

Procedimento
1. Instale o compilador. Para obter informações sobre os compiladores suportados,
consulte os requisitos do sistema em www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Efetue login no IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
usando uma conta com autoridade de administrador.
3. Selecione Projetos.
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4. Para cada projeto listado na janela, execute estas etapas para atualizar as
configurações do compilador, de forma que as conversões possam ser
compiladas com êxito:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Clique no nome do projeto e clique em Propriedades.
Clique em Ambiente.
Selecione Paralelo > Compilador.
Selecione APT_COMPILEOPT. Na coluna Valor, altere o valor para -O
-fPIC -Wno-deprecated -c
Selecione APT_COMPILER. Na coluna Valor, altere o valor para g++
Selecione APT_LINKER. Na coluna Valor, altere o valor para g++
Selecione APT_LINKOPT. Na coluna Valor, altere o valor para -shared
Clique em OK.

i. Clique em OK.
5. Clique em Fechar.

Configurando um Compilador Microsoft Visual Studio .NET
2008 ou Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express Edition
C++
Windows

Para o Microsoft Visual Studio .NET 2008 ou o Microsoft Visual Studio .NET 2008
Express Edition C++, configure variáveis de ambiente antes de criar e executar
tarefas paralelas.

Sobre Esta Tarefa
Conclua essa tarefa para todos os computadores de camada de mecanismo em que
as tarefas serão recompiladas.

Procedimento
1. Instale o compilador. Para obter informações sobre os compiladores suportados,
consulte os requisitos do sistema em www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833. Para obter mais informações sobre a instalação
do compilador, consulte a documentação da Microsoft.
2. No Microsoft Windows, configure as seguintes variáveis de ambiente do
sistema:
Tabela 76. Variáveis de Ambiente a Serem Configuradas para o Microsoft Visual Studio
.NET 2008 ou o Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express Edition C++
Variável de
ambiente

Configuração

LIB

Configure para o local do diretório de bibliotecas de 32 bits para o
SDK. Por exemplo, para Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express
Edition C++, um local típico é C:\Program Files\Microsoft
SDKs\Windows\v6.0A\Lib.

INCLUDE

Configure para o local do diretório de inclusão de 32 bits para o SDK.
Por exemplo, para Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express Edition
C++, um local típico é C:\Program Files\Microsoft
SDKs\Windows\v6.0A\Include.
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O número da versão no caminho (v6.0a nos exemplos anteriores) pode variar
com base nas atualizações mais recentes.
Nota: Os nomes de variável de ambiente LIB e INCLUDE devem ser
especificados nos caracteres maiúsculos.
3. Reinicie o computador para que as configurações de variável de ambiente
entrem em vigor.

Configurando um Compilador Solaris
Solaris

Para sistemas Solaris, instale o compilador e, em seguida, configure seus
parâmetros antes de criar e executar tarefas paralelas.

Antes de Iniciar
v Você deve ter autoridade do administrador para concluir esta tarefa.

Sobre Esta Tarefa
Conclua essa tarefa para todos os computadores de camada de mecanismo em que
as tarefas serão recompiladas. As configurações do compilador devem ser
especificadas para cada projeto que as exija.

Procedimento
1. Instale o compilador. Para obter informações sobre os compiladores suportados,
consulte os requisitos do sistema em www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Efetue login no IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
usando uma conta com autoridade de administrador.
3. Selecione Projetos.
4. Para cada projeto listado na janela, execute estas etapas para atualizar as
configurações do compilador, de forma que as conversões possam ser
compiladas com êxito:
a. Clique no nome do projeto e clique em Propriedades.
b. Clique em Ambiente.
c. Selecione Paralelo > Compilador.
d. Selecione APT_COMPILEOPT. Na coluna Valor, altere o valor para -c -O
-xarch=v9 -library=iostream -KPIC
e. Selecione APT_COMPILER. Na coluna Valor, altere o valor para
/opt/SUNWspro/bin/CC
f. Selecione APT_LINKER. Na coluna Valor, altere o valor para
/opt/SUNWspro/bin/CC
g. Selecione APT_LINKOPT. Na coluna Valor, altere o valor para -xarch=v9
-library=iostream -G -KPIC
h. Clique em OK.
i. Clique em OK.
5. Clique em Fechar.
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Configurando Variáveis de Ambiente para o Mecanismo Paralelo
Configure variáveis de ambiente para garantir a operação ideal do mecanismo
paralelo. As variáveis de ambiente são configuradas por projeto no cliente
Administrador.

Sobre Esta Tarefa
Configure as mesmas variáveis de ambiente para os sistemas operacionais
Windows e UNIX ou Linux. Você pode definir as variáveis de ambiente usando o
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator.

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Efetue login no Administrator client.
Clique na guia Projeto e selecione um projeto.
Clique em Propriedades.
Na guia Geral, clique em Ambiente.

5. Configure os valores para as variáveis de ambiente, conforme necessário.

Variáveis de Ambiente para o Mecanismo Paralelo
Configure as variáveis de ambiente listadas, dependendo se o ambiente atende às
condições exibidas em cada variável.
Consulte o capítulo sobre variáveis de ambiente no IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Parallel Job Advanced Developer's Guide para obter uma listagem
completa de variáveis de ambiente que podem ser configuradas.

Configurações de Rede
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING
Se o sistema conectar-se a vários nós de processamento através de uma
rede, configure a variável de ambiente
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING para especificar a quantidade de
memória, em bytes, para reservar ao mecanismo paralelo em cada nó de
comunicação TCP/IP. O valor padrão é 2 MB.
Se o rendimento TCP/IP nessa configuração for muito lento, de forma que
ocorra tempo de processador inativo, incremente-o dobrando-o até obter o
aprimoramento de desempenho. Se o sistema estiver paginando, no
entanto, ou se sua tarefa falhar com mensagens sobre canais ou conexões
TCP interrompidas, a configuração provavelmente estará muito alta.
APT_RECVBUFSIZE
Se qualquer um dos estágios dentro de uma tarefa tiver um número
grande de links de comunicação entre nós, especifique esta variável de
ambiente com o espaço em buffer do TCP/IP alocado para cada conexão.
Especifique o valor em bytes.
Os valores de APT_SENDBUFSIZE e APT_RECVBUFSIZE são os mesmos.
Se você configurar uma dessas variáveis de ambiente, a outra será
automaticamente configurada para o mesmo valor. Essas variáveis de
ambiente substituem a variável de ambiente
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING que configura a quantidade total de
espaço em buffer TCP/IP utilizado por uma partição de um estágio.
APT_SENDBUFSIZE
Se qualquer um dos estágios dentro de uma tarefa tiver um número
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grande de links de comunicação entre nós, especifique esta variável de
ambiente com o espaço em buffer do TCP/IP alocado para cada conexão.
Especifique o valor em bytes.
Os valores de APT_SENDBUFSIZE e APT_RECVBUFSIZE são os mesmos.
Se você configurar uma dessas variáveis de ambiente, a outra será
automaticamente configurada para o mesmo valor. Essas variáveis de
ambiente substituem a variável de ambiente
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING que configura a quantidade total de
espaço em buffer TCP/IP utilizado por uma partição de um estágio.

Biblioteca Transformer
Se você estiver trabalhando em um sistema MPP não NFS, configure as seguintes
variáveis de ambiente:
v Configure a variável de ambiente APT_COPY_TRANSFORM_OPERATOR como
true. Essa variável de ambiente é configurada para false, por padrão. Os
usuários do IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator devem
ter os privilégios apropriados para criar caminhos do diretório do projeto em
todos os nós remotos no tempo de execução.
v Configure a variável de ambiente APT_DISABLE_TRACKER_STARTUP como 1.
O valor '1' permite que a tarefa seja executada sem iniciar o Rastreador de
Recursos. É possível configurar a variável de ambiente na guia Projetos do
cliente do Administrador, na página Paralelo. Você deve ter o nível apropriado
de privilégio de administrador para configurar a variável de ambiente.

Monitoramento de Tarefas
Por padrão, o monitor de tarefas utiliza monitoramento com base em tempo no
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator Director. A janela do
monitor de tarefas é atualizada a cada cinco segundos. Você também pode
especificar que o monitoramento tome como base o tamanho. Por exemplo, a janela
do monitor de tarefas é atualizada com base no número de novas entradas. Para
basear o monitoramento no número de novas entradas, configure um valor para a
variável de ambiente APT_MONITOR_SIZE. Se você substituir a configuração
padrão para APT_MONITOR_TIME, a configuração da variável de ambiente
APT_MONITOR_SIZE também será substituída.

Informações Detalhadas sobre Tarefas
Para produzir informações detalhadas sobre tarefas conforme elas são executadas,
configure o valor de APT_DUMP_SCORE como True. Por padrão, essa variável de
ambiente é configurada para False.

Compilador C++
As variáveis de ambiente APT_COMPILER e APT_LINKER são configuradas no
momento da instalação para apontar para os locais padrão dos compiladores
suportados. Se o seu compilador for instalado em um computador diferente do
mecanismo paralelo, você deverá alterar as variáveis de ambiente padrão para
cada projeto utilizando o cliente Administrador.

Diretório Temporário
Por padrão, o mecanismo paralelo utiliza o diretório C:\tmp para algum
armazenamento de arquivo temporário. Se você não desejar utilizar esse diretório,
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designe o nome de caminho para um diretório diferente utilizando a variável de
ambiente TMPDIR.

Configurando o Mecanismo Paralelo (Linux, UNIX)
As tarefas a seguir devem ser executadas para configurar o mecanismo paralelo do
Linux e UNIX.

Configurando o Número Máximo de Processos para Tarefas
Paralelas (AIX)
A configuração do parâmetro do kernel maxuproc em cada nó do mecanismo
paralelo controla o número máximo de processos por usuário para esse nó. Utilize
o comando chdev para configurar um valor apropriado.

Sobre Esta Tarefa
Um usuário que executa tarefas paralelas deve estar apto a executar pelo menos
1000 processos em cada nó de processamento. Sistemas grandes e servidores de
multiprocessamento simétrico (SMP) exigem mais de 1000 processos. Conclua as
seguintes etapas em cada computador que atua como um nó de processamento no
ambiente paralelo.

Procedimento
1. Emita este comando para determinar a configuração atual para o número de
processos:
/usr/sbin/lsattr -E -l sys0 | grep maxuproc

2. Se o valor do parâmetro maxuproc for menor que 1000, digite o seguinte
comando para aumentá-lo para 1000:
/usr/sbin/chdev -l sys0 -a maxuproc=1000

Esse comando deve ser emitido no nó por um usuário com privilégios de
administrador.
3. Em um cluster do AIX, é possível usar o comando dsh para configurar o
número máximo de processos por usuário como 1000 em todos os nós do
cluster.
dsh -a chdev -l sys0 -a maxuproc=1000

Esse comando deve ser executado na estação de trabalho de controle com
privilégios de administrador. Você também pode utilizar os comandos smit ou
smitty para executar esta ação.

Configurando Parâmetros do Kernel por Usuário para Tarefas
Paralelas (AIX)
Os parâmetros do kernel por usuário asseguram que os usuários que executam
tarefas paralelas tenham recursos suficientes. Utilize o comando chuser para
configurar os valores apropriados.

Sobre Esta Tarefa
A seguinte tabela descreve os parâmetros que controlam os recursos de memória e
recomenda um valor para cada parâmetro. Conclua as seguintes etapas para cada
usuário em cada nó de processamento em seu ambiente paralelo.
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Tabela 77. Valores de Parâmetro do Kernel por Usuário
Parâmetro

Descrição

Valor

fsize

O maior arquivo que um
usuário pode criar.

2 GB menos 512 bytes
(4.194.303 blocos de 512
bytes).

dados

O maior segmento de dados, 128 MB (262.144 blocos de
ou heap, que um programa
512 bytes) ou mais. Para
pode ter.
nenhum limite, especifique
-1.

pilha

A maior pilha que um
programa pode ter.

32 MB (65.536 blocos de 512
bytes) ou mais.

rss

A quantidade máxima de
memória física que um
processo do usuário pode
usar.

64 MB (131.072 blocos de 512
bytes) ou mais.

Procedimento
1. Execute o seguinte comando para determinar o valor dos parâmetros de
tamanho de memória para um usuário:
/usr/sbin/lsuser -f user_name

Esse comando exibe vários parâmetros, incluindo fsize, data, stack e rss. Por
exemplo:
fsize=2097151 data=262144 stack=65536 rss=131072

Esses números representam o número de blocos de 512 bytes.
2. Efetue login como usuário root.
3. Configure os parâmetros para cada usuário conforme definido pelos valores em
Tabela 77. O comando possui a forma:
/usr/sbin/chuser param=value user_name

Por exemplo:
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser

fsize=4194303 operator2
data=262144 operator2
stack=65536 operator2
rss=131072 operator2

4. Em um cluster do AIX, você pode utilizar o comando dsh para configurar os
parâmetros do kernel em todos os nós do cluster. Esse comando deve ser
emitido a partir da estação de trabalho de controle.
dsh -a chuser param=value user_name

O que Fazer Depois
Os usuários cujos parâmetros do kernel por usuário tenham sido alterados devem
efetuar logout e login novamente para que as alterações tenham efeito.

Configurando Parâmetros do Kernel por Usuário para Tarefas
Paralelas (HP-UX)
Os processos do mecanismo paralelo consomem grandes quantidades de memória.
Portanto, talvez seja necessário aumentar os limites dos tamanhos de segmentos
para assegurar que você tenha recursos suficientes para executar suas tarefas
paralelas.
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Sobre Esta Tarefa
Procedimento
Para aumentar os limites nos tamanhos de segmentos:
1. Execute o comando a seguir para ver os valores atuais dos parâmetros maxdsiz,
maxssiz e maxtsiz.
$ /usr/sbin/sysdef | grep parameter_name

Os valores retornados pelo sysdef são números de páginas de 4 KB, não os
valores em bytes.
Estes parâmetros podem ser configurados usando o System Administration
Manager (SAM) ou modificando o arquivo /stand/build/system. Depois de
alterar esses valores, você deve reconstruir o kernel. Use o comando Processar
Novo Kernel no SAM e, em seguida, reinicie o computador.
2. Especifique o tamanho máximo dos segmentos, incluindo segmentos de dados
e de texto, para os valores a seguir.
maxdsiz = 2039480320 (1945 MB)
maxssiz = 82837504 (79 MB)
maxtsiz = 1073741824 (1024 MB)

Configurando o Espaço de Paginação para o Mecanismo
Paralelo
Para processar as tarefas paralelas que possuem grandes quantidade de dados,
especifique as configurações mínimas de espaço de paginação.

Configurando o Espaço de Paginação para o Mecanismo
Paralelo (AIX)
Para processar as tarefas paralelas que possuem grandes quantidade de dados,
especifique as configurações mínimas de espaço de paginação.

Antes de Iniciar
Atenção: Você deve ser um administrador do sistema com login efetuado como
usuário raiz para reconfigurar o espaço de paginação do sistema.

Sobre Esta Tarefa
A quantidade mínima do espaço de paginação para executar tarefas paralelas é de
500 MB por processador para computadores com menos de 20 processadores e 1
GB por processador para computadores com 20 ou mais processadores. O design
das tarefas paralelas e o número de tarefas que você planeja executar de uma vez
afetam o requisito de espaço de paginação. Tarefas com muitos estágios individuais
exigem mais espaço de paginação do que aquelas com menos estágios individuais.
A execução de mais de uma tarefa ao mesmo tempo exige mais espaço de
paginação.
Conclua este procedimento em cada computador no ambiente de processamento
paralelo.

Procedimento
1. Execute o comando lsps em cada nó ou estação de trabalho para exibir o
tamanho atual do espaço de paginação:
lsps -a

O comando lsps exibe informações no formato mostrado nessa tabela.
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Tabela 78. Resultados do Comando lsps
Espaço de
Paginação

Volume
Físico

Volume

Tamanho do
Grupo
% Utilizado

Ativo

Auto

Tipo

paging01

hdisk1

pagevg

2000 MB

1

sim

sim

lv

paging00

hdisk2

rootvg

192 MB

5

sim

sim

lv

hd6

hdisk0

rootvg

64 MB

23

sim

sim

lv

A coluna Tamanho do Grupo lista o tamanho da paginação para cada unidade
de disco. Nesse caso, o total para o nó é 2000 MB + 192 MB + 64 MB = 2256
MB (aproximadamente 2.2 GB).
2. Consulte a documentação do AIX para obter informações adicionais sobre como
configurar o espaço de paginação.

Configurando o Espaço de Paginação para o Mecanismo
Paralelo (Solaris)
Para processar as tarefas paralelas que possuem grandes quantidade de dados,
especifique as configurações mínimas de espaço de paginação.

Antes de Iniciar
Atenção: Você deve ser um administrador do sistema com login efetuado como
usuário raiz para reconfigurar o espaço de paginação do sistema.

Sobre Esta Tarefa
A quantidade mínima do espaço de paginação para executar tarefas paralelas é de
500 MB por processador para computadores com menos de 20 processadores e 1
GB por processador para computadores com 20 ou mais processadores. O design
das tarefas paralelas e o número de tarefas que você planeja executar de uma vez
afetam o requisito de espaço de paginação. Tarefas com muitos estágios individuais
exigem mais espaço de paginação do que aquelas com menos estágios individuais.
A execução de mais de uma tarefa ao mesmo tempo exige mais espaço de
paginação.
Conclua este procedimento em cada computador no ambiente de processamento
paralelo.

Procedimento
1. Efetue login como usuário root e execute o comando a seguir em cada nó para
determinar o tamanho de paginação atual:
$ swap -l

O comando exibe o status de todas as áreas de troca, como na seguinte saída
de exemplo:
swapfile
/dev/dsk/c0t3d0s1
/dev/dsk/c0t2d0s1
/dev/dsk/c0t1d0s6

dev
32,25
32,17
32,14

swaplo
8
8
8

blocks
132040
580600
1348192

free
103440
553760
1316864

Um único bloco é de 512 bytes. Neste exemplo, o espaço de paginação total é
de 2.060.832 blocos ou aproximadamente 1 GB.
2. Aumente o espaço de paginação conforme necessário para cada nó, utilizando
o comando a seguir:
swap -a

372

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Configurando o Espaço de Paginação para o Mecanismo
Paralelo (HP-UX)
Para processar as tarefas paralelas que possuem grandes quantidade de dados,
especifique as configurações mínimas de espaço de paginação.

Antes de Iniciar
Atenção: Você deve ser um administrador do sistema com login efetuado como
usuário raiz para reconfigurar o espaço de paginação do sistema.

Sobre Esta Tarefa
A quantidade mínima do espaço de paginação para executar tarefas paralelas é de
500 MB por processador para computadores com menos de 20 processadores e 1
GB por processador para computadores com 20 ou mais processadores. O design
das tarefas paralelas e o número de tarefas que você planeja executar de uma vez
afetam o requisito de espaço de paginação. Tarefas com muitos estágios individuais
exigem mais espaço de paginação do que aquelas com menos estágios individuais.
A execução de mais de uma tarefa ao mesmo tempo exige mais espaço de
paginação.
Conclua este procedimento em cada computador no ambiente de processamento
paralelo.

Procedimento
1. Efetue login como usuário root e execute o comando a seguir em cada nó para
determinar o espaço de paginação atual:
# swapinfo

O comando exibe informações na forma mostrada na tabela a seguir.
Tabela 79. Resultados de Amostra do Comando swapinfo
Tipo

KB
disponível

KB
utilizado

KB livre

%
Utilizado

Início/
Limite

dev

524288

0

524288

0%

0

1

/dev/
vg00/l vol2

dev

524288

60808

463480

12%

0

0

/dev/
vg01/1
vol1

240012

240012

602088

95500

reserva
memória

697588

Reserva de
KB
Prioridade

Nome

86%

Neste exemplo, o espaço de paginação total para os dois discos é de
aproximadamente 1 GB.
2. Para alterar o espaço de paginação conforme necessário para cada nó, utilize o
System Administration Manager (SAM) ou utilize o comando /etc/swapon -a.

Configurando o Espaço de Paginação para o Mecanismo
Paralelo (Linux)
Para processar as tarefas paralelas que possuem grandes quantidade de dados,
especifique as configurações mínimas de espaço de paginação.
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Antes de Iniciar
Atenção: Você deve ser um administrador do sistema com login efetuado como
usuário raiz para reconfigurar o espaço de paginação do sistema.

Sobre Esta Tarefa
A quantidade mínima do espaço de paginação para executar tarefas paralelas é de
500 MB por processador para computadores com menos de 20 processadores e 1
GB por processador para computadores com 20 ou mais processadores. O design
das tarefas paralelas e o número de tarefas que você planeja executar de uma vez
afetam o requisito de espaço de paginação. Tarefas com muitos estágios individuais
exigem mais espaço de paginação do que aquelas com menos estágios individuais.
A execução de mais de uma tarefa ao mesmo tempo exige mais espaço de
paginação.

Procedimento
Consulte a documentação da sua distribuição Linux para obter informações sobre
como configurar o espaço de paginação do sistema. Configure o espaço de
paginação em cada computador em seu ambiente de processamento paralelo.

Atualizando o Arquivo /etc/magic
Edite o arquivo /etc/magic para incluir arquivos do descritor de conjunto de
dados para o mecanismo paralelo.

Sobre Esta Tarefa
O comando UNIX file examina um arquivo para classificá-lo por tipo. O comando
lê o arquivo /etc/magic para identificar os arquivos que têm um número magic. O
número magic é uma constante que especifica o tipo de arquivo.
O arquivo install_dir/etc/magic contém inclusões ao arquivo /etc/magic que são
específicas do mecanismo paralelo. O diretório install_dir é o diretório de nível
superior da instalação do mecanismo paralelo. O caminho padrão é
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/.

Procedimento
1. Efetue login como usuário root.
2. Faça backup do arquivo /etc/magic.
cp /etc/magic /etc/magic.bak

3. Edite o arquivo /etc/magic e inclua o conteúdo do install_dir/etc/magic no
arquivo /etc/magic. Por exemplo: Descritor do conjunto de dados do
mecanismo paralelo do IBM Information Server do torrent da cadeia 0
4. Salve o arquivo /etc/magic.
5. Teste se o arquivo /etc/magic foi atualizado corretamente executando o
comando de arquivo em um arquivo do descritor do conjunto de dados.
file file_name

em que file_name é o nome do arquivo do descritor do conjunto de dados. Por
exemplo, se você inserir file t1.ds, o seguinte comando retornará:
t1.ds: Descritor de conjunto de dados do mecanismo paralelo do IBM Information Server
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Configurando o Mecanismo Paralelo (Windows Server)
É possível configurar o mecanismo paralelo para o Microsoft Windows Server,
edições de 32 bits, editando o Registro do Windows e alterando as configurações
do sistema que controlam a memória disponível. O Registro do Windows inclui
chaves que controlam o tamanho de heap do desktop, o tamanho da área de troca,
o número de conexões TCP disponíveis e o gerenciamento de memória.

Procedimento
Conclua as etapas a seguir se o mecanismo paralelo estiver instalado em um
computador que executa o MicrosoftWindows Server, edição Standard ou
Enterprise:
1. Ative o ajuste automático para o tamanho do conjunto de páginas. A ativação
do ajuste automático assegura que haja memória suficiente disponível para
conjuntos paginados. Consulte o “Configurando o Registro do Windows:
Ativando o Ajuste Automático para Tamanho de Conjunto Paginado”.
2. Ative o ajuste automático para o tamanho da página do sistema. A ativação do
ajuste automático assegura que haja memória suficiente disponível para tabelas
de página e entradas de tabelas de página. Consulte o “Configurando o
Registro do Windows: Ativando o Ajuste Automático para Tamanho de Página
do Sistema” na página 376.
3. Configure o limite para o cancelamento da confirmação da memória. Em
computadores com 1 GB ou mais de RAM, a configuração do limite com o
valor sugerido melhora o gerenciamento de memória. Consulte o
“Configurando o Registro do Windows: Definindo o Limite de Descometimento
de Memória” na página 377.
4. Aumente o tamanho de heap não interativo para garantir que um número
suficiente de processos possa ser criado e executado simultaneamente. Consulte
o “Configurando o Registro do Windows: Aumentando o Tamanho de Heap do
Desktop Não Interativo” na página 378.
5. Especifique as configurações para TCP/IP no Registro do Windows para
garantir que o número requerido de processos paralelos possa ser executado
simultaneamente. Consulte o “Configurando o Registro do Windows:
Especificando Configurações TCP/IP” na página 379.
6. Altere o tamanho da área de troca para melhorar o desempenho. Consulte o
“Configurando o Windows: Alterando o Tamanho da Área de Troca” na página
380.
7. Edite o arquivo boot.ini para remover o comutador /3GB e, se necessário,
inclua o comutador /PAE. Consulte o “Configurando o Windows: Editando o
Arquivo boot.ini” na página 381.

Configurando o Registro do Windows: Ativando o Ajuste
Automático para Tamanho de Conjunto Paginado
Se o mecanismo paralelo estiver instalado em um computador que executa o
Microsoft Windows Server, edição Standard ou Enterprise, ative o ajuste
automático para o tamanho do conjunto de páginas. A ativação do ajuste
automático assegura que haja memória suficiente disponível para conjuntos
paginados.

Antes de Iniciar
1. Efetue login no Windows Server como Administrador.
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2. Inicie o Editor de Registro e faça backup do Registro do Windows. Se você
planeja fazer várias alterações (por exemplo, para configurar o mecanismo
paralelo), crie um backup único antes de fazer todas as alterações.

Sobre Esta Tarefa
O kernel do Windows Server aloca memória em conjuntos. Esses conjuntos são
conhecidos como paginados e não paginados. A redução do desempenho e a
instabilidade do servidor poderão ocorrer se a memória para esses conjuntos
esgotar-se. Para evitar essa situação, é possível ativar o ajuste automático na
inicialização do servidor editando o valor do registro PagedPoolSize na subchave
do registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management.

Procedimento
1. No Editor de Registro, selecione a seguinte subchave do registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management

2. Na área de janela direita do Editor de Registro, clique com o botão direito do
mouse em PagedPoolSize e clique em Modificar.
3. Na área Base, selecione Hexadecimal.
4. No campo Dados de valor, especifique 0 (zero). Se 0 já estiver especificado, o
ajuste automático já estará ativado e você não precisará alterar esse valor. Se
você precisar especificar um valor diferente de 0, os dados de valor para
SystemPages deverão ser 0.
5. Clique em OK.

O que Fazer Depois
Depois de fazer as alterações no Registro do Windows, reinicie o Windows para
aplicar suas alterações. Se você planeja fazer várias alterações (por exemplo, para
configurar o mecanismo paralelo), faça todas as alterações antes de reiniciar o
Windows.

Configurando o Registro do Windows: Ativando o Ajuste
Automático para Tamanho de Página do Sistema
Se o mecanismo paralelo estiver instalado em um computador que executa o
Microsoft Windows Server, edição Standard ou Enterprise, ative o ajuste
automático para o tamanho de página do sistema. A ativação do ajuste automático
assegura que haja memória suficiente disponível para tabelas de página e entradas
de tabelas de página.

Antes de Iniciar
1. Efetue login no Windows Server como Administrador.
2. Inicie o Editor de Registro e faça backup do Registro do Windows. Se você
planeja fazer várias alterações (por exemplo, para configurar o mecanismo
paralelo), crie um backup único antes de fazer todas as alterações.

Sobre Esta Tarefa
Para suportar conversão de endereço virtual em físico, o sistema operacional
Windows usa tabelas de página e entradas de tabelas de página (PTEs). Essas
tabelas residem na memória do kernel. Se não houver memória suficiente alocada
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para as tabelas de página, o Windows poderá falhar em criar processos, threads e
buffers de E/S. Como o mecanismo paralelo cria muitos processos para executar
uma tarefa, as tarefas falharão na inicialização ou durante o tempo de execução se
o Windows não tiver recursos suficientes para criar os processos.
É possível ativar o ajuste automático na inicialização do servidor editando o valor
do registro SystemPages na subchave do registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.

Procedimento
1. No Editor de Registro, selecione a seguinte subchave do registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management

2. Na área de janela direita do Editor de Registro, clique com o botão direito do
mouse em SystemPages e clique em Modificar.
3. Na área Base, selecione Hexadecimal.
4. No campo Dados de valor, especifique 0 (zero). Normalmente, a especificação
de 0 para esse valor fornece memória suficiente. Entretanto, se os PTEs
disponíveis forem esgotados, você poderá especificar o valor máximo,
0XFFFFFFFF. Se você precisar especificar um valor diferente de 0, os dados de
valor para PagedPoolSize deverão ser 0.
5. Clique em OK.

O que Fazer Depois
Depois de fazer as alterações no Registro do Windows, reinicie o Windows para
aplicar suas alterações. Se você planeja fazer várias alterações (por exemplo, para
configurar o mecanismo paralelo), faça todas as alterações antes de reiniciar o
Windows.

Configurando o Registro do Windows: Definindo o Limite de
Descometimento de Memória
Se o mecanismo paralelo estiver instalado em um computador que executa o
Microsoft Windows Server, edição Standard ou Enterprise, configure o limite de
descometimento de memória. Em computadores com 1 GB ou mais de RAM, a
configuração do limite com o valor sugerido melhora o gerenciamento de memória.

Antes de Iniciar
1. Efetue login no Windows Server como Administrador.
2. Inicie o Editor de Registro e faça backup do Registro do Windows. Se você
planeja fazer várias alterações (por exemplo, para configurar o mecanismo
paralelo), crie um backup único antes de fazer todas as alterações.

Sobre Esta Tarefa
Quando o Windows libera memória em um endereço específico, a memória pode
permanecer comprometida, ou pode ser descomprometida e marcada como
reservada. É possível melhorar o gerenciamento de memória nos computadores
com 1 GB ou mais de RAM editando o valor do registro
HeapDeCommitFreeBlockThreshold na subchave do registro HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager. Esse valor do registro
especifica o número de bytes contíguos de memória (pelo endereço da memória
livre) acima do qual o bloco de memória é descomprometido.
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Procedimento
1. No Editor de Registro, selecione a seguinte subchave do registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
2. Especifique os dados para o valor do registro HeapDeCommitFreeBlockThreshold:
a. Se o valor do registro não existir, clique em Editar > Novo > Valor
DWORD e digite o nome do valor do registro.
b. Na área de janela direita do Editor de Registro, clique com o botão direito
do mouse no valor do registro e clique em Modificar.
c. Na área Base, selecione Hexadecimal.
d. No campo Dados de valor, especifique 0x00040000.
e. Clique em OK.

O que Fazer Depois
Depois de fazer as alterações no Registro do Windows, reinicie o Windows para
aplicar suas alterações. Se você planeja fazer várias alterações (por exemplo, para
configurar o mecanismo paralelo), faça todas as alterações antes de reiniciar o
Windows.

Configurando o Registro do Windows: Aumentando o
Tamanho de Heap do Desktop Não Interativo
Se o mecanismo paralelo estiver instalado em um computador que executa o
Microsoft Windows Server, edição Standard ou Enterprise, aumente o tamanho de
heap do desktop não interativo para assegurar que um número eficiente de
processos possa ser criado e executado simultaneamente.

Antes de Iniciar
1. Efetue login no Windows Server como Administrador.
2. Inicie o Editor de Registro e faça backup do Registro do Windows. Se você
planeja fazer várias alterações (por exemplo, para configurar o mecanismo
paralelo), crie um backup único antes de fazer todas as alterações.

Sobre Esta Tarefa
Os processos do IBM InfoSphere DataStage são criados em um heap de desktop
específico. Cada processo consome uma pequena quantidade de memória do heap
do desktop. Se você esperar executar muitas tarefas do InfoSphere DataStage
simultaneamente, aumente o tamanho do heap do desktop não interativo para
permitir que mais processos sejam criados e executados simultaneamente.
Aumente o tamanho do heap do desktop não interativo editando a cadeia de
parâmetro SharedSection na subchave do registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems. A cadeia de parâmetro
SharedSection está localizada no valor do registro Windows e usa o seguinte
formato para especificar o tamanho de heap:
SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz

Em que:
v xxxx especifica o tamanho máximo do heap geral do sistema (em kilobytes)
v yyyy especifica o tamanho de cada heap do desktop
v zzzz especifica o tamanho do heap do desktop que está associado a uma
instância não interativa do Windows
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Procedimento
1. No Editor de Registro, selecione a seguinte subchave do registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

2. Na área de janela direita do Editor de Registro, clique com o botão direito do
mouse no valor do registro Windows e clique em Modificar.
3. No campo Dados de valor, localize a cadeia de parâmetro SharedSection e
altere o último parâmetro SharedSection de 512 para 2048. Por exemplo,
especifique os seguintes valores para esse parâmetro:
SharedSection=1024,3072,2048

Se você não puder alterar o tamanho de heap do desktop para 2048, tente
definir o valor como 1024. Por exemplo, especifique os seguintes valores para
esse parâmetro:
SharedSection=1024,3072,1024

4. Clique em OK.

O que Fazer Depois
Depois de fazer as alterações no Registro do Windows, reinicie o Windows para
aplicar suas alterações. Se você planeja fazer várias alterações (por exemplo, para
configurar o mecanismo paralelo), faça todas as alterações antes de reiniciar o
Windows.

Configurando o Registro do Windows: Especificando
Configurações TCP/IP
Se o mecanismo paralelo estiver instalado em um computador que executa o
Microsoft Windows Server, edição Standard ou Enterprise, especifique as
configurações para TCP/IP no Registro do Windows para assegurar que o número
necessário de processos paralelos possa ser executado simultaneamente.

Antes de Iniciar
1. Efetue login no Windows Server como Administrador.
2. Inicie o Editor de Registro e faça backup do Registro do Windows. Se você
planeja fazer várias alterações (por exemplo, para configurar o mecanismo
paralelo), crie um backup único antes de fazer todas as alterações.

Sobre Esta Tarefa
Especifique as configurações TCP/IP editando os seguintes valores do registro na
subchave do registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
Tcpip\Parameters:
MaxUserPort
Especifica o número máximo da porta para portas TCP temporárias.
TcpNumConnections
Especifica o número máximo de conexões simultâneas que o TCP pode
abrir. Esse valor afeta significativamente o número de processos
simultâneos osh.exe que são permitidos. Se o valor para
TcpNumConnections for muito baixo, o Windows não poderá designar
portas TCP para estágios em tarefas paralelas, e as tarefas paralelas não
poderão ser executadas.
Estas chaves não estão incluídas no registro por padrão.
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Procedimento
1. No Editor de Registro, selecione a seguinte subchave do registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

2. Especifique os seguintes valores do registro: MaxUserPort e TcpNumConnections.
a. Se o valor do registro não existir, clique em Editar > Novo > Valor
DWORD e digite o nome do valor do registro.
b. Na área de janela direita do Editor de Registro, clique com o botão direito
do mouse no valor do registro e clique em Modificar.
c. Na área Base, selecione Hexadecimal.
d. No campo Dados de valor, especifique os seguintes valores:
Nome do valor do registro

Dados de valor

Intervalo válido

MaxUserPort

65534

5000 a 65534 (decimal)

TcpNumConnections

65534

0 a 0xfffffe (65534 decimal)

e. Clique em OK.

O que Fazer Depois
Depois de fazer as alterações no Registro do Windows, reinicie o Windows para
aplicar suas alterações. Se você planeja fazer várias alterações (por exemplo, para
configurar o mecanismo paralelo), faça todas as alterações antes de reiniciar o
Windows.

Configurando o Windows: Alterando o Tamanho da Área de
Troca
Se o mecanismo paralelo estiver instalado em um computador que executa o
Microsoft Windows Server, edição Standard ou Enterprise, altere o tamanho da
área de troca para melhorar o desempenho.

Antes de Iniciar
Efetue login no Windows Server como Administrador.

Procedimento
1. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Sistema.
Na janela Propriedades do Sistema, clique na guia Avançado.
Na área Desempenho, clique em Configurações.
Na janela Opções de Desempenho, selecione a guia Avançado.
Na área Memória Virtual, clique em Alterar.
Na janela Memória Virtual, especifique um valor para Tamanho máximo.
Configure esse valor como um a um e meio maior que o valor para a memória
física.
7. Clique em Configurar.

2.
3.
4.
5.
6.

8. Clique em OK três vezes e feche a janela Painel de Controle.

O que Fazer Depois
Depois de alterar o tamanho da área de troca, reinicie o Windows para aplicar as
alterações.
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Configurando o Windows: Editando o Arquivo boot.ini
Se o mecanismo paralelo for instalado em um computador que executa o Microsoft
Windows Server, Standard ou Enterprise Edition, edite o arquivo boot.ini para
remover o comutador /3GB e, se necessário, inclua o comutador /PAE.

Antes de Iniciar
Salve uma cópia do arquivo boot.ini antes de fazer quaisquer mudanças no
arquivo.

Sobre Esta Tarefa
Por padrão, o Windows reserva 2 GB de memória para o kernel e 2 GB de
memória para os programas de modo de usuário. Quando o comutador /3GB é
especificado no arquivo boot.ini, 3 GB de memória é reservado para os programas
de modo de usuário e a quantidade de memória do kernel é reduzida para 1 GB.
Essa configuração resulta em uma quantidade de memória insuficiente para o
kernel. Para resolver esse problema, remova o comutador /3GB, se presente, do
arquivo boot.ini.
Além disso, nos servidores com mais de 4 GB de memória física instalada,
especifique o comutador /PAE no arquivo boot.ini. O comutador /PAE especifica
extensões de endereço físico que permitem que um processador de 32 bits acesse a
memória que está acima do limite de 4 GB.

Procedimento
1. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Sistema.
2. Na janela Propriedades do Sistema, clique na guia Avançado.
Na área Inicialização e Recuperação, clique em Configurações.
Clique em Editar para editar o arquivo boot.ini.
Remova o comutador /3GB, se presente.
Nos servidores com mais de 4 GB de memória física instalada, inclua o
comutador /PAE no arquivo boot.ini.
7. Salve e feche o arquivo boot.ini.
8. Clique em OK duas vezes e depois feche a janela Painel de Controle.
3.
4.
5.
6.

O que Fazer Depois
Reinicie o Windows para aplicar as mudanças.

Configurando a Conectividade do Banco de Dados em um Ambiente
Paralelo
Os tópicos a seguir descrevem as etapas a serem executadas para conectar-se a
vários bancos de dados de uma tarefa paralela.

Configurando o Acesso aos Bancos de Dados DB2
Configure o IBM InfoSphere DataStage para executar em todos os nós de
processamento que funcionam como servidores IBM DB2.
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Procedimento
Para configurar o InfoSphere DataStage para acessar servidores IBM DB2, inclua
uma definição de nó para cada nó do servidor IBM DB2 no arquivo de
configuração. Além disso, conclua as seguintes etapas.

Executando o Script de Configuração do IBM DB2
Use o script de configuração do IBM DB2 para configurar o acesso aos bancos de
dados IBM DB2.

Procedimento
A partir da linha de comandos do Linux ou UNIX, execute o script
$APT_ORCHHOME/bin/db2setup.sh uma vez para cada banco de dados IBM
DB2 que os usuários acessarão. Transmita o nome do banco de dados como um
argumento.
Por exemplo, o seguinte comando chama db2setup.sh para configurar o acesso ao
banco de dados db2db:
db2setup.sh db2db

Concedendo Privilégios de Usuário para Executar Tarefas de
Estágio do IBM DB2 Enterprise
Você deve conceder privilégios para cada usuário que executa tarefas que contêm o
estágio do IBM DB2 Enterprise.

Antes de Iniciar
Você deverá ter privilégios DBADM para concluir esta tarefa.

Procedimento
Execute o script $APT_ORCHHOME/bin/db2grant.sh uma vez para cada usuário.
Utilize a sintaxe a seguir:
db2grant.sh database_name user_name

Acessando um Servidor IBM DB2 Remoto a Partir de Estágios do
IBM DB2 Enterprise
Use um cliente IBM DB2 para se conectar a partir de um estágio do IBM DB2
Enterprise a um servidor IBM DB2 remoto.

Sobre Esta Tarefa
Para obter mais informações, leia sobre conexões remotas em IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Connectivity Guide for IBM DB2 Databases.

Configurando o Sistema do DB2
O servidor DB2 pode ser configurado de várias formas. O administrador do DB2
geralmente segue este procedimento para configurar o IBM DB2 e o IBM
InfoSphere DataStage para comunicação.

Procedimento
1. Instale o IBM DB2 e certifique-se de que ele esteja funcionando corretamente.
Nota: Certifique-se de que o utilitário touch exista no diretório /usr/bin ou
crie um link simbólico para o comando touch.

382

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

2. Conceda aos usuários do InfoSphere DataStage os privilégios SELECT nas
tabelas syscat.nodegroupdef, syscat.tablespaces e syscat.tables do sistema do
DB2.
3. Torne o arquivo db2nodes.cfg legível pelo usuário administrativo do InfoSphere
DataStage.
4. O InfoSphere DataStage executa muitos processos para cada tarefa. Isso pode
exigir que o administrador do sistema modifique os recursos do DB2, os
parâmetros de configuração e os parâmetros de configuração do gerenciador.
Consulte o centro de informações do DB2 para obter mais informações.
5. O estágio do DB2 Enterprise requer que os usuários que o chamam no modo
de carregamento tenham o privilégio DBADM no banco de dados DB2 gravado
pelo estágio. Entre as formas de conceder esse privilégio está iniciar o sistema
do DB2, conectar-se a um banco de dados e conceder privilégios a partir do
prompt de comandos do DB2:
CONNECT TO database_name
GRANT DBADM ON DATABASE TO USER user_name

Configurando Usuários do DB2
Para acessar o IBM InfoSphere DataStage, as tarefas paralelas usam um ID de
usuário do sistema operacional para se conectar ao servidor IBM DB2. Por isso, os
IDs de usuários que chamam operadores de leitura do DB2 devem ter o privilégio
SELECT nas tabelas às quais eles têm acesso e os IDs de usuários que chamam
operadores de gravação do DB2 devem ter privilégios INSERT nas tabelas que eles
acessam.

Sobre Esta Tarefa
O procedimento a seguir configura um usuário do InfoSphere DataStage para
acessar o banco de dados DB2. Um administrador do sistema ou um usuário do
InfoSphere DataStage pode executar essa tarefa.

Procedimento
1. Configure a variável de ambiente DB2INSTANCE para o nome de usuário do
proprietário da instância do DB2. DB2INSTANCE determina o local do arquivo
db2nodes.cfg, conforme a seguir:
~owner_user_name/sqllib/db2nodes.cfg

O arquivo db2nodes.cfg contém informações que são usadas para converter
números de nós do DB2 em nomes de hosts. As informações nesse arquivo
devem estar de acordo com os nomes de host que são especificados no arquivo
de configuração paralela do InfoSphere DataStage. Por exemplo, se você
configurar DB2INSTANCE como Janet, o arquivo db2nodes.cfg estará no
seguinte local:
~Janet/sqllib/db2nodes.cfg.

2. Configure a variável de ambiente DB2DBDFT para o nome do banco de dados
DB2 ao qual você deseja se conectar.
3. Forneça o arquivo db2profile e atualize a variável de ambiente LIBPATH para
incluir o local da biblioteca do DB2 que contém sua instância do DB2. No
exemplo a seguir, o proprietário da instância do DB2 é a usuária Mary, o local
de db2profile é ~Mary/sqllib/db2profile e o local da biblioteca do DB2 é
~Mary/sqllib/lib.
Para um shell Korn ou Bourne, inclua estas instruções nos arquivos .profile
ou .kshrc:
. ~Mary/sqllib/db2profile
export LIBPATH=~Mary/sqllib/lib:${LIBPATH:-/usr/lib}
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Para um shell C, inclua estas linhas no arquivo .cshrc:
source ~Mary/sqllib/db2profile
if (! $?LIBPATH) setenv LIBPATH /usr/lib
setenv LIBPATH ~Mary/sqllib/lib:$LIBPATH

Configurando o Acesso a Bancos de Dados Oracle
A configuração do acesso aos bancos de dados Oracle inclui a concessão do nível
de acesso adequado para usuários.

Concedendo Acesso ao Servidor Paralelo Oracle
Para acessar o OPS (servidor paralelo Oracle), os usuários devem ter o acesso
SELECT às tabelas sys.gv_$instance e sys.v_$cache.

Procedimento
1. Execute as seguintes instruções SQL:
GRANT select ON sys.gv_$instance TO public;
GRANT select ON sys.v_$cache TO public;

2. Se o servidor paralelo Oracle não estiver instalado, defina a variável de
ambiente APT_ORACLE_NO_OPS para desativar a verificação do OPS no
estágio do Oracle Enterprise.

Concedendo Privilégios de Usuário para Executar as Tarefas do
Estágio Oracle Enterprise
Você deve conceder privilégios a cada usuário que executa tarefas que contêm o
estágio Oracle Enterprise.

Procedimento
1. Crie a variável de ambiente definida pelo usuário ORACLE_HOME e
configure-a com o caminho $ORACLE_HOME, como /disk3/oracle10.
2. Crie a variável de ambiente definida pelo usuário ORACLE_SID e configure-a
com o nome do serviço correto, como ODBCSOL.
3. Inclua ORACLE_HOME/bin em PATH e ORACLE_HOME/lib no caminho da biblioteca
do sistema operacional (LIBPATH, LD_LIBRARY_PATH ou SHLIB_PATH).
4. Obtenha privilégios de login para o Oracle utilizando um nome de usuário e
senha válidos do Oracle. O nome de usuário e senha devem ser reconhecidos
pelo Oracle antes de você tentar acessá-lo.
5. Obtenha o privilégio SELECT nas tabelas a seguir:
DBA_EXTENTS
DBA_DATA_FILES
DBA_TAB_PARTITONS
DBA_TAB_SUBPARTITIONS
DBA_OBJECTS
ALL_PART_INDEXES
ALL_PART_TABLES
ALL_INDEXES
SYS.GV_$INSTANCE (requerido somente se você
utilizar o servidor paralelo Oracle)
6. Verifique se o diretório APT_ORCHHOME/bin está antes do diretório
ORACLE_HOME/bin na instrução PATH.
7. Crie uma função que tenha privilégios SELECT nas tabelas. O código a seguir
cria uma função denominada DSXE, que concede privilégios SELECT nas
tabelas necessárias:
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CREATE ROLE DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_extents to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_data_files to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_tab_partitions to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_tab_subpartitions to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_objects to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_part_indexes to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_part_tables to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_indexes to DSXE;

8. Digite este comando para conceder a função aos usuários que executam tarefas:
GRANT role_name to oracle_user;

Configurando o Acesso aos Bancos de Dados Teradata
A configuração do acesso aos bancos de dados Teradata inclui a concessão do nível
de acesso adequado para usuários.

Instalando as Ferramentas e os Utilitários do Teradata
Você deve instalar o Teradata Tools and Utilities em todos os nós que executam
tarefas paralelas. Consulte as instruções de instalação fornecidas pelo Teradata para
obter informações completas.

Procedimento
1. Certifique-se de que o Teradata Parallel Transporter esteja instalado e que as
variáveis de ambiente a seguir estão configuradas no arquivo /etc/profile:
v

AIX

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
LIBPATH=$TWB_ROOT/lib:$LIBPATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH LIBPATH NLSPATH

v

HPUX

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
SHLIB_PATH=$TWB_ROOT/lib:$SHLIB_PATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH SHLIB_PATH NLSPATH

v

Solaris

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
LD_LIBRARY_PATH=$TWB_ROOT/lib:$LD_LIBRARY_PATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH LD_LIBRARY_PATH NLSPATH

2. Para executar as tarefas do Teradata Connector, inclua estas mesmas variáveis
de ambiente no arquivo dsenv.

Criando um Usuário Teradata
Você deve criar um usuário Teradata para poder conectar-se do servidor paralelo
ao banco de dados Teradata.

Sobre Esta Tarefa
O proprietário do banco de dados Teradata é o usuário referido pela propriedade
de opções de BD no estágio Teradata. O usuário deve poder criar tabelas, bem
como inserir e excluir dados. Se quiser utilizar um usuário Teradata pré-existente,
instale um servidor de banco de dados e configure-o para utilizar um novo banco
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de dados. Instale o novo servidor de banco de dados com 100 MB de espaço PERM
e 10 MB de espaço SPOOL.

Procedimento
Após a instalação do Teradata Tools and Utilities:
1. Execute estes comandos Basic Teradata Query (BTEQ) para criar uma conta de
usuário, armazenada na tabela terasync.
CREATE USER user_name FROM database_name AS
PASSWORD = user_password
PERM = 100000000
SPOOL = 10000000

2. Depois que a conta estiver configurada, execute o comando a seguir:
GRANT SELECT on dbc TO user_name;

Configurando Acesso aos Bancos de Dados Informix XPS
Você deve configurar as variáveis de ambiente INFORMIXSERVER, INFORMIXDIR
E INFORMIXSQLHOSTS. No AIX, é necessário também definir a LIBPATH.

Sobre Esta Tarefa
Você deve ter os privilégios e configurações corretos para usar o Informix
Enterprise Stage. É necessário ter uma conta válida e privilégios adequados nos
bancos de dados aos quais deseja se conectar. É necessário ter privilégios de leitura
e gravação em qualquer tabela à qual deseja se conectar, e privilégios de Recurso
para utilizar a propriedade Tabela de Partições em um link de saída ou os modos
de criação e substituição em um link de entrada.

Procedimento
1. Certifique-se de que o Informix XPS esteja em execução.
2. Certifique-se de que a variável de ambiente INFORMIXSERVER esteja
configurada em seu ambiente. Este valor corresponde ao nome de um servidor
no arquivo sqlhosts e é configurado para o nome coserver de coserver 1. O
co-servidor deve estar acessível pelo nó em que você chama a tarefa.
3. Certifique-se de que a variável de ambiente INFORMIXDIR esteja configurada
como o diretório de instalação do servidor Informix.
4. Certifique-se de que a variável de ambiente INFORMIXSQLHOSTS esteja
configurada como o caminho do arquivo sqlhosts, por exemplo,
/disk6/informix/informix_runtime/etc/sqlhosts.
5.

AIX

Defina a variável de ambiente LIBPATH da seguinte forma:

LIBPATH=$APT_ORCHHOME/lib:$INFORMIXDIR/lib:’dirname $DSHOME’/branded_odbc/
lib:$DSHOME/lib:$DSHOME/uvdlls:$DSHOME/java/jre/bin/classic:$DSHOME/java/j
re/bin:$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/cli:$INFORMIXDIR/lib/esql
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Capítulo 12. Configurando Módulos do Produto no Conjunto
Dependendo de quais produtos instalou ou as tarefas que deseja concluir, você
deve concluir algumas tarefas de configuração como configurar o acesso a origens
de dados ODBC para o IBM InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere
QualityStage, configurar servidores de aplicativos para executar relatórios e
configurar módulos de produto adicionais.

Configurando o IBM InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere
QualityStage
Antes de utilizar o IBM InfoSphere DataStage e o IBM InfoSphere QualityStage,
você deverá executar várias tarefas de configuração.

Procedimento
Conclua as tarefas a seguir para configurar e administrar o IBM InfoSphere
DataStage e o IBM InfoSphere QualityStage.
1. Configure a segurança. Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre
como gerenciar a segurança no IBM InfoSphere Information Server Administration
Guide.
2. Assegure-se de que os usuários do InfoSphere DataStage tenham as
configurações de localização corretas. Se você instalou o suporte à
globalização (NLS), verifique se os usuários do IBM InfoSphere DataStage
possuem as configurações corretas especificadas para localização.
3. Configure os drivers ODBC para acessar as origens de dados do ODBC. Os
drivers são instalados com a camada de cliente ou a camada de mecanismo.
4. Opcional: Configure o ambiente de processamento paralelo, incluindo
computadores para compartilhar o processamento do mecanismo,
configurando variáveis de ambiente para o mecanismo paralelo e configure o
mecanismo paralelo.
5. Opcional: Para sistemas com grandes números de usuários simultaneamente
conectados ou grandes números de tarefas em execução simultaneamente,
configure o mecanismo do servidor para suportar o número de arquivos
abertos, entradas de tabelas bloqueadas e bloqueios necessários para corrigir a
operação do mecanismo. Para ajustar o mecanismo, modifique as
configurações no arquivo uvconfig.
6. Opcional: Migrar as tarefas criadas em uma versão anterior do InfoSphere
Information Server para a versão atual. Para obter informações adicionais,
consulte o IBM InfoSphere Information Server Guide to Migrating to IBM
InfoSphere Information Server, Version 8.5.
7. Opcional: Se você planeja desenvolver correspondências do InfoSphere
QualityStage, certifique-se de que um banco de dados suportado novo ou
existente esteja disponível para receber resultados de transmissões de testes do
Match Designer. O IBM InfoSphere QualityStage Match Designer requer um
nome de origem de dados (DSN) ODBC para conectar-se ao banco de dados
no qual o Match Designer armazena resultados de aprovação de
correspondência.
8. Opcional: Configurar o servidor de aplicativos para executar relatórios SQA
ou de investigação. Os relatórios de investigação e Standardization Quality
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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Assessment (SQA) podem ler dados de um arquivo sequencial ou de uma
tabela de banco de dados. Você deve configurar o servidor de aplicativos para
localizar a origem de dados aplicáveis.
9. Opcional: Crie e configure o Operations Database. Caso planeje usar o
Operations Console para monitorar seus mecanismos, projetos e tarefas do
InfoSphere DataStage and QualityStage, você deverá configurar o Operations
Database para fornecer informações para o console.
10. Depois de instalar e configurar o InfoSphere DataStage e o InfoSphere
QualityStage, teste a instalação efetuando login nos clientes Administrador e
Designer.

Assegurando que os Usuários do InfoSphere DataStage
Tenham as Configurações de Localização Corretas (AIX,
HP-UX, Linux, Solaris)
Se você instalou o suporte à globalização (NLS), certifique-se de que os usuários
do IBM InfoSphere DataStage tenham as configurações corretas especificadas para
localização.

Sobre Esta Tarefa
Na maioria dos sistemas, o código de idioma para usuários individuais é
configurado usando um padrão do sistema. Por exemplo, nos sistemas Linux, esse
padrão é definido em /etc/sysconfig/i18n. Se o usuário que executou a instalação
tiver usado esse padrão e todos os usuários do InfoSphere DataStage esperavam
herdar o mesmo padrão, você não precisará executar as etapas descritas nesta
tarefa.
No entanto, em alguns casos, o código de idioma configurado para um usuário do
InfoSphere DataStage pode ser diferente do código de idioma configurado durante
a instalação. Por exemplo, esse problema poderá ocorrer se o usuário que executou
a instalação usou um código de idioma que não era o padrão ou se um usuário
configurou um código de idioma privado (por exemplo, em seu diretório
$HOME/.profile).
Para garantir que os usuários do InfoSphere DataStage tenham configurações
corretas de ambiente e código de idioma, você pode editar as variáveis de
ambiente no arquivo dsenv. As variáveis de ambiente no arquivo dsenv afetam o
ambiente inteiro do InfoSphere DataStage.
Para definir as variáveis de ambiente por projeto ou por tarefa, use o cliente IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator ou o cliente IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer.
Execute essa tarefa assim que possível após a instalação, antes que qualquer tarefa
seja armazenada ou compilada.

Procedimento
1. Efetue login no sistema operacional como o usuário que executou o programa
de instalação.
2. Determine o código de idioma e o nome da codificação que serão usados. A
codificação deverá corresponder a uma das codificações que o InfoSphere
DataStage suporta.
Para determinar o código de idioma atual que está configurado para o sistema
operacional do servidor, use o comando locale:
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código do idioma

3. Localize a seguinte seção no arquivo dsenv. Por padrão, esse arquivo está
localizado em /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
#LANG="langdef";export LANG
#LC_ALL="langdef";export LC_ALL
#LC_CTYPE="langdef";export LC_CTYPE
#LC_COLLATE="langdef";export LC_COLLATE
#LC_MONETARY="langdef";export LC_MONETARY
#LC_NUMERIC="langdef";export LC_NUMERIC
#LC_TIME="langdef";export LC_TIME
#LC_MESSAGES="langdef"; export LC_MESSAGES

4. Substitua as ocorrências de langdef pelo código de idioma e nome de
codificação especificados durante a instalação. Por exemplo, as seguintes
configurações especificam que o código de idioma é ja_JP e a codificação é
UTF-8:
LANG="ja_JP.utf8";export LANG
LC_ALL="ja_JP.utf8";export LC_ALL
LC_CTYPE="ja_JP.utf8";export LC_CTYPE
LC_COLLATE="ja_JP.utf8";export LC_COLLATE
LC_MONETARY="ja_JP.utf8";export LC_MONETARY
LC_NUMERIC="ja_JP.utf8";export LC_NUMERIC
LC_TIME="ja_JP.utf8";export LC_TIME
LC_MESSAGES="ja_JP.utf8"; export LC_MESSAGES

5. Remova o marcador de comentário (#) que está no começo de cada linha. Salve
o arquivo.
6. Reinicie o mecanismo do InfoSphere Information Server.

O que Fazer Depois
Antes de executar qualquer trabalho na linha de comandos do InfoSphere
DataStage, os usuários do InfoSphere DataStage devem emitir o seguinte comando:
. $DSHOME/dsenv

Configurando o Acesso ao ODBC (Linux, UNIX)
Se tiverem sido instalados os drivers ODBC do Linux ou UNIX, será necessário
configurar os drivers para acessar as origens de dados do ODBC.
Os drivers ODBC DataDirect Technologies Connect estão instalados em
install_home/Server/branded_odbc. A documentação para configurar os drivers
ODBC é fornecida nessa árvore de diretórios.
Edite os arquivos dsenv, odbc.ini e uvodbc.config para configurar o acesso às
origens de dados do ODBC.
Drivers de protocolo sem fio requerem informações de configuração diferentes dos
drivers com fio. Drivers sem fio precisam de informações sobre o local do software
cliente do banco de dados. Drivers de protocolo com fio precisam de informações
sobre o banco de dados em si.
Para obter informações sobre como configurar o ambiente ODBC para um banco
de dados específico, consulte o manual DataDirect Connect and Connect XE for
ODBC Reference (um arquivo PDF) no diretório $DSHOME/Server/branded_odbc/
books/odbc. Além disso, revise o arquivo odbcread.me no diretório branded_odbc e
um arquivo HTML no diretório branded_odbc/odbchelp.
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Configurando o Arquivo dsenv
Para algumas conexões, plug-ins e conectores do ODBC e para interações com
aplicativos externos como IBM WebSphere MQ, é necessário incluir variáveis de
ambiente para ativar o uso interativo de drivers ODBC para fazer uma conexão
com uma origem de dados do ODBC. Isso permite que o IBM InfoSphere
DataStage herde o ambiente correto para conexões ODBC.

Antes de Iniciar
Você deve ter efetuado login como um administrador do InfoSphere DataStage
com as credenciais do sistema operacional no servidor do administrador do
InfoSphere DataStage.
Faça backup do arquivo dsenv antes de editá-lo.

Sobre Esta Tarefa
O arquivo dsenv contém uma série de argumentos do shell usados quando o
mecanismo é iniciado. Usuários interativos, outros programas e scripts podem usar
o arquivo dsenv. Para uma conexão que usa um driver de protocolo por fio, não é
necessário modificar o arquivo dsenv.

Procedimento
1. Edite o arquivo dsenv. O arquivo está localizado em $DSHOME/DSEngine, em que
$DSHOME identifica o diretório de instalação do InfoSphere DataStage. O
diretório padrão é /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
2. Especifique as seguintes informações no arquivo dsenv:
v Variáveis de ambiente para o software cliente de banco de dados
v Local de início do banco de dados
v Diretório da biblioteca do banco de dados
Tabela 80. Nomes da Variável de Ambiente do Caminho de Biblioteca, pelo Sistema
Operacional
Sistema Operacional

Variável de Ambiente do Caminho da Biblioteca

IBM AIX

LIBPATH

HP-UX

SHLIB_PATH

HP-UX no Intel Itanium

LD_LIBRARY_PATH

Linux

LD_LIBRARY_PATH

Solaris

LD_LIBRARY_PATH

Os exemplos a seguir mostram entradas típicas para os bancos de dados
comumente utilizados. As entradas variam ligeiramente, dependendo de seu
sistema operacional. Consulte a documentação da origem de dados para obter
informações adicionais.
Sybase 11
LANG=
export LANG
SYBASE=/export/home/sybase/sybase
export SYBASE
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$SYBASE/lib:/usr/lib:/lib
export LD_LIBRARY_PATH
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Informix XPS 9.3
INFORMIXDIR=/space/informix
export INFORMIXDIR
INFORMIXSERVER=solnew2.1
export INFORMIXSERVER
ONCONFIG=onconfig.solnew2
export ONCONFIG
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/
esql:$INFORMIXDIR/lib/cli
export LD_LIBRARY_PATH
LANG=C
export LANG

DB2 Versão 9.5
DB2DIR=/opt/IBM/db2/V9.5
export DB2DIR
DB2INSTANCE=db2inst1
export DB2INSTANCE
INSTHOME=/export/home/db2inst1
export INSTHOME
PATH=$PATH:$INSTHOME/sqllib/bin:$INSTHOME/sqllib/adm:
$INSTHOME/sqllib/misc
export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$INSTHOME/sqllib/lib
export LD_LIBRARY_PATH
THREADS_FLAG=native
export THREADS_FLAG

3. Salve as alterações.
4. Parar e reiniciar o mecanismo do IBM InfoSphere Information Server.

Configurando o Arquivo odbc.ini
O arquivo odbc.ini fornece informações sobre a conexão com todos os bancos de
dados e com os aplicativos clientes de banco de dados usados. Você deve
configurar esse arquivo para que o IBM InfoSphere Information Server possa
acessar origens de dados ODBC.

Sobre Esta Tarefa
O diretório /opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/IBM_Tools contém
arquivos odbc.ini de exemplo para cada plataforma Linux e UNIX suportada. Use
o conteúdo desses arquivos para criar o arquivo odbc.ini para o diretório $DSHOME.

Procedimento
1. Navegue para o diretório <diretório_de_instalação>/Server/DSEngine, em que
<diretório_de_instalação> é o diretório no qual você instalou o InfoSphere
Information Server.
2. Execute o comando a seguir para criar um link simbólico para o arquivo
.odbc.ini de amostra para apontar para o arquivo odbc.ini.
ln -s odbc.ini.odbc.ini

3. Modifique o .odbc.ini para corresponder a seu ambiente de banco de dados.

Especificando Nomes de Origens de Dados no Arquivo
uvodbc.config
O arquivo uvodbc.config deve especificar o data source name (DSN) ODBC para
cada banco de dados.
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Sobre Esta Tarefa
Existe uma cópia do arquivo uvodbc.config no diretório $DSHOME e cada diretório
do projeto. Por exemplo, o caminho padrão para projetos no Linux é
/opt/IBM/WDIS/Server/Projects.
Por padrão, o IBM InfoSphere DataStage procura no diretório de projeto atual por
um arquivo uvodbc.config e, se localizar um, o utiliza no lugar de $DSHOME. Esse
acordo do arquivo permite configurar origens de dados que são conhecidas em
alguns projetos, mas não em outros.

Procedimento
1. Utilize esta sintaxe para incluir entradas no arquivo uvodbc.config:
<DSN_name>
DBMSTYPE = ODBC

em que DSN_name é o ODBC DSN. Esse nome deve ser o mesmo especificado
no arquivo .odbc.ini. O espaço em cada lado do sinal de igual é necessário.
No arquivo uvodbc.config, comente as linhas que começam com sinal
numérico (#). Os comentários que não estão no bloco de comentário no início
do arquivo podem causar erros de processamento. Inclua comentários somente
no bloco que está no início do arquivo uvodbc.config.
O seguinte exemplo mostra um arquivo uvodbc.config típico:
[ORIGENS DE DADOS ODBC]
<localuv>
DBMSTYPE = UNIVERSE
rede = TCP/IP
serviço = uvserver
host = 127.0.0.1
<Sybase1>
DBMSTYPE = ODBC
<Sybase2>
DBMSTYPE = ODBC
<Oracle8>
DBMSTYPE = ODBC
<Informix>
DBMSTYPE = ODBC
<DB2>
DBMSTYPE = ODBC

2. Se você alterar uvodbc.config depois de criar projetos, copie o arquivo editado
para os diretórios do projeto.

Criando e Ligando um Pacote do DB2 a um Nome de Origem de
Dados
Para utilizar um pacote do DB2, você deve ligá-lo a cada Data Source Name (DSN)
do DB2.

Procedimento
1. Abra uma janela de terminal e vá para o diretório $DSHOME/../branded_odbc/
bin.
2. Digite este comando:
bind22 dsn

em que dsn é o nome da origem de dados ODBC.
3. Especifique o ID do usuário e a senha, se você for solicitado a fornecê-los.
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Configurando Outros Drivers ODBC
Você pode utilizar drivers ODBC de outros fornecedores para se conectar a origens
de dados. Poderá ser necessário conectar-se a um banco de dados não suportado
pelo pacote de drivers DataDirect, por exemplo, Red Brick. É possível utilizar
somente um Gerenciador de ODBC por vez. Como resultado, não é possível
utilizar drivers de outros fornecedores ao mesmo tempo em que utilizar os drivers
do IBM InfoSphere DataStage, e é necessário desempenhar alguma reconfiguração
para comutar entre os dois tipos.

Procedimento
1. Instale o gerenciador de ODBC e os drivers. Utilize a documentação fornecida
pelo fornecedor do driver.
2. Configure o computador para que seja conectado ao driver.
a. No arquivo dsenv, inclua as variáveis de ambiente necessárias.
b. No arquivo odbc.ini, configure a conexão com o banco de dados ou com o
aplicativo cliente de banco de dados. Você deverá especificar o Data Source
Name (DSN), nome do driver e informações de login.
c. No arquivo uvodbc.config, especifique o DSN para utilizar para conexão
com o banco de dados.
3. Inclua a biblioteca compartilhada libodbc.sl para o ODBC Manager no
caminho da biblioteca de carregamento do InfoSphere DataStage. (No HP-UX, o
sufixo é so.) Edite o arquivo dsenv e certifique-se de que o caminho para o
Gerenciador ODBC preceda o caminho para $DSHOME/../branded_odbc/lib na
variável de ambiente do caminho da biblioteca compartilhada.
4. Depois de instalar e configurar o driver, teste a conectividade.

Resultados
Para usar os drivers DataDirect novamente, inverta o procedimento na Etapa 3 e
verifique se a biblioteca de drivers ODBC do InfoSphere DataStage precede todas
as outras bibliotecas de drivers ODBC.

Testando a Conectividade do Driver ODBC
Depois de configurar a conectividade ODBC que você definiu para o IBM
InfoSphere DataStage, teste a configuração para verificar a conexão com a origem
de dados.

Procedimento
1. Altere os diretórios para o diretório $DSHOME e configure o ambiente executando
o seguinte comando:
. ./dsenv

2. Insira o seguinte comando para iniciar o shell do mecanismo do IBM
InfoSphere Information Server:
./bin/dssh

3. Insira o seguinte comando para efetuar login no projeto:
LOGTO project_name

em que project_name faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
4. Insira o seguinte comando para obter uma lista de nomes de origem de dados
disponíveis:
DS_CONNECT

5. Insira o seguinte comando para testar a conexão:
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DS_CONNECT dsn

em que dsn é o nome da origem de dados da conexão a ser testada.
6. Digite seu nome de usuário e a senha para se conectar com o banco de dados
especificado.
7. Digite .Q para sair da conexão.

Configurando o Acesso ao ODBC (Microsoft Windows)
Se tiverem sido instalados os drivers ODBC, será necessário configurar os drivers
para acessar as origens de dados do ODBC.
Os drivers ODBC do Progress DataDirect Technologies são instalados no diretório
install_dir\ODBCDrivers, em que install_dir é o diretório no qual você instalou
o IBM InfoSphere Information Server. Para configurar o Data Source Name (DSN)
ODBC, use o aplicativo de Administrador de Origem de Dados que está localizado
no diretório a seguir.
Tabela 81. Diretório para o Aplicativo de Administrador de Origem de Dados ODBC
Versão

Diretório

Microsoft Windows de 32 bits

C:\Windows\System32\odbcad32.exe

Microsoft Windows de 64 bits

C:\Windows\sysWOW64\odbcad32.exe

Ajustando o Mecanismo do InfoSphere Information Server
para um Grande Número de Usuários ou Tarefas (Windows
Server)
Para os sistemas Microsoft Windows Server que possuem um grande número de
usuários conectados simultaneamente ou um grande número de tarefas em
execução simultaneamente, é possível configurar o mecanismo do IBM InfoSphere
Information Server para suportar o número de arquivos abertos, as entradas de
tabela de bloqueios e os bloqueios necessários para corrigir a operação do
mecanismo. Para ajustar o mecanismo, modifique as configurações no arquivo
uvconfig.

Antes de Iniciar
v Faça backup do arquivo uvconfig. Por padrão, esse arquivo está localizado no
seguinte diretório: C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine.
v Pare todas as tarefas do IBM InfoSphere DataStage e peça a todos os usuários
para efetuarem logout do InfoSphere DataStage.

Sobre Esta Tarefa
Para novas instalações do IBM InfoSphere Information Server, altere as
configurações descritas nesta tarefa se você estiver configurando sistemas de
produção com 80 ou mais usuários conectados simultaneamente ou 50 ou mais
tarefas executando simultaneamente.
Para instalações existentes, altere essas configurações se você encontrar problemas
com recursos ao executar tarefas do InfoSphere DataStage.

394

Guia de Planejamento, Instalação e Configuração

Procedimento
1. Execute as seguintes etapas para verificar se nenhuma tarefa do InfoSphere
DataStage ou processos osh.exe estão executando no servidor e se nenhuma
conexão está ativa:
a. No gerenciador de tarefas do Microsoft Windows, clique na guia Processos
e clique na coluna Nome da Imagem para classificar a lista de processos
por nome.
b. Verifique se a caixa de opção Mostrar Processos de Todos os Usuários está
selecionada.
c. Na lista de processos, verifique se os seguintes processos estão executando:
uvsh.exe e osh.exe. Se esses processos não estiverem executando, não
haverá tarefas do InfoSphere DataStage em execução no servidor.
d. Na lista de processos, verifique se os seguintes processos não estão
executando: dsapi_server.exe e dsapi_slave.exe. Se esses processos não
estiverem executando, não haverá nenhuma conexão ativa do InfoSphere
DataStage.
2. Pare o mecanismo do InfoSphere Information Server.
3. Use um editor de texto para editar o arquivo uvconfig. Por padrão, esse
arquivo está localizado no seguinte diretório: C:\IBM\InformationServer\
Server\DSEngine. Especifique as seguintes configurações
MFILES
200
T30FILES 300
RLTABSZ
300
MAXRLOCK 299

4. Salve o arquivo uvconfig. Certifique-se de que você salvou o arquivo com uma
extensão .txt. O arquivo uvconfig não poderá ter uma extensão de arquivo.
5. No prompt de comandos do Windows, vá para o diretório que contém o
arquivo uvconfig. Por exemplo, vá para o seguinte diretório:
C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine

6. Emita o seguinte comando para gerar novamente o arquivo binário uvconfig:
bin\uvregen.exe

7. Reinicie o mecanismo do InfoSphere Information Server.

Configurando o IBM InfoSphere QualityStage Match Designer
O IBM InfoSphere QualityStage Match Designer requer um nome de origem de
dados (DSN) ODBC para conectar-se ao banco de dados no qual o Match Designer
armazena resultados de aprovação de correspondência.

Antes de Iniciar
Designe um banco de dados IBM DB2 novo ou existente, um banco de dados
Oracle ou Microsoft SQL Server dedicado ao armazenamento de saída do Match
Designer. Consulte o “Criando o Banco de Dados do IBM InfoSphere QualityStage
Match Designer” na página 201.

Procedimento
1. Em cada computador da camada de cliente ou de mecanismo, defina um DSN
do Sistema que aponte para o banco de dados Match Designer. O DSN do
ODBC deve ter o mesmo nome em cada computador. Você talvez queira
selecionar dentre o conjunto de drivers ODBC do IBM Wire Protocol instalados
como parte do ambiente do IBM InfoSphere Information Server. Estes drivers
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são convenientes porque sua funcionalidade não depende da presença de
nenhum software cliente adicional específico do banco de dados.
2. Em cada computador da camada de cliente, abra o Match Designer e execute
uma Atualização de Ambiente de Teste para sua especificação de
correspondência. Ao executar essa função, a conexão com o banco de dados
Match Designer é estabelecida e suas credenciais criptografadas são retidas.

Configurando Servidores de Aplicativos para Executar
Relatórios de Investigação, de SQA ou de Estatísticas de
Correspondência
Os relatórios de investigação, de Standardization Quality Assessment (SQA) e de
Estatísticas de Correspondência podem ler dados de um arquivo sequencial ou de
uma tabela de banco de dados. Você deve configurar o servidor de aplicativos para
localizar a origem de dados aplicáveis.

Procedimento
1. Se o estágio gravar os dados do relatório em um arquivo sequencial, execute a
ação que corresponde à topologia de sua instalação.
Topologia

Ação

v As camadas de mecanismo e serviços do
IBM InfoSphere Information Server estão
no mesmo computador.

Nenhuma etapa adicional é necessária.

v As camadas de mecanismo e serviços do
InfoSphere Information Server estão em
computadores diferentes.

O arquivo sequencial existe apenas no
mecanismo. Como os relatórios são
executados no servidor de aplicativos,
execute uma das seguintes etapas:
v Crie um diretório de compartilhamento de
rede que o servidor de mecanismo e
aplicativo pode acessar.
v Copie o arquivo sequencial do
computador de camada de mecanismo
para o sistema de arquivos local da
camada de serviços. Verifique se os
caminhos de arquivos são idênticos no
computador da camada de mecanismo e
no computador da camada de serviços.

2. Se o estágio gravar os dados do relatório em uma tabela de banco de dados,
execute a ação que corresponde à topologia e ao sistema operacional de sua
instalação.
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Ação

v Microsoft Windows

Nenhuma etapa adicional é necessária.

v As camadas de mecanismo e serviços do
InfoSphere Information Server estão no
mesmo computador

Os relatórios executam no servidor de
aplicativos. Eles podem localizar a tabela de
banco de dados usando o nome da origem
de dados (DNS) do Open Database
Connectivity (ODBC) que foi configurado no
mecanismo.
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Topologia e Sistema Operacional

Ação

v UNIX ou Linux

Como o DNS do ODBC não está visível para
o mecanismo como o DSN do sistema,
execute as seguintes etapas:

v As camadas de mecanismo e serviços do
InfoSphere Information Server estão no
mesmo computador

1. Configure a origem de dados do Java
Database Connectivity (JDBC) no
servidor de aplicativos.
2. Verifique se o nome Java Naming and
Directory Interface (JNDI) é igual ao
DNS do ODBC no mecanismo.

v Microsoft Windows, UNIX ou Linux
v As camadas de mecanismo e serviços do
InfoSphere Information Server estão em
computadores diferentes

Como os drivers ODBC necessários não
estão instalados no servidor de aplicativos,
execute as seguintes etapas:
1. Configure a origem de dados do JDBC
no servidor de aplicativos.
2. Verifique se o nome JNDI é igual ao
DNS do ODBC no mecanismo.

Configurando o IBM InfoSphere Information Analyzer
Antes de usar o IBM InfoSphere Information Analyzer, você deve executar várias
tarefas de configuração.

Antes de Iniciar
Você deve ter a autoridade do Administrador de Dados do Information Analyzer.

Sobre Esta Tarefa
Conclua as tarefas de alto nível a seguir para configurar e administrar inicialmente
esse módulo de produto.
Para obter informações detalhadas sobre a configuração de análise, consulte IBM
InfoSphere Information Analyzer User's Guide.

Procedimento
1. No computador que hospeda o mecanismo, defina o Data Source Name (DSN)
para o banco de dados de análise e os bancos de dados de origem. Para evitar
mudanças adicionais nas informações de DSN, valide os DSNs antes de
concluir a próxima etapa. Windows No Windows, o DSN deve ser um DSN do
sistema.
2. Verifique as credenciais que são usadas para se conectar ao mecanismo do
IBM InfoSphere Information Server. Você pode validar as configurações no
IBM InfoSphere Information Server console, na guia Início > Configuração >
Configurações de Análise > Mecanismo de Análise.
3. Verifique as credenciados que são usadas para se conectar ao banco de dados
de análise. Você pode validar as configurações no IBM InfoSphere Information
Server console, na guia Início > Configuração > Configurações de Análise >
Banco de Dados de Análise. Para o banco de dados de análise, corresponda
este DSN ao nome definido na etapa 1.
4. No IBM InfoSphere Information Server console, altere os valores, conforme
necessário, na guia Início > Configuração > Configurações de Análise >
Configurações de Análise.
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Esta etapa conclui as configurações globais do InfoSphere Information
Analyzer. Ao criar novos projetos do InfoSphere Information Analyzer, eles
herdam essas configurações globais.
5. Verifique as credenciais que são usadas para se conectar aos bancos de dados
de origem usando os DSNs de origem definidos na Etapa 1 na página 397.
a. Abra Início > Configuração > Origens.
b. Selecione o host e clique em Incluir Origem de Dados.
c. Forneça o nome da origem de dados, o nome da conexão de dados e o
conector que será usado.
d. Corresponda o DSN de origem com os DSNs disponíveis que estão
listados no campo Cadeia de Conexão.
e. Clique em Conectar e salve as informações de conexão.
6. Importar metadados para o repositório de metadados.
7. Crie um projeto do InfoSphere Information Analyzer e forneça detalhes
básicos do projeto.
8. No menu Visão Geral do console, selecione Propriedades do Projeto.
9. Nas guias Mecanismo de Análise, Banco de Dados de Análise e
Configurações de Análise, você pode definir as configurações específicas de
projeto executando as tarefas que estão descritas nas etapas de 2 a 4.
10. Na guia Propriedades do Projeto, associe os metadados importados ao
projeto.
11. Modifique o projeto e as configurações de análise da origem de dados.
12. Configurar a segurança para o projeto.
13. Customizar o painel de projeto.

Configurando o IBM InfoSphere Business Glossary
Você deve configurar algumas definições antes de começar a usar o InfoSphere
Business Glossary.

Antes de Iniciar
O administrador de conjuntos do IBM InfoSphere Information Server deve
designar funções de segurança a usuários do glossário.

Sobre Esta Tarefa
Você pode configurar o InfoSphere Business Glossary para adequar as necessidades
de sua organização. Muitas tarefas de configuração são opcionais. A maioria das
tarefas é concluída pelo Administrador do InfoSphere Business Glossary.

Procedimento
1. Necessário: Designe funções de segurança para usuários do glossário. Isso deve
ser feito pelo administrador de conjuntos do InfoSphere Information Server.
2. Necessário: No Microsoft Windows Server 2008, desative o recurso Enhanced
Internet Security para o Internet Explorer. Esse recurso deve ser desativado
para que determinados recursos do InfoSphere Business Glossary sejam
executados corretamente.
a. Clique em Iniciar > Ferramentas Administrativas > Gerenciador do
Servidor.
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b. Na janela Gerenciador do Servidor, expanda a seção Informações de
Segurança e clique em Configurar o IE ESC.
c. Na janela Configuração de Segurança Avançada do Internet Explorer, em
Administradores, clique no botão de opções Desativar e, em seguida, clique
em OK.
3. Configurar definições gerais. Na página Editar Configurações da interface
administrativa do InfoSphere Business Glossary, você pode configurar itens
como:
v O conteúdo da página de exibição quando os usuários efetuam login no
InfoSphere Business Glossary
v Um endereço de e-mail ao qual os usuários podem enviar feedback
v Se um nome de propriedade será exibido, se seu valor estiver indefinido
v Restringir quais termos serão exibidos com base em seus status, como
"aceito" ou "recusado"
v A ordem na qual as partes dos nomes de usuários são listadas nas exibições
relevantes
v Se um histórico de alterações de termos será exibido
v Se a integração com Cognos 8 Go! será ativada
4. Configurar as permissões de visualização. Isso permite restringir o acesso dos
usuários selecionados do glossário a alguns conteúdos do glossário.
5. Configurar o suporte para idiomas de leitura da direita para a esquerda
(suporte à linguagem bidirecional).

Parando e Iniciando o Mecanismo do Servidor IBM InfoSphere
Information Server
Reinicie o mecanismo do InfoSphere Information Server depois de concluir
determinadas tarefas, como editar o arquivo dsenv no Linux ou UNIX ou modificar
o arquivo uvconfig.

Procedimento
v Conclua as etapas a seguir para computadores Linux e UNIX
1. Efetue login no computador da camada de mecanismo como administrador
do IBM InfoSphere DataStage (normalmente, dsadm).
2. Altere para o diretório do mecanismo e configure o ambiente.
cd $DSHOME
. ./dsenv

$DSHOME é o nome do diretório do mecanismo. O diretório padrão é
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
3. Pare o mecanismo.
./bin/uv -admin -stop

O comando exibe uma mensagem quando o mecanismo é parado.
4. Reinicie o mecanismo.
./bin/uv -admin -start

v Conclua as etapas a seguir para computadores Windows.
1. No painel de controle do Windows, abra o Painel de Controle do DataStage.
2. Clique em Parar Todos os Serviços. Aguarde até que os serviços sejam
parados.
Capítulo 12. Configurando Módulos do Produto no Conjunto
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3. Clique em Iniciar Todos os Serviços.
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Capítulo 13. Verificando e Testando a Instalação
Depois de instalar o IBM InfoSphere Information Server, verifique se sua instalação
foi bem-sucedida executando a ferramenta IBM® Support Assistant (ISA) Lite for
InfoSphere Information Server. Também é possível verificar a instalação de
componentes individuais, como o IBM InfoSphere Information Services Director.

Instalação, Verificação e Resolução de Problemas
A ferramenta ISA Lite for InfoSphere Information Server fornece funcionalidade
para coletar dados, arquivos e artefatos a partir da instalação local do IBM
InfoSphere Information Server. Seu foco é voltado para a execução de testes não
destrutivos e coleta passiva de dados para relatar o funcionamento do sistema e
verificar a configuração correta da instalação.

O que a Ferramenta Oferece
A ferramenta ISA Lite for InfoSphere Information Server ajuda a solucionar
problemas do InfoSphere Information Server. A ferramenta tem o seu foco voltado
para a coleta automática dos dados do problema e fornece verificações de
diagnóstico de uma instalação do InfoSphere Information Server. As informações
pertinentes para um problema são coletadas e analisadas para identificar a origem
do problema. A ferramenta ISA Lite for InfoSphere Information Server reduz o
esforço e a quantidade de tempo que leva para enviar os dados diagnósticos
apropriados para o IBM Customer Support, automatizando o processo de reunião e
coleta. A ferramenta FTPs resulta no Suporte da IBM e os conecta a um PMR
existente (registro de gerenciamento de problema). Além disso, a ferramenta
executa a análise de sintoma para ajudar a definir o processo de determinação do
problema. Para verificar a instalação, execute o Verificador Geral de
Funcionamento do Diagnóstico e outros verificadores de funcionamento específicos
do produto. Os verificadores de funcionamento estão disponíveis no menu Todas
as Ferramentas de Diagnóstico.

Onde Encontrar a Ferramenta
A ferramenta ISA Lite for InfoSphere Information Server é instalada na pasta
IS_install_dir\ISALite ao executar o programa de instalação, em que
IS_install_dir é o diretório no qual você instalou o InfoSphere Information Server.
Para obter informações sobre como obter a ferramenta para as liberações anteriores
e para quaisquer atualizações disponíveis, consulte a documentação do ISA Lite no
site de suporte (www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700).

Documentação
Consulte a documentação a seguir, disponível na pasta \doc de instalação do ISA
Lite.
Guia de Iniciação Rápida do IBM Support Assistant Lite para InfoSphere
Information Server
Fornece uma visão geral da ferramenta ISALite e o que você deve
configurar para introduzi-la.
Guia do Usuário do IBM Support Assistant Lite para InfoSphere Information
Server Fornece uma descrição detalhada da ferramenta ISALite.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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As atualizações da documentação estão disponíveis no site de suporte
(www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700).

Testando a Instalação do IBM InfoSphere DataStage e do IBM
InfoSphere QualityStage
Depois de instalar e configurar o InfoSphere DataStage e o InfoSphere
QualityStage, teste a instalação efetuando login nos clientes Administrador e
Designer.

Antes de Iniciar
Para executar esses testes, especialmente para conectar-se ao cliente IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, você deve ser um administrador
do InfoSphere DataStage ou um usuário de nível inferior com acesso de projeto
específico concedido por um administrador (no cliente do administrador).
Se a camada de serviços e de mecanismo não compartilharem um registro do, será
necessário configurar o mapeamento de credencial. Para obter mais informações,
consulte IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.

Procedimento
1. Inicie o cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator:
a. No computador em que você instalou o cliente do administrador, clique em
Iniciar > Todos os Programas > IBM InfoSphere Information Server >
IBM InfoSphere DataStage e QualityStage Administrator.
b. Use as credenciais do conjunto para efetuar login no Administrator client.
c. Quando for solicitado o servidor onde a camada de serviços está instalada,
selecione uma URL na lista Nome do host da camada de serviços. Se a URL
não estiver na lista, digite a URL no campo. A URL está no formato
server_name:port_number. O nome do server e os valores de porta
dependem do armazenamento em cluster do IBM WebSphere Application
Server estar definido na configuração da camada de serviços e se a camada
de serviços e a camada de mecanismo estão configuradas para usar o HTTP
seguro (HTTPS).
Tabela 82. Valores de Porta e de Host para Diferentes Configurações
Configuração do
WebSphere
Application Server
O armazenamento
em cluster do
WebSphere
Application Server
está configurado
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Valor do host
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.
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Valor de porta
(protocolo HTTP)

Valor de porta (protocolo
HTTPS)

Porta HTTP do
dispatcher 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.

Tabela 82. Valores de Porta e de Host para Diferentes Configurações (continuação)
Configuração do
WebSphere
Application Server
O armazenamento
em cluster não está
configurado

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

Valor de porta
(protocolo HTTP)

Valor de porta (protocolo
HTTPS)

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

Porta de transporte segura
HTTPS (configurada como
WC_defaulthost_secure no
WebSphere Application
Server). Padrão: 9443

d. Selecione o nome do servidor de mecanismo na lista Nome do host do
mecanismo do Information Server ou digite-o no campo se ele não estiver
na lista.
2. Inicie o cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer:
a. No computador em que você instalou o cliente do designer, clique em
Iniciar > Todos os Programas > IBM InfoSphere Information Server >
IBM InfoSphere DataStage e QualityStage Designer.
b. Use as credenciais do conjunto para efetuar login no Designer client.
c. Quando for solicitado o servidor onde a camada de serviços está instalada,
selecione uma URL na lista Nome do host da camada de serviços. Se a URL
não estiver na lista, digite a URL no campo. A URL está no formato
server_name:port_number. Use o mesmo nome do servidor e número da
porta usado na etapa anterior.
d. Quando for solicitado o servidor e o projeto, selecione o servidor e o projeto
na lista Projeto. Se os valores não estiverem na lista, digite-os no campo.
Especifique o servidor e o projeto da seguinte forma: server_name/
project_name. Por exemplo, se o mecanismo estiver instalado no servidor
xyz (em uma configuração de servidor de aplicativos não em cluster) e o
projeto chamar-se my-project, digite xyz/my-project.

Testando a Instalação do IBM InfoSphere Information Services Director
Depois de instalar e configurar o IBM InfoSphere Information Services Director,
teste a instalação.

Antes de Iniciar
Você deve ter credenciais de administrador do conjunto ou já ter configurado
credenciais que possuam autoridade de usuário.

Procedimento
1. Inicie o cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator:
a. No computador em que você instalou o cliente InfoSphere Information
Services Director, clique em Iniciar > Todos os Programas > IBM
InfoSphere Information Server > Console do IBM InfoSphere Information
Server.
b. Efetue login no console com credenciais que tenham a função de
Administrador do Information Services Director ou credenciais de
administrador de conjunto.
c. Quando for solicitado o servidor onde a camada de serviços está instalada,
selecione uma URL na lista Nome do host da camada de serviços. Se a URL
Capítulo 13. Verificando e Testando a Instalação

403

não estiver na lista, digite a URL no campo. A URL está no formato
server_name:port_number. O nome do server e os valores de porta
dependem do armazenamento em cluster do IBM WebSphere Application
Server estar definido na configuração da camada de serviços e se a camada
de serviços e a camada de mecanismo estão configuradas para usar o HTTP
seguro (HTTPS).
Tabela 83. Valores de Porta e de Host para Diferentes Configurações
Configuração do
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 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 de transporte segura
HTTPS (configurada como
WC_defaulthost_secure no
WebSphere Application
Server). Padrão: 9443

2. Expanda a seção Ativando Serviços de Informações na área de janela
Introdução para iniciar a implementar a lógica da integração como serviços,
catalogar e registrar serviços e configurar credenciais.
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Parte 4. Resolução de Problemas de Instalação
Resolva problemas de instalação com estas informações de resolução de problemas
de instalação. Você pode localizar mais informações de resolução de problemas nos
centros de informações e notas técnicas de suporte ao cliente para diversos
módulos e componentes do produto.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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Capítulo 14. Arquivos de Log
Para resolver problemas com o IBM InfoSphere Information Server, você pode
consultar os arquivos de log e os arquivos temporários.

Arquivos de Log de Instalação
Os arquivo de log são criados durante o processo de instalação e desinstalação.
Você pode utilizar os arquivos de log para resolver problemas de erros de
instalação.
Durante o processo de instalação e desinstalação, os arquivos de log são salvos no
seguinte diretório:
Tabela 84. Diretório Padrão no qual os Arquivos de Log São Salvos Durante o Processo de
Instalação e Desinstalação
Sistema Operacional

Diretório

AIX, Linux, UNIX

/tmp/ibm_is_logs

HP-UX, Solaris

/var/tmp/ibm_is_logs

Windows

%TEMP%\ibm_is_logs

Nota: Se você direcionou os arquivos temporários do programa de instalação para
um diretório diferente em “Preparando para Executar o Programa de Instalação”
na página 226, os arquivos de log de instalação estarão nesse local, em vez de
estarem no diretório temporário padrão especificado aqui.
Após a instalação bem-sucedida, um arquivo .zip dos arquivos de log que são
criados durante o processo de instalação será salvo no diretório de instalação do
IBM InfoSphere Information Server Esse arquivo .zip é denominado
isdump-os-timestamp.zip. Após uma instalação com falha, o arquivo de log
ISInstall-date-timestamp.log será mantido no diretório temporário.
Após uma desinstalação bem-sucedida, o arquivo de log ISInstall-datetimestamp.log será mantido no diretório de logs no diretório de instalação. Após
uma desinstalação com falha, o arquivo de log ISinstall-date-timestamp.log é
mantido no diretório ibm-is-logs no diretório temporário.
Nota: Não exclua os arquivos de log de instalação ou o diretório de arquivo de log
durante o processo de instalação. Quando a instalação estiver concluída, salve os
arquivos de log para fins de resolução de problemas e verificação.

Arquivos Temporários Gerados pelo Programa de Instalação
Arquivos temporários que são criados durante o processo de instalação. Os
arquivos temporários não são usados após a conclusão da instalação.
Durante o processo de instalação, arquivos temporários são salvos nos seguintes
diretórios de instalação:
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Tabela 85. Diretórios nos quais os Arquivos Temporários São Salvos Durante o Processo
de Instalação
Sistema Operacional

Diretório

AIX, Linux, UNIX

/tmp

HP-UX, Solaris

/var/tmp

Windows

%TEMP%

O local especificado com a variável de ambiente %TEMP% é configurado para o
usuário que efetuou logon durante a instalação.
Se você direcionou os arquivos temporários do programa de instalação para um
diretório diferente em Preparando-se para executar o programa de instalação, os
arquivos temporários estarão nesse local, em vez de estarem no diretório
temporário padrão que é especificado aqui.
Nota: Os arquivos temporários que foram criados durante a instalação não serão
usados após a instalação ser concluída. É possível excluir os arquivos temporários
de instalação após a instalação ser concluída.

Exemplo de Arquivos Temporários Gerados Durante a Instalação
O seguinte exemplo mostra os arquivos temporários gerados durante a instalação
em um computador Linux:
/tmp (Thu Aug 20 09:18:15)
<1:649> % ls -l
total 1576
-rw-r--r-- 1 nfsnobody nfsnobody
drwxr-xr-x 2 nfsnobody nfsnobody
-rw-r--r-- 1 nfsnobody nfsnobody
-rw-r--r-- 1 nfsnobody nfsnobody

742
4096
16975
678

Aug
Aug
Aug
Aug

20
20
20
20

00:19
01:12
01:08
01:08

1.txt
ibm_is_logs/
script34973.log
script34973.sh

script34973.sh
Um script gerado durante a instalação nos computadores da camada de
mecanismo que especificam o suporte à globalização (NLS). Esse script
define variáveis de ambiente e depois executa a configuração de
globalização (NLS) para o servidor InfoSphere Information Server. O nome
de arquivo é variável e baseado no número de ID do processo. Neste
exemplo de script34973.sh, 34973 é o número de ID do processo.
script34973.log
O log de saída gerado quando o script34973.sh é executado pelo
programa de instalação. O conteúdo desse arquivo é copiado no arquivo
de log de instalação. O nome de arquivo é variável e baseado no número
de ID do processo. Neste exemplo de script34973.log, 34973 é o número
de ID do processo.

Arquivos de Log do Sistema IBM WebSphere Application Server
Os arquivos de log do WebSphere Application Server contêm informações que
podem ser usadas para monitorar a inicialização do WebSphere Application Server
e diagnosticar os erros.
Os seguintes arquivos de log são úteis para diagnosticar problemas com o IBM
InfoSphere Information Server:
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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:
Sistema Operacional

Diretório

Linux, UNIX

path/profiles/profile/logs/server1

Windows

path\profiles\profile\logs\server1

path
O caminho da instalação do WebSphere Application Server. Por padrão, path é
um dos seguintes caminhos:
v opt/IBM/WebSphere/AppServer
v C:\IBM\WebSphere\AppServer
perfil
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 um perfil customizado é Customxx, em
que xx é o número do perfil.
server1
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 Para a Versão 7.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Diagnosticando Problemas com Logs de Mensagens”.
v Para a Versão 8.0, acesse o centro de informações do WebSphere Application
Server e leia “Diagnosticando Problemas com Logs de Mensagens”.
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Capítulo 15. Problemas Gerais de Instalação
Esses problemas e essas resoluções são relatados para problemas gerais que podem
ocorrer no conjunto do produto.

O Erro "Credenciais de Usuário Inválidas" Aparece Inesperadamente
Durante a Instalação
Se for recebido um erro "as credenciais do usuário não são válidas" ao criar uma
nova conta do usuário do sistema operacional a partir do programa de instalação,
especifique a senha correta ou remova a conta do usuário.

Sintomas
Ao especificar uma nova conta de usuário do sistema operacional a partir do
programa de instalação do IBM InfoSphere Information Server, você receberá o
erro "as credenciais do usuário não são válidas" e não poderá continuar com a
instalação. Consulte “Configurando Contas do Administrador e do Proprietário” na
página 123 para obter mais informações sobre as contas de usuários do sistema
operacional.

Causas
Ao especificar uma nova conta de usuário do sistema operacional a partir do
programa de instalação, o programa verifica se a conta do usuário já existe. Se a
conta existir, o programa verificará se a senha está correta. Se a conta não existir, o
programa criará imediatamente a conta do usuário no computador. Se você sair do
programa antes de concluir a instalação, a conta do usuário permanecerá no
computador. Se você reiniciar subsequentemente a instalação e especificar o mesmo
nome de usuário mas uma senha diferente, receberá o erro "credenciais de usuário
inválidas".

Ambiente
Todos os sistemas operacionais suportados.

Resolvendo o problema
Use os utilitários do sistema operacional para determinar se a conta do usuário
existe no computador. Se necessário, altere a senha. Depois continue a instalação.

Aviso IWAV0003E no Arquivo de Log de Instalação
Avisos IWAV0003E no arquivo de log de instalação podem ser ignorados.

Sintomas
Uma mensagem semelhante ao seguinte texto é gravada no arquivo de log de
instalação durante a fase de implementação do archive corporativo (EAR) do IBM
WebSphere Application Server:

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011

411

[exec] +++ Warning +++: Mon Sep 18 19:36:18 BST 2010 IWAV0003E
Não foi possível refletir os métodos para com.ascential.xmeta.shared.
ILocalTransactionalBusiness porque um dos métodos faz referência a
um tipo que não pôde ser carregado. Exceção: java.lang.
NoClassDefFoundError: com.ascential.xmeta.exception.ServiceException

Ambiente
Todos os ambientes.

Resolvendo o problema
Esse erro pode ser ignorado. O EAR é instalado corretamente.
Esse aviso é emitido porque as classes no EAR não estão no caminho de classe
para o processo de instalação do EAR. Após o EAR ser instalado, as classes são
resolvidas corretamente.

Avisos Ocorrem Durante a Instalação do DB2
Ao instalar o IBM InfoSphere Information Server, será possível ver uma mensagem
indicando que avisos ocorreram durante a instalação do IBM DB2 Database for
Linux, UNIX, and Windows, ou mensagens "Abrir Arquivo - Aviso de Segurança"
podem ser exibidas.

Sintomas
Durante a instalação do DB2, avisos ou outras mensagens são exibidos.

Resolvendo o problema
Se os avisos forem mensagens "Abrir Arquivo - Aviso de Segurança", ignore as
mensagens. Caso contrário, execute estas etapas:
1. Examine o arquivo de log de instalação em busca de uma mensagem
semelhante à seguinte linha:
WARNING: com.ascential.acs.installer.asb.InstallDB2Action
WRepositoryInstaller65507: Avisos ocorreram ao instalar o DB2.
Para obter detalhes, consulte o arquivo de log:
C:\IBM\InformationServer\logs\db2_install.log

2. Visualize o arquivo de log especificado na mensagem de aviso. Você pode
ignorar avisos como SQL1362W ou SQL20189W, os quais avisam que as
atualizações não serão efetivadas até a próxima inicialização do banco de
dados. Esses avisos não são importantes porque o programa de instalação
interrompe e reinicia o DB2 durante o processo de instalação.
Para obter mais informações sobre mensagens de aviso específicas no arquivo de
log do DB2, consulte a documentação do DB2:
v DB2 9.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/
v DB2 9.7: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/
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Problemas de Instalação com o VMware ESX
Se você tiver problemas ao instalar o IBM InfoSphere Information Server em um
computador virtual VMware ESX, certifique-se de que seu sistema não esteja
sobrecarregado.

Sintomas
Ao tentar a instalação, um dos seguintes problemas ocorre:
v O sistema é executado lentamente e a instalação leva muito mais tempo do que
o esperado.
v A instalação do IBM DB2 falha porque nem todas as portas estão disponíveis.
v A instalação do IBM WebSphere Application Server falha por nem todas as
portas estão disponíveis.

Causas
O sistema de destino está sobrecarregado.

Ambiente
Microsoft Windows, Linux (SUSE, Red Hat)

Resolvendo o problema
Reduza a carga do sistema e tente a instalação novamente.

Erros de Criação de Usuário Aparecem nos Arquivos de Log (Linux,
UNIX)
Se vários erros referentes à criação de usuário estiverem incluídos nos arquivos de
log, verifique se os usuários existem antes de executar a instalação.

Sintomas
Erros semelhantes às linhas a seguir aparecem nos arquivos de log:
WARNING: com.ibm.is.install.core.CommonProcess Código de Saída: 1, Erro /bin/chown:
não é possível acessar `/home/xmeta’: Nenhum arquivo ou diretório desse tipo
SEVERE: com.ibm.is.install.core.util.User CDIIN3185E: Falha ao alterar a propriedade
WARNING: com.ibm.is.install.core.CommonProcess Código de Saída: 9, Erro groupadd:
O grupo `iauser’ já existe.
SEVERE: com.ibm.is.install.core.util.User CDIIN3183E: O comando groupadd falhou
com o código de erro: 9

Causas
Os usuários não existem ainda. Em um sistema que executa o Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) ou o Network Information Service (NIS), você
deve criar todos os usuários no registro antes de executar o programa de instalação
do IBM InfoSphere Information Server. O programa de instalação tentará criar o
proprietário do banco de dados do repositório de metadados e o usuário do IBM
InfoSphere Information Analyzer se as contas não existirem. O programa de
instalação não pode criar usuários em um sistema ativado para LDAP ou NIS.
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Todo usuário que você cria antes de executar o programa de instalação deve ter
um diretório inicial válido definido.

Resolvendo o problema
Crie todos os usuários e, em seguida, execute o programa de instalação novamente.
Consulte o “Configurando Contas do Administrador e do Proprietário” na página
123.

Mensagem "O publicador não pôde ser verificado"
Você pode ignorar mensagens como "O publicador não pôde ser verificado. Tem
certeza de que deseja executar este software?" durante a instalação do IBM
InfoSphere Information Server.

Sintomas
Uma janela é exibida na janela do navegador. A mensagem na janela informa "O
publicador não pôde ser verificado. Tem certeza de que deseja executar este
software?"

Causas
O programa de instalação e os utilitários relacionados não são assinados.

Ambiente
Microsoft Windows 7 e Microsoft Windows Vista

Resolvendo o problema
Ignore a mensagem e continue a instalação. Essa mensagem não indica um risco de
segurança quando é exibida durante a instalação do InfoSphere Information Server.

Mensagem "Não há mecanismo de script para a extensão de arquivo
'.js'" Aparece Durante a Instalação
Durante uma instalação do Microsoft Windows, se você receber uma mensagem
que informa "Não há mecanismo de script para a extensão de arquivo '.js'", repare
ou reinstale o Mecanismo de Script do Windows.

Sintomas
Durante a instalação, você recebe uma mensagem que informa "Não há mecanismo
de script para a extensão de arquivo '.js'".

Causas
O Mecanismo de Script do Microsoft Windows não está instalado ou não está
operacional.

Ambiente
Microsoft Windows
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Diagnosticando o problema
Abra uma janela de prompt de comandos e digite o seguinte comando:
cscript myfile1.js

em que myfile1 é o nome de um novo arquivo.
Se você receber a seguinte mensagem, há um problema com a instalação do
Mecanismo de Script do Windows:
Erro de Entrada: Não há
mecanismo de script para a extensão de arquivo ".js".

Resolvendo o problema
Repare ou reinstale o Mecanismo de Script do Windows. Consulte a documentação
da Microsoft para obter mais informações. Há problemas conhecidos com o
Mecanismo de Script do Windows que causam esse erro.

O Processo de Instalação é Interrompido Quando uma Sessão do
Navegador da Web é Encerrada
Se ocorrer uma exceção após um navegador da Web ou guia do navegador ser
encerrado ou se a sessão do navegador tiver expirado, o processo de instalação
ficará parado aguardando resposta do usuário.

Sintomas
O processo de instalação fica parado aguardando uma resposta.

Causas
Quando a janela ou guia do navegador da Web que está executando um processo
de instalação é fechado durante a sessão de instalação, se a instalação for
executada na exceção, o processo de instalação fica parado aguardando uma
resposta do usuário.
Nota: Para evitar esse problema, mantenha o navegador ou guia do navegador
disponível pela sessão de instalação.

Ambiente
Instalação do modo gráfico

Resolvendo o problema
1. Desinstale sua instalação do IBM InfoSphere Information Server atual
executando os seguintes comandos:
cd /opt/IBM/InformationServer/_uninstall
./uninstall -verbose

2. Execute as tarefas de limpeza manual conforme descrito em “Concluindo a
Remoção de Software (Linux, UNIX)” na página 301 ou “Concluindo a
Remoção de Software (Windows)” na página 297.
3. Inicie uma nova instalação do InfoSphere Information Server executando os
seguintes comandos:
cd <image>/is-suite
./setup -rsp response.txt -force -verbose
Capítulo 15. Problemas Gerais de Instalação
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Erros de Versão de Fix Pack Durante a Instalação do IBM InfoSphere
Information Server
Quando você faz a pré-instalação do IBM WebSphere Application Server
separadamente, antes de instalar o InfoSphere Information Server, o programa de
instalação para e emite um erro se os fix packs posteriores ao 7.0.0.11 estiverem
instalados. O problema também ocorre se você tiver instalado o Fix Pack 7.0.0.11 e
o iFix IFPM20596. É possível ignorar esses erros e continuar a instalação.

Sintomas
A página Verificação de Pré-requisitos exibe mensagens como as linhas a seguir. As
mensagens também aparecem no arquivo de log de instalação:
AVISO: com.ibm.is.install.check.WebSphereVersionChecker Nenhum iFix
localizado na instalação do WebSphere Application Server.
INFORMAÇÃO: FALHA: CDIPR2118I: Certifique-se de que a versão do WebSphere
Application Server tenha os fix packs 6.1.0.29:IFPK96868,
6.1.0.29:MultiOS-IFPK99266, 6.1.0.29:IFPK99560, 7.0.0.11:IFPK96868,
7.0.0.11:IFPM20596, 7.0.0.11:IFPM21207. Fix packs detectados para a versão
7.0.0.11. Resolução: Siga as instruções de instalação do WebSphere
Application Server Fix Pack para instalar o Java SDK e os Fix Packs no
nível necessário.

Causas
O kit de desenvolvimento de software (SDK) Java que está instalado com esses fix
packs é de uma versão superior a esperada pelo programa de instalação. No
entanto, o InfoSphere Information Server suporta essa versão.

Ambiente
Todos os ambientes

Resolvendo o problema
Reinicie o programa de instalação com a opção -force na linha de comandos. Essa
opção ativa uma caixa de seleção na página Verificação de Pré-requisitos que
permite continuar mesmo se a verificação de pré-requisitos retornar avisos ou
erros.
Use a opção -force com cautela. Resolva todos os outros avisos ou erros que
aparecerem durante a verificação de pré-requisitos. Continuar uma instalação com
avisos ou erros não resolvidos pode resultar em uma instância não operacional do
InfoSphere Information Server.
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Capítulo 16. Problemas de Autenticação
Esses problemas e essas resoluções são relatados para autenticação.

Permissões de Diretório e Usuário
Se a instalação falhar, confirme se os usuários que instalam o IBM InfoSphere
Information Server possuam permissões de leitura e gravação para os diretórios de
instalação do InfoSphere Information Server.
A tabela a seguir mostra os diretórios de instalação padrão do InfoSphere
Information Server que exigem permissões de leitura e gravação pelos usuários
especificados.
Tabela 86. Permissões de Diretório Necessárias
Componentes
de Instalação Diretórios

Permissões

InfoSphere
Information
Server

Leitura ou
leitura e
gravação

Diretórios-pai de instalação:
Linux

UNIX

v /opt

Usuários
Linux

UNIX

v Usuário root
Windows

v /opt/IBM

v Administrador local ou
administrador de domínio
com privilégios de
administrador local

Windows

v C:\
v C:\IBM
v %WinDir%: o diretório do
Windows. Geralmente
C:\WINDOWS
InfoSphere
Information
Server

Diretório de instalação:
Linux

Leitura e
gravação

UNIX

v /opt/IBM/
InformationServer

Linux

UNIX

v /opt

v Usuário root
Windows

v C:\IBM\InformationServer
Diretórios-pai de instalação:

UNIX

v Administrador local ou
administrador de domínio
com privilégios de
administrador local

Windows

Camada do
mecanismo e
IBM
InfoSphere
DataStage

Linux

Leitura ou
leitura e
gravação

Administrador do
InfoSphere DataStage (o
nome do usuário padrão é
dsadm)

v /opt/IBM
Windows

v C:\
v C:\IBM
v %WinDir%: o diretório do
Windows. Geralmente
C:\WINDOWS
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Tabela 86. Permissões de Diretório Necessárias (continuação)
Componentes
de Instalação Diretórios
Camada do
mecanismo e
InfoSphere
DataStage

Diretório de instalação:
Linux

Permissões

Usuários

Leitura e
gravação

Administrador do
InfoSphere DataStage (o
nome do usuário padrão é
dsadm)

UNIX

v /opt/IBM/
InformationServer
Windows

v C:\IBM\InformationServer
InfoSphere
Information
Server

Diretório temporário:
Linux

UNIX

v /tmp
Windows

v Esse diretório é
normalmente o diretório
“x:\Documents and
Settings\user_name\Local
Settings\temp”, onde
user_name é o nome de
login do Microsoft
Windows para o usuário
que instala o produto. No
Windows Server 2008 e
Windows 7, esse diretório
normalmente é
“x:\Users\user_name\
AppData\Local\Temp”.
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Leitura e
gravação

Linux

UNIX

v Usuário root
v Proprietário da instância
de banco de dados (o
nome do usuário padrão é
db2inst1)
Windows

v Administrador local ou
administrador de domínio
com privilégios de
administrador local
v Proprietário do banco de
dados (o nome de usuário
padrão é db2admin)

Tabela 86. Permissões de Diretório Necessárias (continuação)
Componentes
de Instalação Diretórios

Permissões

Repositório de Diretórios do servidor de
Metadados
banco de dados:

Leitura ou
leitura e
gravação

Se você estiver usando IBM
DB2:
Linux

UNIX

Usuários
Linux

UNIX

v Proprietário da instância
de banco de dados (o
nome do usuário padrão é
db2inst1)
Windows

v /opt

v Proprietário do banco de
dados (o nome de usuário
padrão é db2admin)

v /opt/IBM
v /opt/IBM/db2/V9.5/ (DB2
Versão 9.5)
v /opt/IBM/db2/V9.7/ (DB2
Versão 9.7)
Windows

v C:\
v C:\IBM
v C:\IBM\SQLLIB
v %WinDir%: o diretório do
Windows. Geralmente
C:\WINDOWS
Se você estiver usando outro
sistema de banco de dados,
consulte a documentação do
sistema de banco de dados
para obter informações sobre
as permissões do diretório.
Leitura e
Repositório de Diretórios de
Metadados
armazenamento do banco de gravação
dados:
Linux

UNIX

v /opt/IBM/
InformationServer/
Repository

Linux

UNIX

v Proprietário da instância
de banco de dados (o
nome do usuário padrão é
db2inst1)
Windows

v Proprietário do banco de
dados (o nome de usuário
padrão é db2admin)

Windows

v C:\DB2
IBM
WebSphere
Application
Server

Diretório de instalação:
Linux

UNIX

v /opt/IBM/WebSphere/
AppServer
Windows

v C:\IBM\WebSphere\
AppServer

Leitura e
gravação

Linux

UNIX

v Usuário root
Windows

v Administrador local ou
administrador de domínio
com privilégios de
administrador local

AIX

v /usr/IBM/WebSphere/
AppServer
Capítulo 16. Problemas de Autenticação
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Privilégios do Usuário
Se a instalação falhar, confirme se os usuários que instalam o IBM InfoSphere
Information Server possuem os privilégios necessários.
Para instalar o InfoSphere Information Server:
v

v
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Você deve efetuar login no computador de destino como um
administrador local ou usuário de domínio que está diretamente designado ao
grupo de administradores local.
Windows

Linux

UNIX
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Você deve efetuar login como usuário root.

Capítulo 17. Problemas do Servidor de Aplicativos
Esses problemas e essas resoluções são relatados para a camada de serviços e o
servidor de aplicativos.

Resolvendo Problemas de Instalação do IBM WebSphere Application
Server
Use as informações desta resolução de problemas ao instalar o IBM WebSphere
Application Server com o IBM InfoSphere Information Server.

Sintomas
Quando você instala o WebSphere Application Server com o IBM InfoSphere
Information Server, a instalação do WebSphere Application Server falha.

Ambiente
Todos os ambientes suportados.

Diagnosticando o problema
Se a instalação do WebSphere Application Server falhar, reveja os seguintes
arquivos de log:
v Arquivos de Log do WebSphere Application Server. Para obter mais informações,
consulte os seguintes tópicos na documentação do WebSphere Application
Server:
– WebSphere Application Server Network Deployment 7.0: WebSphere
Application Server Network Deployment 7.0: Resolvendo Problemas de
Instalação
v Arquivo de log de instalação do InfoSphere Information Server:
Sistema Operacional

Diretório

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer/logs/
WebSphereInstall.log

Windows

C:\IBM\InformationServer\logs\
WebSphereInstall.log

Procure o seguinte erro:
INSTCONFFAILED: Não é possível criar o perfil: O perfil não existe

Resolvendo o problema
Qualquer um dos seguintes problemas pode causar problemas com o processo de
instalação do WebSphere Application Server:
Microsoft Windows
A variável DEBUG está configurada em suas variáveis de ambiente.
Verifique se a variável DEBUG não está configurada em suas variáveis de
ambiente. Se a variável DEBUG estiver configurada:
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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1.
2.
3.
4.

Remova a variável DEBUG de suas variáveis de ambiente.
Reinicie o computador.
Reinstale o InfoSphere Information Server.
Após a conclusão da instalação, reconfigure a variável DEBUG.

O usuário da instalação não pode gravar no diretório do Microsoft Windows.
O usuário da instalação deve ter permissões de gravação no diretório do
Windows. Esse diretório é o diretório especificado pela variável de
ambiente %WinDir%. Por padrão, o diretório é C:\WINDOWS.
No Microsoft Windows 2008, esse problema poderá ocorrer se você
executar como o administrador real ou se o User Account Control (UAC)
estiver ativado.
AIX
O arquivo /etc/filesystems contém uma entrada duplicada.
Se o arquivo /etc/filesystems contiver uma entrada duplicada, a
instalação do WebSphere Application Server relatará 0 MB de espaço
disponível em disco. Edite o arquivo /etc/filesystems e comente a
entrada duplicada.

Instalação Falha quando a Porta do IBM WebSphere Application Server
é Alterada após a Instalação
Depois de instalar o IBM InfoSphere Information Server, se você alterar a porta
HTTP (WC_defaulthost) do WebSphere Application Server usando o console
administrativo do IBM WebSphere Application Server, as futuras instalações,
inclusões de produtos e atualizações falharão.

Sintomas
Uma mensagem de erro "Conexão recusada" é exibida na interface com o usuário
ou no arquivo de log.

Causas
As configurações de instalação originais que são armazenadas em vários arquivos
de configuração são usadas para as atividades de instalação subsequentes. Se o
número da porta do WebSphere Application Server for alterado após a instalação,
as configurações de instalação nesses arquivos estarão incorretas.

Resolvendo o problema
Siga o procedimento em “Alterando a Porta HTTP do WebSphere Application
Server” na página 319 para alterar a porta HTTP no console administrativo do
WebSphere Application Server e nos arquivos de configuração.

Resolvendo Problemas de Conexão
Uma instalação pode falhar porque o servidor do sistema de nome de domínio
(DNS) não pode resolver nomes de sistema ou porque o servidor de aplicativos
não está executando.

Sintomas
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A instalação do IBM InfoSphere Information Server falha quando o sistema de
nome de domínio (DNS) não pode resolver nomes de sistema. O programa de
instalação retorna uma mensagem de erro semelhante à seguinte mensagem:
CDIIN2107E: Não é possível validar o nome de usuário name do IBM InfoSphere
Information Server
e a senha para o host hostname na porta port_number. A
mensagem retornada é:
java.net.UnknownHostException: hostname.
Confirme se 1) WebSphere Application Server está executando; 2) você inseriu o
nome de usuário e senha corretos; 3) o número da porta está correto.

Causas
A comunicação entre o computador da instalação e o servidor de aplicativos na
camada de serviços não é estabelecida. Os seguintes problemas podem causar o
seguinte:
v A conexão com o servidor de aplicativos usa o nome de host abreviado.
v A conexão com o servidor de aplicativos usa um nome de host que não
corresponde ao nome que o computador tinha quando o servidor de aplicativos
foi instalado.
v O nome de host abreviado não é mapeado para o mesmo endereço IP do nome
de host longo.
v O servidor de aplicativos não está executando.

Diagnosticando o problema
Quando a camada de serviços for instalada em hostname.domain, use os seguintes
comandos ping para testar a conexão com o nome de host abreviado e com o nome
de host longo:
ping hostname
ping hostname.domain

Resolvendo o problema
1. Verifique se o servidor de aplicativos está executando.
2. Assegure-se de que o arquivo etc/hosts esteja corretamente configurado com o
nome abreviado do host e o nome longo do host do computador da camada de
serviços.
3. Certifique-se de que todas as portas necessárias estejam abertas nos
computadores da camada do cliente, da camada de mecanismo e da camada de
serviços.
4. Certifique-se de que o nome de host usado para acessar o computador da
camada de serviços seja igual ao nome que o computador tinha quando o
servidor de aplicativos foi instalado.
5. Assegure-se de que o host local e o nome do host do computador não estejam
mapeados para o endereço IP de loopback. A versão IPv4 desse endereço é
127.0.0.1 e a versão IPv6 é ::1/128. Mapeie apenas o host local para o endereço
IP 127.0.0.1. O seguinte exemplo mostra um arquivo etc/hosts no qual essas
entradas estão especificadas corretamente:
127.0.0.1 | ::1/128 localhost.localdomain localhost
xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx machinelonghostname
machineshorthostname

xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx é o endereço IP exclusivo do computador.
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6. Se a camada de mecanismo ou a camada de serviços tiver sido instalada em
um computador com nomes de host configurados incorretamente, reinstale o
IBM InfoSphere Information Server.

Não é Possível Iniciar o IBM WebSphere Application Server Depois
que o Nome de Usuário é Alterado ou Expira
Se o nome de usuário ou a senha que você criou para o WebSphere Application
Server ou para o repositório de metadados for alterado ou expirar, o servidor de
aplicativos não será iniciado.

Sintoma
O servidor de aplicativos não é iniciado.

Causa
O nome de usuário ou a senha do WebSphere Application Server ou do repositório
de metadados mudou ou expirou. O início ou a interrupção do WebSphere
Application Server requer autenticação do usuário. Esses comandos de início e
parada falham quando a autenticação do usuário não é bem-sucedida, porque os
nomes de usuário ou as senhas mudaram ou expiraram.

Resolvendo o Problema
O diretório de instalação do IBM InfoSphere Information Server é mostrado como
install_home nos comandos a seguir.
Nota: Os comandos AppServerAdmin não validam nomes de usuário ou senhas.
Linux

UNIX

Para uma instalação do Linux or UNIX, siga as seguintes etapas para
resolver o problema:
1. Efetue login no computador da camada de serviços como root.
2. Para alterar a senha do usuário administrador do WebSphere
Application Server, digite o seguinte comando:
install_home/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was -user user_name
-password new_password

3. Para alterar a senha do usuário do repositório de metadados, execute as
seguintes etapas:
a. Confirme se você pode usar a nova senha para conectar-se ao banco
de dados.
b. Digite o seguinte comando para registrar as informações da nova
senha:
install_home/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -db -user user_name
-password new_password

c. Reinicie todos os processos do WebSphere Application Server.
Consulte no IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.
Windows

Para uma instalação do Microsoft Windows, siga as seguintes etapas para
resolver o problema:
1. Efetue login no computador da camada de serviços como um usuário
com privilégios de administrador.
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2. Para alterar a senha do usuário administrador do WebSphere
Application Server, digite o seguinte comando:
install_home\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was -user user_name
-password new_password

3. Para alterar a senha do usuário do repositório de metadados, execute as
seguintes etapas:
a. Confirme se você pode usar a nova senha para conectar-se ao banco
de dados.
b. Digite o seguinte comando para registrar as informações da nova
senha:
install_home\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -db -user user_name
-password new_password

c. Reinicie todos os processos do WebSphere Application Server.
Consulte no IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.
Para obter detalhes de como incluir um novo usuário do WebSphere Application
Server ao usar o registro interno, consulte “Incluindo um Usuário Administrador
do IBM WebSphere Application Server em um Registro de Usuário Interno”.

Incluindo um Usuário Administrador do IBM WebSphere Application
Server em um Registro de Usuário Interno
Se você não souber o usuário administrador e a senha do WebSphere Application
Server, poderá criar um usuário no registro de usuário interno.

Sintoma
Você está usando o registro de usuário interno e não sabe o usuário administrador
e a senha do WebSphere Application Server.

Causa
A senha foi alterada ou o usuário foi excluído.

Resolvendo o Problema
O diretório de instalação do IBM InfoSphere Information Server é mostrado como
install_home nos comandos a seguir.
Linux

UNIX

Para uma instalação do Linux or UNIX, siga as seguintes etapas para
resolver o problema:
1. Efetue login no computador da camada de serviços como root.
2. Digite o seguinte comando para incluir um usuário com privilégios de
administrador no registro de usuário interno do InfoSphere Information
Server:
install_home/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user -admin
-userid new_user_name -password new_password

3. Digite o seguinte comando AppServerAdmin para atualizar o nome de
usuário ou a senha na configuração do WebSphere Application Server:
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh
-was -user name -password password
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Windows

Para uma instalação do Microsoft Windows, siga as seguintes etapas para
resolver o problema:
1. Efetue login no computador da camada de serviços como um usuário
com privilégios de administrador.
2. Digite o seguinte comando para incluir um usuário com privilégios de
administração no registro de usuário interno do InfoSphere Information
Server:
install_home\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user -admin
-userid new_user_name -password new_password

3. Digite o seguinte comando AppServerAdmin para atualizar o nome de
usuário ou a senha na configuração do WebSphere Application Server:
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat
-was -user name -password password

Reparando o Registro do WebSphere Application Server Após Alternar
com o LDAP
Se você tiver alternado de um registro interno para um registro do usuário do
protocolo Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) sem usar o procedimento
documentado, "Alternando um registro do usuário do LDAP", pode não ser
possível parar os processos do IBM WebSphere Application Server.

Sintomas
Não é possível parar o WebSphere Application Server ao usar o comando de
interrupção do MetadataServer.sh ou o comando stopServer.sh.

Ambiente
Opcional. Descreva os detalhes ambientais que ainda não estão no título ou na
breve descrição.

Resolvendo o problema
Faça o reparo no registro do WebSphere Application Server:
1. Execute kill nos processos do WebSphere Application Server.
2. Use sudo vi para editar as configurações a seguir no arquivo,
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/config/cells/
hostNameNode01Cell/security.xml:
a. Altere a primeira instância do enabled="true" para "false"
b. Altere a primeira instância do appEnabled="true" para "false"
3. Inicie o WebSphere Application Server.
4. Efetue login no console administrativo do WebSphere Application Server
usando o wasadmin.
Nota: Devido às modificações para security.xml na etapa 2, o console não
solicita uma senha.
5. Em Segurança > Segurança Global, clique em Configurar e insira as
seguintes informações:
a. Configure Nome do usuário administrador principal como wasadmin.
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b. Selecione Identidade do servidor armazenada no repositório e configure o
ID do usuário como wasadmin e digite a senha.
6. Clique em Aplicar e, em seguida, em OK. Essa ação retorna à página
Segurança Global.
7. Selecione as caixas de opção: Ativar segurança administrativa e Ativar
segurança do aplicativo
8. Desmarque a caixa de opção Segurança do Java 2.
9. Clique em Aplicar. Uma mensagem aparece na parte superior do formulário.
Clique no link Salvar na mensagem.
10. Efetue logout do console administrativo do WebSphere Application Server.
11. Teste se é possível agora parar o WebSphere Application Server suavemente:
a. Pare o WebSphere Application Server.
Nota: O WebSphere Application Server deve ser capaz de parar sem erros,
mas ainda é necessário executar as etapas a seguir para garantir que o
problema seja resolvido.
b. Inicie o WebSphere Application Server.
c. Pare o WebSphere Application Server. Ele deve ser capaz de parar sem
erros.

Desempenho da Camada de Serviços
Se a camada de serviços estiver lenta, certifique-se de não ter ativado o rastreio do
IBM WebSphere Application Server.

Sintomas
A camada de serviços está sendo executada lentamente. A configuração padrão
para o rastreio do IBM WebSphere Application Server está desativada.

Resolvendo o problema
Para evitar o problema, certifique-se de que todas as alterações feitas ao IBM
WebSphere Application Server sejam restauradas para as configurações padrão
antes de instalar e usar oIBM InfoSphere Information Server.
Para resolver o problema, certifique-se de não ter ativado o rastreio do IBM
WebSphere Application Server.
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Capítulo 18. Problemas de Relatório do IBM InfoSphere
Information Server
Esses problemas e essas resoluções são relatados para relatórios.

Não é Possível Visualizar o Resultado do Relatório a Partir do Console
do InfoSphere Information Server ou Console da Web do InfoSphere
Information Server
em um ambiente em cluster, se a mensagem de erro "Página não encontrada" for
exibida enquanto você tenta visualizar o resultado de um relatório, um processo de
segurança pode estar em execução. Você pode editar o arquivo de configuração
httpd.conf para permitir caracteres barras codificadas e depois reiniciar o servidor
da Web.

Sintomas
Após executar um processo em um ambiente em cluster, a mensagem de erro
"Página não encontrada" é exibida e não é possível visualizar os resultados do
relatório.

Causas
Como medida de segurança, o servidor da Web codifica algumas URLs. Cada barra
em uma URL é codificada como um caractere especial que o arquivo de
configuração httpd.conf lê e depois rejeita, por padrão.

Ambiente
Essa recomendação se aplica aos ambientes em cluster que são executados no
Servidor HTTP da IBM ou no Servidor da Web Apache.

Resolvendo o problema
1. Abra o arquivo de configuração httpd.conf. O arquivo está no diretório de
configuração: install-home\IBM\HTTPServer\conf\httpd.conf.
2. Configure o valor AllowEncodedSlashes como ON.
3. Salve esse arquivo e reinicie o servidor da Web. Se o servidor da Web estiver
instalado como um servidor gerenciado, use o console administrativo do IBM
WebSphere Application Server para reiniciá-lo. Caso contrário, efetue login no
computador no qual o servidor da Web está instalado e reinicie o servidor da
Web.

Ativando e Desativando a Criação de Logs de Rastreio do Mecanismo
de Relatório
Ao encontrar um problema ou um erro que exija atenção pelo IBM Software
Support, você poderá configurar a criação de logs de rastreio para relatar processos
internos detalhados. Você pode ativar a criação de logs de rastreio no mecanismo
de relatório para gerar logs que ajudam o IBM Software Support a diagnosticar
erros.
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Sintomas
Não aplicável.

Resolvendo o problema
1. Abra um prompt de comandos ou uma janela de terminal no computador.
2. Insira o seguinte comando para ativar a criação de log no mecanismo de
relatório:
Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

installdir/ASBServer/bin/
ReportingAdmin.sh -user username
-password password
-el

Windows

installdir\ASBServer\bin\
ReportingAdmin.bat -user username
-password password
-el

Se você especificar o parâmetro -authfile, os parâmetros -user e -password
serão opcionais. Use o parâmetro -authfile para especificar o local de seu
arquivo de credenciais.
3. Execute novamente o processo que resultou no erro que você recebeu
anteriormente.
4. Depois que o erro ocorrer, crie um arquivo .zip que contenha os arquivos de
log. Os arquivos de log estão localizados nos seguintes diretórios:
v Se o armazenamento em cluster do IBM WebSphere Application Server
estiver ativado, os arquivos de log serão criados na área de trabalho de
relatório em cada servidor no cluster. Em cada servidor, a área de trabalho de
relatório está localizada na pasta temporária que é definida pelo sistema
operacional. O caminho tem o seguinte formato:
\tempfolder\informationServer\servername\engine\JREPORT
Por exemplo: C:\WINDOWS\Temp\informationServer\myservernode1\engine\
JREPORT
v Se o armazenamento em cluster não estiver ativado, os arquivos de log
estarão localizados no seguinte diretório:
Sistema Operacional

Diretório

Linux, UNIX

installdir/bin/InformationServer/
ASBServer/apps/Reporting/engine/JReport/
logs

Windows

installdir\bin\InformationServer\
ASBServer\apps\Reporting\engine\JReport\
logs

5. Envie este arquivo .zip para o IBM Software Support.
6. Ao terminar de coletar os logs detalhados, retorne as configurações de nível de
rastreio ao estado original. No prompt de comandos, insira o seguinte comando
para desativar a criação de log:
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Sistema Operacional

Comando

Linux, UNIX

installdir/ASBServer/bin/
ReportingAdmin.sh -user username
-password password -dl
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Sistema Operacional

Comando

Windows

installdir\ASBServer\bin\
ReportingAdmin.bat -user username
-password password -dl
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Capítulo 19. Problemas do Cliente e do Console
Esses problemas e essas resoluções são relatados para erros do cliente e problemas
de login.

Falha ao Carregar a Java Virtual Machine
Durante a inicialização, os aplicativos clientes poderão falhar ao carregar a Java
Virtual Machine (JVM) se o sistema operacional não puder alocar uma quantidade
suficiente de memória heap.

Sintomas
O aplicativo cliente falha com uma mensagem de erro semelhante à seguinte
mensagem:
Erro
interno - Falha ao carregar a Java Virtual Machine

Causas
A JVM não pode alocar a memória que foi configurada para usar. Esse erro
normalmente ocorre quando muitos processos do cliente estão sendo executados
simultaneamente.

Resolvendo o problema
Diminua o valor especificado para MaximumHeapSize nas seções específicas do
aplicativo do seguinte arquivo: \ASBNode\conf\proxy.xml. Esse arquivo está
localizado no diretório de instalação do IBM InfoSphere Information Server.
Continue a diminuir esse valor até que os clientes sejam iniciados normalmente. Se
vários aplicativos clientes estiverem em execução, talvez seja necessário diminuir
esse valor para todos os clientes. Os comentários no arquivo proxy.xml identificam
a seção de configuração para cada aplicativo cliente. Os valores comuns para
MaximumHeapSize incluem 64, 128, 256, 348, 512, e assim por diante.
Depois de fazer as alterações, reinicie os clientes para realocar a memória.

Falha de Login de Rich Client
Se o login de rich client falhar porque a camada de serviços não pode ser
alcançada, você poderá resolver diversos problemas possíveis.

Sintomas
A falha de login do cliente pode ser identificada com as seguintes informações:
v O rastreio de pilha do cliente não inclui a mensagem Rastreio do Servidor.
v O rastreio de pilha mostra que a origem do problema da exceção é um erro de
conexão do soquete.
v O nome do host e o número da porta são incluídos na mensagem de erro.
v Uma exceção RegistrationHelper é incluída na mensagem de erro.
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Os rastreios de pilha e as mensagens de erro variam dependendo da situação. Uma
falha de conexão pode ser identificada com uma mensagem de erro sobre a
conexão de rede, como "Não foi possível conectar-se ao servidor" ou "Porta fora do
intervalo." Uma falha de conexão também pode ser revelada em um rastreio de
pilha semelhante ao seguinte exemplo:
Tipo de exceção: javax/security/auth/login/LoginException
Mensagem de exceção: Não foi possível conectar-se ao servidor [green3] na porta [9081].
Rastreio da pilha de exceções:
javax.security.auth.login.LoginException:
Não foi possível conectar-se ao servidor [green3] na porta [9081].
em com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.getLoginException
(AuthenticationService.java:978)
em com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:355)
Causada por: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManagerException:
Uma exceção inesperada foi capturada.
em com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:76)
em com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:349)
Causada por: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelperException:
Uma exceção inesperada foi capturada.
em com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:694)
em com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:587)
em com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingConfigProperties
(RegistrationHelper.java:566)
em com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:173)
em com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:73)
... 1 mais
Causada por: java.net.ConnectException: Conexão recusada: conectar
em java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
em java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:352)
em java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:214)
em java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:201)
em java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:368)
em java.net.Socket.connect(Socket.java:526)
em java.net.Socket.connect(Socket.java:476)
em sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175)
em sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:407)
em sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:542)
em sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:246)
em sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:319)
em sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:336)
em sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient
(HttpURLConnection.java:858)
em sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect
(HttpURLConnection.java:799)
em sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect
(HttpURLConnection.java:724)
em sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream
(HttpURLConnection.java:1047)
em com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:677)
... 5 mais

Resolvendo o problema
Para resolver o problema, aplique uma das seguintes soluções, dependendo da
causa da falha:
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Causa

Solução

O arquivo host do computador cliente tem
Atualize o arquivo host do computador
um nome do host ou entrada de endereço IP cliente para que o nome de host do servidor
inválida.
possa ser resolvido a partir do cliente.
O servidor que atende na porta pode estar
bloqueado por um firewall.

Verifique se as portas TCP/IP do servidor
de aplicativos não estão bloqueadas pelo
firewall.

O servidor de aplicativos não está
executando.

Verifique se o servidor de aplicativos está
executando.

Em um ambiente em cluster, você não
especificou o nome de host e a porta do
dispatcher HTTP de front-end.

Se o armazenamento em cluster do IBM
WebSphere Application Server for
implementado dentro de sua instalação,
direcione o cliente para o nome de host e
porta do dispatcher HTTP de front-end. (A
porta padrão é 80.) O login do cliente
falhará se você especificar o nome de host e
a porta do gerenciador de implementação ou
se você especificar o nome de host e a porta
de um único membro de cluster.

Você alterou uma porta do WebSphere
Application Server ou modificou o arquivo
de host no sistema, mas não reiniciou os
processos do WebSphere depois de fazer as
alterações.

Em um ambiente independente (sem
cluster), reinicie o IBM WebSphere
Application Server.
Em um ambiente em cluster, reinicie o
cluster.

Resolvendo Problemas ao Efetuar Login no Console Administrativo do
IBM WebSphere Application Server
Use estas informações de resolução de problemas quando estiver executando o
WebSphere Application Server com o IBM InfoSphere Information Server e não
puder efetuar login no console administrativo do WebSphere Application Server.

Sintomas
Você não pode efetuar login no console administrativo do WebSphere Application
Server de uma instalação do WebSphere Application Server que está executando o
InfoSphere Information Server.

Causas
Há várias razões pelas quais o login falha.

Ambiente
Essa orientação se aplica a todos os ambientes suportados pelo InfoSphere
Information Server.

Diagnosticando o problema
Assegure-se de estar usando o nome de usuário e a senha do administrador
padrão do IBM WebSphere Application Server. Se você não estiver seguro quanto
ao nome de usuário administrador do WebSphere Application Server, poderá
visualizar o arquivo security.xml do WebSphere Application Server.
Capítulo 19. Problemas do Cliente e do Console
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Não modifique esse arquivo.

Atenção:

O arquivo security.xml está no seguinte diretório:
v

Windows

\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\profile_name\config\cells\cell\security.xml

v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profile_name/config/cells/cell/security.xml

profile_name é o nome do perfil do WebSphere Application Server que está sendo
usado (o nome padrão é InfoSphere). cell é o nome da célula do WebSphere
Application Server.
O nome de usuário é especificado pelo atributo serverId no elemento
userRegistries do registro do usuário ativo. Verifique se você está consultando o
serverId do registro do usuário ativo. Para localizar o registro do usuário ativo no
arquivo security.xml, procure a cadeia activeUserRegistry no arquivo. O arquivo
contém uma entrada semelhante a activeUserRegistry=UserRegistry, em que o
valor UserRegistry depende da sua configuração. Procure no restante do arquivo
security.xml esse valor, que determina o registro do usuário ativo atual. Verifique
se você pode acessar o registro. Por exemplo, se você estiver usando um registro
do usuário LDAP, verifique se o servidor LDAP está em execução e se você pode
conectar-se a ele. Se você estiver usando o registro interno do InfoSphere
Information Server, verifique se o servidor de banco de dados que é usado pelo
InfoSphere Information Server está em execução e se você pode acessá-lo.

Resolvendo o problema
Se o nome de usuário ou a senha for inválido ou desconhecido:
1. Altere a senha.
v Se a instalação estiver configurada para usar o registro do usuário interno do
InfoSphere Information Server, digite o seguinte comando DirectoryAdmin
para alterar a senha:
Windows

install_home\ASBServer\bin\DirectoryAdmin -user -userid wasadmin_username
-password wasadmin_password
Linux

UNIX

install_home/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user -userid wasadmin_username
-password wasadmin_password

v Se a instalação estiver configurada para usar um registro do usuário externo
(como um registro do usuário do sistema operacional local ou um registro do
usuário LDAP), use os utilitários do sistema operacional ou LDAP para
alterar a senha.
2. Digite o seguinte comando AppServerAdmin para atualizar as configurações do
WebSphere Application Server e do InfoSphere Information Server:
Windows

install_home\ASBServer\bin\AppServerAdmin -was -user username
-password password
Linux

UNIX

install_home/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was -user username
-password password
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Problemas de Conexão Após os Membros de Cluster do IBM
WebSphere Application Server Serem Removidos
Podem ocorrer problemas de conexão com o console administrativo do WebSphere
Application Server ou clientes IBM InfoSphere DataStage se você remover todos os
membros de um cluster do WebSphere Application Server.

Sintomas
Não é possível acessar o console administrativo do WebSphere Application Server
ou efetuar login nos clientes do InfoSphere DataStage. Você recentemente removeu
todos os membros do cluster do WebSphere Application Server e depois os incluiu
novamente.

Causas
Quando todos os membros de cluster são removidos do cluster, o modelo de
cluster é removido. Novos membros de cluster são configurados com o modelo de
cluster padrão. O modelo padrão não é compatível como IBM InfoSphere
Information Server.

Ambiente
Todos os ambientes.

Resolvendo o problema
1. Recrie o cluster conforme descrito em "Incluindo um novo membro de cluster"
noIBM InfoSphere Information Server Administration Guide. Não inicie o cluster
ainda.
2. No computador que hospeda o Gerenciador de Implementação, execute o
seguinte comando:
v

UNIX
Linux
installdir/ASBServer/bin/reconfigure_was_cluster.sh
-user wasadmin_user -password wasadmin_password

Windows
installdir\ASBServer\bin\reconfigure_was_cluster.bat -user
wasadmin_user -password wasadmin_password
wasadmin_user e wasadmin_password são o nome de usuário e senha do
administrador do WebSphere Application Server.
3. Inicie o cluster conforme descrito em "Reiniciando os processos do servidor de
aplicativos" noIBM InfoSphere Information Server Administration Guide.

v
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Capítulo 20. Problemas de Remoção
Esses problemas e essas resoluções são relatados para remover os produtos IBM
InfoSphere Information Server.

A Instalação do IBM InfoSphere Information Server Falha
Repetidamente
Se uma instalação falhar repetidamente em um computador que foi usado para
uma instalação anterior do IBM InfoSphere Information Server, verifique se a
instalação anterior foi completamente removida.

Sintomas
A instalação falha em um computador que tenha sido utilizado para uma
instalação anterior do IBM InfoSphere Information Server.

Causas
Instalações anteriores não foram completamente removidas ou o computador não
foi reiniciado depois da conclusão do processo de remoção de software.

Ambiente
Esse conselho aplica-se a todos os sistemas operacionais.

Resolvendo o problema
Antes de instalar o InfoSphere Information Server, você deve remover
completamente as instalações anteriores, incluindo instalações com falha, do
InfoSphere Information Server. Você deve remover versões anteriores do
InfoSphere Information Server do local de instalação no qual pretende instalar a
nova instância.
Você também deve remover o DB2 e o WebSphere dos locais de instalação de
destino antes que o programa de instalação do InfoSphere Information Server
possa reinstalar o DB2 e o WebSphere.
Para garantir que a instalação anterior tenha sido completamente removida, siga as
etapas manuais de remoção de software da instalação anterior.
Nota: Windows No Microsoft Windows, você pode ter mais de uma versão do
InfoSphere Information Server apenas quando as versões anteriormente instaladas
forem instalações apenas do cliente. Você deve remover completamente qualquer
instalação do InfoSphere Information Server que não seja do cliente, antes de
instalar o InfoSphere Information Server.
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Ignorando Erro de Tempo de Execução Durante Desinstalação
Um problema conhecido faz com que uma mensagem de erro não-importante seja
exibida durante o processo de desinstalação.

Sintomas
Durante o processo de desinstalação, a seguinte mensagem de erro é exibida
quando o ASBAgent está sendo removido:
Este aplicativo solicitou o término do Runtime de forma não-usual

Causas
Este é um problema conhecido com o arquivo .dll do Visual C++ Runtime
(msvcrt.dll), que é documentado no Microsoft Knowledge Base.

Ambiente
Esse conselho aplica-se ao sistema operacional Microsoft Windows XP.

Resolvendo o problema
Ignore essa mensagem de erro. O processo de desinstalação é concluído com êxito
sem que nenhum erro seja encontrado no processo.

Erros do MKS Toolkit Ocorrem ao Desinstalar Clientes
Apenas uma versão do MKS Toolkit pode existir em um computador Microsoft
Windows por vez. O MKS Toolkit é instalado com os clientes IBM InfoSphere
Information Server. Se você instalar uma versão mais recente dos clientes, a versão
do MKS Toolkit empacotada com os clientes substituirá qualquer versão mais
antiga do MKS Toolkit no sistema, resultando em problemas de incompatibilidade
de versão entre o MKS Toolkit e versões mais antigas dos clientes IBM InfoSphere
Information Server. A incompatibilidade de versão também pode causar problemas
ao remover clientes InfoSphere Information Server mais antigos.

Sintomas
Ao tentar remover os clientes InfoSphere Information Server, você poderá ver
vários sintomas possíveis que apontam para problemas de incompatibilidade de
versão:
v Ao tentar remover um cliente InfoSphere Information Server mais antigo,
mensagens de erro serão exibidas quando o programa de remoção de software
tentar remover o MKS Toolkit. As mensagens são exibidas porque a versão mais
antiga do cliente InfoSphere Information Server não é compatível com a nova
versão do MKS Toolkit.
A seguinte mensagem de erro é exibida:
ERRO: O bean do produto "installMksClientAction" não pôde ser carregado...

v No final da remoção de software do cliente InfoSphere Information Server mais
antigo, a seguinte mensagem de erro é exibida:
Não foi possível desinstalar a montagem: uid=mksinstaller : version = 8.0.0.0: instance = 1

v Após a remoção dos clientes IBM InfoSphere Information Server, Versão 8.0.1, os
atalhos do produto não serão removidos do menu Iniciar do Windows.
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Causas
Uma versão mais recente do MKS Toolkit foi instalada e sobrescreverá a versão
anteriormente existente que foi instalada pelo cliente InfoSphere Information Server
que você está tentando remover. Se você instalar várias versões do cliente
InfoSphere Information Server, a única versão do MKS Toolkit que permanecerá
em seu computador será a versão empacotada com a versão mais recente do
cliente InfoSphere Information Server que você instala.
Se você remover a versão do cliente InfoSphere Information Server que instalou a
versão atual do MKS Toolkit sem remover o MKS Toolkit, os clientes restantes
continuarão executando. No entanto, se você tentar remover os clientes restantes,
poderá receber mensagens de erro ao tentar remover o MKS Toolkit porque as
versões são incompatíveis.

Ambiente
Este conselho se aplica a todos os sistemas operacionais Microsoft Windows.

Resolvendo o problema
Se você tiver removido todos os clientes IBM InfoSphere DataStage eInfoSphere
Information Server, mas o MKS Toolkit permanecer, será possível removê-lo
usando a função adicionar ou remover programa disponível com a versão do
Windows. Reinicialize o computador após remover o MKS Toolkit.

Capítulo 20. Problemas de Remoção
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Parte 5. Apêndices
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Diretórios de Instalação
Este apêndice contém informações sobre os diretórios de instalação para o IBM
InfoSphere Information Server e para as camadas individuais.

Diretórios de Instalação para o IBM InfoSphere Information Server
(Todas as Camadas)
Esse diretório conterá o software instalado para o software do InfoSphere
Information Server. Dependendo da camada, essa estrutura de diretório poderá
incluir mecanismo, bibliotecas, agentes de comunicação, Monitor de Tarefas,
Rastreador de Recursos, ambiente de tempo de execução Java, arquivos de
configuração e arquivos de desinstalação.
Esse diretório é criado pelo programa de instalação do InfoSphere Information
Server.
Tanto o usuário raiz quanto o usuário que executa o programa de instalação deve
ter permissões de leitura, gravação e execução para o diretório de instalação do
InfoSphere Information Server.
Planeje esse diretório em sistemas de arquivos de alto desempenho.
Faça backup desse diretório após a instalação e após qualquer atualização do
InfoSphere Information Server.
A tabela a seguir fornece informações específicas do sistema operacional sobre o
diretório de instalação do InfoSphere Information Server.
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Tabela 87. Diretório de Instalação do InfoSphere Information Server: Informações
Específicas do Sistema Operacional
Sistema operacional
Linux

UNIX

Caminho de diretório padrão

Requisitos adicionais

/opt/IBM/InformationServer

v A conta dsadm
(administrador para o
mecanismo do InfoSphere
Information Server) deve ter
estas permissões:
Leitura e gravação
Para tudo no
diretório
/opt/IBM/
InformationServer
Para os diretórios
/opt, /opt/IBM e
/opt/IBM/
InformationServer
Importante: A propriedade
e as permissões do diretório
são definidas quando você
executa o programa de
instalação do InfoSphere
Information Server.
Ler

v Se o diretório de instalação
estiver em um sistema de
arquivos de rede (NFS),
exporte o sistema de
arquivos com a opção
no_root_squash ativada e a
opção nosetuid desativada.
v Não instale o software no
ponto de montagem de nível
superior. Em vez disso,
instale em subdiretórios
separados, em um ponto de
montagem. A instalação
altera a propriedade e as
permissões dos diretórios
instalados, e nem todos os
pontos de montagem
permitem essas alterações,
fazendo com que a
instalação falhe.
Windows

C:\IBM\InformationServer

Não instale em unidades
virtuais (mapeadas,
substituídas ou SAN).

O caminho do diretório de instalação pode conter apenas os seguintes caracteres:
v
v
v
v
v

0a9
[a a z][A a Z]
- (hífen)
_ (sublinhado)
. (ponto)

No Windows, caracteres de espaço também são permitidos.
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Não use caracteres acentuados, de bytes duplos ou os seguintes caracteres especiais
no caminho: ` ! 0@ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > <, { } [ ]

Diretórios Adicionais Criados no Computador de Camada de
Repositório de Metadados (Somente IBM DB2)
Os diretórios a seguir serão criados se uma nova instância do DB2 for instalada
pelo programa de instalação do InfoSphere Information Server ou pelo programa
de instalação do DB2. Para outros tipos de sistema de banco de dados, consulte a
documentação do sistema de banco de dados.
Linux
UNIX
O usuário que executa o programa de instalação deve ter
acesso de gravação aos sistemas de arquivos, incluindo os diretórios /var e
/usr/local/bin. Se esses diretórios estiverem em sistemas de arquivos montados
em rede, como o sistema de arquivos IBM AFS, confirme se o ID do usuário de
instalação possui acesso de gravação.

Diretório de instalação do servidor de banco de dados
Esse diretório contém os arquivos executáveis do servidor de banco de
dados e as bibliotecas.
O DB2 deve residir em um sistema de arquivos local. O DB2 suporta a
execução do software de banco de dados de um volume NFS montado,
mas não suporta a instalação em um volume NFS montado.
A tabela a seguir fornece informações específicas do sistema operacional
sobre o diretório de instalação do servidor de banco de dados.
Tabela 88. Diretório de Instalação do Servidor de Banco de Dados: Informações Específicas
do Sistema Operacional
Sistema operacional
Linux

UNIX

Windows

Caminho de diretório
padrão

Requisitos adicionais

/opt/IBM/db2

Nenhum

C:\IBM\SQLLIB

Nenhum

O caminho do diretório de instalação pode conter apenas os seguintes
caracteres:
v
v
v
v
v

0a9
[a a z][A a Z]
- (hífen)
_ (sublinhado)
. (ponto)

No Windows, caracteres de espaço também são permitidos.
Não use caracteres acentuados, de bytes duplos ou os seguintes caracteres
especiais no caminho: ` ! 0@ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > <, { } [ ]
Diretório inicial do proprietário da instância do DB2
A tabela a seguir fornece informações específicas do sistema operacional
sobre o diretório inicial do proprietário da instância do DB2.
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Tabela 89. Diretório Inicial do Proprietário da Instância do DB2: Informações Específicas do
Sistema Operacional
Sistema operacional
Linux

UNIX

Caminho de diretório
padrão
v Proprietário da instância
do DB2: /home/db2inst1
v ID do usuário do Servidor
de Administração do DB2:
/home/dasusr1

Requisitos adicionais
O proprietário da instância
do DB2 deve ter permissões
de leitura, gravação e
execução ao seu diretório
inicial e permissão de leitura
ao seu diretório-pai.
Se o diretório estiver em um
sistema de arquivos de rede
(NFS), exporte o sistema de
arquivos com a opção
no_root_squash ativada e a
opção nosetuid desativada.
Solaris
Para instalar em
uma zona global ou não
global, o usuário raiz deve
ter acesso de gravação aos
diretórios a seguir.

Proprietário da instância do
DB2: “c:\Documents and
Settings\db2admin” ou
c:\Users\db2admin

Windows

O proprietário da instância
do DB2 deve ter controle
total de seu próprio diretório
inicial.

Diretório de armazenamento do banco de dados
Esse diretório conterá dados para as operações do InfoSphere Information
Server. Esses dados são separados e distintos dos dados nas origens de
dados e podem incluir os seguintes bancos de dados:
v Repositório de metadados. Esse banco de dados normalmente é
denominado xmeta.
v Bancos de dados de análise para o IBM InfoSphere Information
Analyzer. Se houver apenas um banco de dados de análise, ele
normalmente será denominado iadb.
v Banco de dados de resultados de teste para o IBM InfoSphere
QualityStage (sem diretório padrão)
O diretório é criado pelo programa de instalação do InfoSphere
Information Server. Coloque o diretório em um sistema de arquivo que
tenha desempenho de leitura/gravação de alta velocidade.
Faça backup regularmente desse diretório. Em geral, faça o backup de um
banco de dados usando o método fornecido pelo sistema de banco de
dados.
A tabela a seguir fornece informações específicas do sistema operacional
sobre o diretório de armazenamento do banco de dados.
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Tabela 90. Requisitos Adicionais e Caminhos Padrão para o Diretório de Armazenamento
do Banco de Dados
Sistema operacional
Linux

UNIX

Caminho de diretório
padrão
/opt/IBM/
InformationServer/
Repository

Requisitos adicionais
v O proprietário da instância
do banco de dados DB2
(db2inst1) deve possuir os
diretórios que armazenam
os bancos de dados de
repositório de metadados e
análise.
v Se o diretório estiver em
um sistema de arquivos de
rede (NFS), exporte o
sistema de arquivos com a
opção no_root_squash
ativada e a opção nosetuid
desativada.

C:\DB2

Windows

Nenhum

Diretório Adicional Criado no Computador de Camada de Serviços
O diretório a seguir é criado no computador de camada de serviços pelo programa
de instalação do InfoSphere Information Server ou o programa de instalação do
WebSphere Application Server.
Diretório de instalação do servidor de aplicativos
Esse diretório conterá arquivos executáveis e bibliotecas do WebSphere
Application Server, incluindo os seguintes serviços:
v Serviços compartilhados do InfoSphere Information Server
v Serviços de módulo de produto específico
A tabela a seguir fornece informações específicas do sistema operacional
sobre o diretório de instalação do servidor de aplicativos.
Tabela 91. Diretório de Instalação do Servidor de Aplicativos: Informações Específicas do
Sistema Operacional
Sistema operacional
Linux

UNIX

Windows

Caminho de diretório
padrão

Requisitos adicionais

/opt/IBM/WebSphere/
AppServer

Se o diretório estiver em um
sistema de arquivos de rede
(NFS), exporte o sistema de
arquivos com a opção
no_root_squash ativada e a
opção nosetuid desativada.

C:\IBM\WebSphere\AppServer

Nenhum

O caminho do diretório de instalação pode conter apenas os seguintes caracteres:
v 0a9
v [a a z][A a Z]
v - (hífen)
v _ (sublinhado)
Diretórios de Instalação
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v . (ponto)
No Windows, caracteres de espaço também são permitidos.
Não use caracteres acentuados, de bytes duplos ou os seguintes caracteres especiais
no caminho: ` ! 0@ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > <, { } [ ]

Diretórios Adicional Criados em Cada Computador de Camada de
Mecanismo
Os diretórios a seguir são criados em cada computador de camada de mecanismo.
Os diretórios são criados pelo programa de instalação do InfoSphere Information
Server.
Diretórios de projetos (repositório cópia de tempo de execução) do mecanismo
InfoSphere Information Server
Esses diretórios conterão os seguintes itens relacionados ao projeto:
v
v
v
v
v
v

Executáveis de tarefa
Rotinas compiladas
Tipos de estágio de buildop
Artefatos de tempo de execução de tarefa
Registros de status de tarefa
Versões em cache de objetos de design

v Arquivos de manipulador de mensagem
v Arquivo DSParams para variáveis específicas de projeto que o
administrador do IBM InfoSphere DataStage define
v Arquivos que o estágio de Arquivo em Hash cria para tarefas do
servidor (local padrão). Entretanto, é uma boa prática criar os arquivos
para o estágio de Arquivo em Hash em um sistema de arquivo
separado.
Como o espaço em disco normalmente é limitado no diretório padrão, no
sistema de arquivo de instalação, convém criar projetos em seus próprios
sistemas de arquivos. Quando uma tarefa é compilada, sua origem é
extraída do repositório de metadados e armazenada no repositório de
tempo de execução para facilitar a compilação de tarefa. Os diretórios de
projeto podem aumentar para conter milhares de arquivos e subdiretórios
dependendo do número de projetos, tarefas e metadados de tempo de
execução para cada tarefa.
O InfoSphere Information Analyzer cria seu próprio diretório de projeto
para operações como análise de coluna. Além disso, cada projeto do
InfoSphere Information Analyzer é associado a um projeto do InfoSphere
DataStage no InfoSphere Information Analyzer. Os diretórios de projeto do
InfoSphere DataStage estão localizados na camada de mecanismo no local
configurado no InfoSphere DataStage.
A tabela a seguir fornece informações específicas do sistema operacional
sobre os diretórios de projeto.
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Tabela 92. Diretórios de Projeto: Informações Específicas do Sistema Operacional
Sistema operacional
Linux

Windows

UNIX

Caminho de diretório
padrão

Requisitos adicionais

/opt/IBM/
InformationServer/Server/
Projects

Se o diretório estiver em um
sistema de arquivos de rede
(NFS), exporte o sistema de
arquivos com a opção
no_root_squash ativada e a
opção nosetuid desativada.

C:\IBM\InformationServer\
Server\Projects

Nenhum

Diretórios para os Arquivos de Aplicativo do IBM InfoSphere DataStage e IBM
InfoSphere QualityStage (Excluindo os Dados do Projeto)
Esses diretórios conterão itens como arquivos de parâmetro protegidos,
arquivos de cabeçalho do conjunto de dados, componentes customizados,
esquemas, SQL, shell scripts, logs de tarefas customizadas e relatórios.

Diretórios de armazenamento de arquivo de dados
Esses diretórios conterão arquivos de dados temporários e intermediários
para o mecanismo paralelo:
v Armazenamento temporário do mecanismo (scratch, temp e buffer)
v Artefatos do InfoSphere Information Server, como arquivos surrogate
key
v Arquivos de segmento para conjuntos de dados paralelos
v Armazenamento em estágios e archival para origens de dados
O mecanismo usa o armazenamento temporário para manter conjuntos de
dados e armazenar temporariamente em buffer os registros de conjuntos de
dados virtuais. Planeje esses diretórios fora do diretório de instalação do
InfoSphere Information Server.
Utilize o armazenamento local (interno) que está em um sistema de
arquivos compartilhado, de alto desempenho, com o mesmo ponto de
montagem que está disponível em todos os servidores.
Para obter melhor desempenho, crie sistemas de arquivos separados para
cada partição de recurso de dados e rascunho. Por exemplo, se as equipes
de desenvolvimento e de produção compartilharem uma instalação, separe
os diretórios de dados e rascunho para cada equipe em diferentes sistemas
de arquivos para criar ambientes separados.
Após a instalação, edite os arquivos de configuração paralela para designar
recursos, como sistemas de arquivos de disco e rascunho, às tarefas em
tempo de execução. Para obter mais informações sobre o arquivo de
configuração de mecanismo paralelo, consulte o IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
A tabela a seguir fornece informações específicas do sistema operacional
sobre os diretórios de armazenamento de arquivo de dados.
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Tabela 93. Diretórios de Armazenamento de Arquivo de Dados: Informações Específicas do
Sistema Operacional
Sistema operacional
Linux

UNIX

Caminho de diretório
padrão
v /opt/IBM/
InformationServer/
Server/Datasets
v /opt/IBM/
InformationServer/
Server/Scratch
v C:\IBM\
InformationServer\
Server\Datasets

Windows

Requisitos adicionais
Se os diretórios estiverem em
um sistema de arquivos de
rede (NFS), exporte o sistema
de arquivos com a opção
no_root_squash ativada e a
opção nosetuid desativada.
Nenhum

v C:\IBM\
InformationServer\
Server\Scratch

Diretórios Adicional Criado em Cada Computador de Camada de
Cliente
O diretório a seguir é criado no computador de camada de cliente pelo programa
de instalação do InfoSphere Information Server.
Diretório de instalação do cliente do InfoSphere Information Server
Esse diretório contém o software instalado para o IBM InfoSphere
Information Server console, clientes do InfoSphere DataStage and
QualityStage Administrator e outros clientes.
Se foi instalada uma camada de cliente em um computador no qual uma
camada de mecanismo está instalada, as camadas de cliente e de
mecanismo deverão compartilhar o mesmo diretório base (por exemplo,
C:\IBM\InformationServer). Não instale diversas versões do cliente em um
sistema que tenha também uma camada de mecanismo.
A tabela a seguir fornece informações específicas do sistema operacional
sobre o diretório de instalação do cliente do InfoSphere Information Server.
Tabela 94. Diretório de instalação do cliente do InfoSphere Information Server
Sistema operacional
Windows

Caminho de diretório
padrão
C:\IBM\InformationServer\
client

Requisitos adicionais
Nenhum

O caminho do diretório de instalação pode conter apenas os seguintes caracteres:
v 0a9
v [a a z][A a Z]
v - (hífen)
v _ (sublinhado)
v . (ponto)
No Windows, caracteres de espaço também são permitidos.
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Não use caracteres acentuados, de bytes duplos ou os seguintes caracteres especiais
no caminho: ` ! 0@ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > <, { } [ ]
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Convenções de Nomenclatura e Restrições
Este apêndice contém informações sobre convenções de nomenclatura para seus
projetos do IBM InfoSphere Information Server, assim como restrições que são
impostas pelos componentes subjacentes usados pelo IBM InfoSphere Information
Server.

Restrições de Nomenclatura para IDs de Usuário e Senhas
Algumas restrições se aplicam aos nomes que você escolhe para IDs de usuário e
senhas. Essas restrições são impostas pelos componentes subjacentes usados pelo
IBM InfoSphere Information Server.
Todos os IDs de usuários e senhas
Os seguintes caracteres não são permitidos:
(espaço em branco)
! (ponto de exclamação)
" (aspas duplas)
# (sinal de sustenido)
$ (sinal de cifrão)
% (sinal de por cento)
' (aspa simples)
: (dois-pontos)
\ (barra invertida)
{ (chave esquerda)
} (chave direita)
Espaço em branco à esquerda ou à direita, como espaços, tabulações e
caracteres de continuação de linha, é removido pelo programa de
instalação. Nenhum ID de usuário e senha existente pode ter caracteres de
espaço em branco à esquerda ou à direita como parte de suas definições.
IDs de usuários do registro de usuários interno
Apenas caracteres alfanuméricos e os seguintes caracteres são permitidos:
_ (sublinhado)
- (traço)
\ (barra invertida)
= (sinal de igual)
. (ponto)
Senha do administrador do IBM WebSphere Application Server
Os seguintes caracteres não são permitidos:
v Caracteres de espaço
v ^ (circunflexo)
Nomes de usuários do banco de dados IBM DB2
v Você poderá usar estes caracteres nos IDs se permitidos pelo sistema
operacional:
AaZ
0a9
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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#
!
%
(
)

(sinal de sustenido)
(ponto de exclamação)
(sinal de por cento)
(parêntese de abertura)
(parêntese de fechamento)

$ (sinal de cifrão. Não deve ser o primeiro caractere.)
Nomes de usuários e senhas do Linux e UNIX não podem iniciar com
um dígito numérico.
v No UNIX, o banco de dados DB2 exige estas contas do usuário:
proprietário da instância do DB2, usuário protegido do DB2 e
administrador do DB2. Esses nomes de conta não podem começar com
estes caracteres:
SQL
SYS
IBM
v Além disso, esses nomes de contas não podem utilizar estas palavras:
USERS
ADMINS
GUESTS
PUBLIC
LOCAL
Qualquer palavra reservada de SQL na referência de SQL para o
sistema de banco de dados
v Os nomes não podem incluir caracteres acentuados.
v Nomes de usuários, grupos e instâncias do UNIX e Linux devem estar
em letras minúsculas.
Limites de comprimento de caracteres
v IDs de usuários do sistema operacional AIX: 8
v IDs do WebSphere Application Server: 60
v IDs de usuários e senhas do DB2:
– UNIX e Linux: 8
– Microsoft Windows: 30

Convenções de Nomenclatura do Projeto
Use essas convenções ao definir nomes para seus projetos.
IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere
Information Analyzer armazenam tarefas, análises e logs nesses projetos.
É necessário escolher o nome de um projeto do InfoSphere DataStage durante a
instalação inicial. O nome de um projeto é limitado para um máximo de 40
caracteres. O nome do projeto pode conter caracteres alfanuméricos, incluindo
sublinhados (_). Os nomes do projeto não podem usar as seguintes combinações de
letras reservadas:
v ds
v DS
v uv
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v UV

Exemplo
Um esquema de nomenclatura útil tem os nomes do projeto que você mantém em
concordância com o controle do código de origem. À medida que os projetos são
promovidos pelo controle de origem, o nome da fase e o projeto refletem a versão
da seguinte forma:
Phase_ProjectName_version

onde Phase corresponde à fase no ciclo de vida do desenvolvimento de aplicativo:
dev

Desenvolvimento

it

Teste de integração

uat

Teste de aceitação do usuário

prod

Produção

Convenções de Nomenclatura e Restrições
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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. 2005, 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. 2005, 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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Lendo a Sintaxe da Linha de Comandos
Esta documentação usa caracteres especiais para definir a sintaxe da linha de
comandos.
Os seguintes caracteres especiais definem a sintaxe da linha de comandos:
[]

Identifica um argumento opcional. Os argumentos que não estão entre
colchetes são obrigatórios.

...

Indica que você pode especificar múltiplos valores para o argumento
anterior.

|

Indica informações mutuamente exclusivas. Você pode usar o argumento à
esquerda do separador ou o argumento à direita do separador. Você não
pode usar ambos os argumentos em um único uso do comando.

{}

Delimita um conjunto de argumentos mutuamente exclusivos quando um
dos argumentos for necessário. Se os argumentos forem opcionais, eles
serão colocados entre colchetes ([ ]).

Nota:
v O número máximo de caracteres em um argumento é 256.
v Coloque aspas simples ou duplas nos valores de argumentos que tenham
espaços integrados.
Por exemplo:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
O argumento source é o único argumento necessário para o comando wsetsrc. Os
colchetes ao redor dos outros argumentos indicam que esses argumentos são
opcionais.
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
Neste exemplo, os argumentos de formato -l e -f são mutuamente exclusivos e
opcionais. O argumento profile é necessário. O argumento key é opcional. As
reticências (...) que seguem o argumento key indicam que você pode especificar
múltiplos nomes de chave.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
Neste exemplo, os argumentos rule_pack e rule_set são mutuamente exclusivos,
mas um dos argumentos deve ser especificado. Além disso, as reticências (...)
indicam que é possível especificar múltiplos pacotes de regras ou conjuntos de
regras.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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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.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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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. 2005, 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 95. 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 96. 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 96. 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
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