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الفصل  .١التعليمات االرشادية الى InfoSphereData
Click
تتيح ھذه الوثيقة وصالت لمصادر المعلومات المتاحة الى .IBM® InfoSphere® Data Click
للحصول على وصالت لمصادر المعلومات المتاحة لكل منتجات ومكونات  ،Server IBM InfoSphere Informationارجع
الى
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.productization.i
. isinfsv.roadmap.doc/topics/iisinfsv_roadmap.html
باالضافة الى  InfoSphere Data Clickفي  ،IBM Knowledge Centerقم بمراجعة مصادر المعلومات ھذه:
تكامل وتحكم  IBM Information Serverلدمج طلبات مستودع البيانات
تم النشر في يوليو  ،٢٠١٣يتم توجيه المطبوعات الفنية الى  IBM Redbooksھذه الى قائدي األعمال
ومخططي مشروعات تكنولوجيا المعلومات المسئولين عن بناء وتوسيع مستودع البيانات والبنية األساسية الى
 Business Intelligenceالخاص بھم .ويتيح نبذة عن االمكانيات القوية الجديدة بالنسبة الى InfoSphere
 Information Serverفي المساحات ذات البيانات كبيرة الحجم ،والنماذج االحصائية ،والتحكم في البيانات،
وجودة البيانات .ويتيح الكتاب أيضا تفاصيل فنية رئيسية يستطيع متخصصي تكنولوجيا المعلومات استخدامھا في
تخطيط ،وتصميم وتنفيذ الحلول.
®
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الفصل  .٢نبذة عن InfoSphereData Click
يتيح  IBM InfoSphere Data Clickتكامل للبيانات ذاتية الخدمة بحيث يستطيع أي عمل أو مستخدم فني تكامل البيانات بين
األنظمة المختلفة في داخل وخارج الشركة.
يقوم  InfoSphereData Clickبتبسيط تكامل البيانات للمستخدمين في جميع انحاء المؤسسة .يستطيع المحللين ،وعلماء البيانات،
ومستخدمي مجموعة معينة من األعمال استرجاع البيانات وملء األنظمة الجديدة عند الطلب .على سبيل المثال ،يستطيع المحلل
تطوير بيئة تشغيل  Business Intelligenceلألفضل بواسطة تكامل بيانات مستودع البيانات ،أو يستطيع مستخدمي مجموعة
معينة من األعمال تسليم البيانات الخاصة بھم ليتم تحليلھا.
سواءا كان مصدر البيانات يتضمن جدول واحد في قاعدة البيانات أو اآلالف من العناصر في نظام المجموعة  ،Hadoopيمكنك
الحصول على البيانات التي تحتاجھا من خالل بضع الخطوات باستخدام .InfoSphereData Click

تعريف تكامل البيانات من مصدر الى جھة مستھدفة
يمكنك تكوين األنشطة لتكامل البيانات باستخدام واجھة تعامل  InfoSphereData Clickالمبنية على أساس برنامج االستعراض.
يمكنك تكوين أنشطة متعددة يحدد كل منھا توصيفات مصدر-الى-جھة مستھدفة مختلفة.
عند تكوين نشاط ،يتم تعريف مصدر البيانات .يمكنك اختيار البيانات التي تحتاجھا من بين مجموعة واسعة من مصادر البيانات،
بما في ذلك )® IBM PureData™ (DB2و  .Oracleيمكنك قصر المصدر على البيانات التي تحتاجھا ،سواء كان جدول
منفرد ،أو قواعد بيانات متعددة ،أو عناصر متعددة تم تخزينھم في حزم .Amazon S3
عند تشغيل نشاط يقوم بنقل البيانات الى ) Hadoop Distributed File System (HDFSفي IBM InfoSphere
 ،BigInsightsفان  InfoSphereData Clickيقوم آليا بتكوين جداول  Hiveوتخزينھم في الدليل المستھدف .يتم تكوين جدول
 Hiveلكل جدول قمت بتحديده ،ويمكنك تحديد مكان الدليل المستھدف حيث تم تخزين البيانات .يتم تخصيص أنواع بيانات األعمدة
التي في جدول  Hiveوفقا لمعلومات بيانات التعريف الخاصة بأنواع البيانات لألعمدة التي في المصدر .يمكنك استخدام IBM
 Big SQLفي  InfoSphere BigInsightsلقراءة وتحليل البيانات التي في الجداول.
يمكنك أيضا تحديد السياسات الخاصة بالنشاط ،بما في ذلك حجم البيانات التي يمكنك تكاملھا عند تشغيل النشاط .يتم تطبيق
اختيارات السياسات التي قمت بھا آليا على أي عمليات تشغيل خاصة بھذا النشاط.
يعرض الشكل التالي مثال لصفحة النشاط الجديد التي يمكنك تحديد مصدر البيانات منھا .في ھذا المثال ،قام المستخدم بتحديد جدول
واحد في قاعدة البيانات كمصدر .وقام المستخدم بتوسيع كشف األصول لمشاھدة األعمدة التي في الجدول .لمشاھدة ھذه الصفحة،
قام المستخدم أوال بادخال بعض المعلومات األساسية على صفحة المقدمة ،بما في ذلك اسم للنشاط .وبعد ذلك ،سيقوم المستخدم
بتحديد المكان المستھدف.
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الشكل  .١صفحة النشاط الجديد في واجھة تعامل InfoSphereData Click

تكامل البيانات عند الطلب
يمكنك مشاھدة األنشطة التي تقوم بتكوينھا على الصفحة الرئيسية الى  InfoSphereData Clickمع كل األنشطة األخرى التي
يمكنك تشغيلھا .يمكنك تحديد نشاط تم تكوينه مسبقا أو تشغيله على الفور ،أو يمكنك مراجعة النشاط والقيام بالمزيد من التھيئة عليه.
على سبيل المثال ،في نشاط يقوم بتكامل البيانات من جداول متعددة ،يمكنك تحديد فئة فرعية من الجداول أو جدول منفرد .يمكنك
أيضا تحرير األسماء المفترضة للوصف المنطقي المستھدف والجداول المستھدفة.
يعرض الشكل التالي مثال للصفحة التي يتم عرضھا عند تحديد نشاط والضغط على تشغيل .في ھذا المثال ،قام المستخدم بتوسيع
الجدول في قاعدة بيانات المصدر المتاحة لمراجعة أعمدة الجدول .يستطيع المستخدم الضغط على انھاء لتشغيل النشاط بدون
تغييرات ،أو يستطيع المستخدم ازالة بعض األعمدة أو الضغط على التالي لمراجعة الجھة المستھدفة واالختيارات.

 ٤دليل المستخدم الى
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الشكل  .٢تشغيل صفحة النشاط في واجھة تعامل InfoSphereData Click

مراقبة أنشطة تكامل البيانات
يمكنك مراقبة أنشطة تكامل البيانات باستخدام  .InfoSphereData Clickيمكنك مراجعة من قام بتشغيل النشاط ،وحالة عملية
التشغيل ،وعدد الصفوف التي تم نقلھا بواسطة أحد األنشطة ،وتاريخ احالة النشاط ،وتاريخ اتمام النشاط .بمراجعة ھذه المعلومات،
يمكنك تحديد ما اذا كان قد تم تشغيل النشاط بنجاح وما اذا كان قد تم تشغيل عدد الصفوف المتوقع.
الشكل التالي ،يعرض مثال على الصفحة الرئيسية الى  ،InfoSphereData Clickبما في ذلك قسم األنشطة وقسم المراقبة .ويتم
اظھار عناوين ھذين القسمين.

الفصل  .٢المقدمة
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الشكل  .٣مساحات األنشطة والمراقبة على الصفحة الرئيسية الى InfoSphereData Click

يمكنك أيضا التحقق من حالة األنشطة التي في ® IBM InfoSphere DataStage® and QualityStageباستخدام اختيار
مشاھدة التفاصيل من الصفحة الرئيسية الى  .InfoSphereData Clickيتيح شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل مشاھدة أكثر تفصيال
لحالة الوظائف التي تم تكوينھا عند تشغيل األنشطة.

بحث ،واستعراض ،ونقل األصول من Information Governance Catalog
يمكنك أيضا استخدام  Information Governance Catalogلتعريف البيانات التي تريد أن تجعلھا متاحة في النظام المستھدف.
 Information Governance Catalogھو أداة تفاعلية يمكنك استخدامھا لبحث ،واستعراض ،واالستعالم عن أصول
الكتالوجات من كل مصادر البيانات .يمكنك تخصيص التسميات التوضيحية ،والمنظمون ،والخصائص المميزة المھيأة الى ھذه
األصول .يمكن تجميع األصول في أحد المجموعات .يمكنك بعد ذلك تكامل البيانات مباشرة الى قاعدة بيانات مستھدفة ،أو حزمة
 ،Amazon S3أو  InfoSphere BigInsightsبواسطة فتح  InfoSphereData Clickمن Information Governance
 Catalogفي سياق األصول التي قمت بتعريفھا .يمكنك بعد ذلك استخدام  InfoSphereData Clickلنقل األصول.

عنصر التحكم في السرية
يمكنك تعريف والتحكم في المستخدمين الذين يمكنھم تكامل البيانات بواسطة التصريح لبعض المستخدمين بتكوين وتشغيل األنشطة
والتصريح لمستخدمين أخرين بتشغيل أنشطة تم تضمينھا مسبقا .على سبيل المثال ،قد تصرح للمستخدمين الفنيين بتكوين األنشطة
لمستخدمي األعمال .حتى يتمكن مخطط المعلومات من تعريف المصدر والجھات المستھدفة لمستودع البيانات في بيئة تشغيل
 Business Intelligenceوالتصريح للمحلل بتكامل البيانات .يستطيع مخطط المشروع تعريف المصدر والجھة المستھدفة
للبيانات من مستخدمي مجموعة معينة من األعمال والتصريح لھؤالء المستخدمين بتسليم البيانات الخاصة بھم.

 ٦دليل المستخدم الى
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يقوم مستخدمي  InfoSphereData Clickالذين يقوموا بتكوين األنشطة بتعريف مصدر البيانات والجھة المستھدفة ،وتحديد
السياسات .بمجرد تحديد السياسات ،يستطيع المستخدمين الذين يقوموا بتكوين األنشطة القيام بتعريف مسارات البيانات وادارة
الضغط الذي على النظام.

الدعم بواسطة آلية  ETLالخاصة بك
يستخدم  InfoSphereData Clickآلية تكامل البيانات ذات القابلية العالية للتطوير بالنسبة الى IBM InfoSphere
 DataStageلتشغيل أنشطة تكامل البيانات وادارة بيانات التعريف التي تم ارفاقھا باألنشطة.

الفصل  .٢المقدمة
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الفصل  .٣سيناريوھات لتكامل Click InfoSphere Data
و InfoSphere BigInsights
يمكنك استخدام  InfoSphereData Clickلتكامل البيانات ذات األحجام الكبيرة في Hadoop Distributed File System
) (HDFSفي  .InfoSphere BigInsightsيستطيع  InfoSphere BigInsightsاكتشاف وتحليل مشاھدات األعمال المخفية
في البيانات ذات الحجم الكبير.
ألن  InfoSphereData Clickيقوم بتبسيط نقل البيانات ،ال يجب عليك أن تكون مطور  ETLذو خبرة لتقوم بتكامل البيانات.
سواء كنت محلل ،أو عالم بيانات ،أو مستخدم مجموعة أعمال معينة ،يمكنك استخدام  InfoSphereData Clickلتكامل فئات
البيانات التي بأي حجم ،حتى في مدى تيرا بايت أو بيتا بايت.
بعد نسخ البيانات الى  ،HDFSيمكنك استخدام  InfoSphere BigInsightsالشتقاق قيمة األعمال من معلومات مركبة غير
مھيكلة .على سبيل المثال ،يمكنك استخدام  ،IBM Big SQLحيث أن واجھة تعامل  IBM SQLالى InfoSphere
 ،BigInsightsھي لتلخيص ،واالستعالم عن وتحليل البيانات .يدعم  InfoSphere BigInsightsسيناريوھات متعددة قد تساعد
في تنمية المؤسسات بواسطة ايجاد القيم المخفية في البيانات وعالقات البيانات.

سيناريو :ازدياد مستودع البيانات
ھناك تاجر تجزئة عالمي يمتلك مستودع بيانات تقليدي ويريد زيادة بيئة تشغيل  Business Intelligenceالخاصة به بمصادر
بيانات غير مھيكلة موجودة فقط في  .HDFSلتشغيل نماذج تحليلية جديدة ،يجب أن تكون البيانات غير المھيكلة متحدة مع بيانات
من مستودع البيانات التقليدي.
الزدياد البنية األساسية لمستودع البيانات ،فان القائم بالتجزئه يقوم باستخدام  InfoSphereData Clickلنسخ المعلومات الخاصة
بالعميل والمنتج من مستودع البيانات الى  .HDFSثم يقوم القائم بالتجزئة باستخدام أداة  ،BigSheetsالتي ھي جزء من
 ،InfoSphere BigInsightsلدمج بيانات مستودع البيانات ،والبيانات غير المھيكلة ،والمتدفقة من مصادر أخرى .األن ،يستطيع
تاجر التجزئة ترشيح وتحليل مجموعة البيانات المتحدة.
بواسطة استخدام خصائص التكامل ذاتي الخدمة بالنسبة الى  InfoSphereData Clickمع ،InfoSphere BigInsights
يستطيع القائم بالتجزئة نقل وتحليل البيانات في ساعات بدال من أيام وأسابيع.

سيناريو :استخدام  HDFSكمنطقة ارساء
تقوم ادارة الخدمات المالية باستالم بيانات من مصادر خارجية وداخلية؛ ھذه المصادر ترسل البيانات بطرق مختلفة وبنسق مختلف.
لجعل العمليات الخاصة بھا أكثر كفاءة ،فان االدارة تريد استخدام  HDFSكمساحة تخزين ،أو منطقة ارساء عامة ،للبيانات التي
تأتي من األطراف الداخلية .لالسف ،ينقص األطراف الداخلية مھارات تكامل البيانات الرسال البيانات الى  ،HDFSمما يتسبب
في تكوين حاجز لتحقيق األھداف الجديدة للشركة.
قررت الشركة استخدام  InfoSphereData Clickلمساعدة األطراف الداخلية في نقل البيانات الخاصة بھم الى منطقة االرساء.
يستطيع مستخدمي مجموعة أعمال معينة من ادارات التسويق والموارد البشرية تشغيل أنشطة  InfoSphereData Clickلنسخ
البيانات من مصادر البيانات الخاصة بھم الى  .HDFSفي  ،HDFSتستطيع عمليات  InfoSphere BigInsightsاتمام
التحليالت التفصيلية على مجموعات مركبة من البيانات في ساعات.
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يستطيع مستخدمي مجموعة أعمال معينة تشغيل أنشطة  InfoSphereData Clickعند الطلب ،مما يتيح رؤى حالية وشاملة
للتحديات التي يتم مواجھتھا بواسطة كل جزء من المؤسسة .يعطي دمج  InfoSphereData Clickو InfoSphere
 BigInsightsمستخدمي مجموعة معينة من األعمال بنية أساسية وعمليات بسيطة لكال من نقل البيانات وتشغيل العمليات التحليلية
على ھذه البيانات.

سيناريو :تعريف أنواع البيانات لتحليلھا في InfoSphere BigInsights
يحتاج علماء البيانات بشركات التأمين الكبيرة الى تشغيل نماذج احصائية استكشافية عبر كميات ضخمة من البيانات .يريد علماء
البيانات استخدام  InfoSphere BigInsightsلتحليل أحجام كبيرة من البيانات المختلفة ،لكن البيانات مبعثرة بين العديد من قواعد
البيانات ومصادر البيانات .باالضافة لذلك ،ال يعرف علماء البيانات أنواع البيانات التي لديھم.
يستخدم علماء البيانات  Information Governance Catalogللبحث في مصادر البيانات عن نوع معين من البيانات .على
سبيل المثال ،فلنفترض أن بعض مصادر البيانات تم فھرستھا على أساس أعمدة ذات معنى ،مثل االدارة ،والمنطقة الجغرافية،
واسم المنتج .وألن علماء البيانات يريدوا تشغيل النماذج االحصائية على البيانات من المنطقة الجغرافية جنوب أمريكا ،فانھم يقوموا
ب أ .يعرض  Information Governance Catalogكشف بجداول قواعد البيانات ومصادر
بالبحث عن
البيانات األخرى ،مع تفسير سبب عالقة المصادر بعبارات البحث.
بواسطة استعراض نتائج البحث ،يقوم علماء البيانات بتعريف مصادر البيانات التي بھا البيانات التي يريدونھا ليتم تحليلھا وأنواع
البيانات في تلك المصادر .يقوم علماء البيانات بتحديد البيانات ليتم تحليلھا وفتح  InfoSphereData Clickمباشرة من
 .Information Governance Catalogعندما يتم فتح  ،InfoSphereData Clickفان المصادر التي تم تحديدھا تكون
محددة بالفعل في  .InfoSphereData Clickيستطيع علماء البيانات استخدام  InfoSphereData Clickلنسخ البيانات الى
 ،HDFSواستخدم  InfoSphere BigInsightsلتحليل البيانات.
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الفصل  .٤تشغيل أنشطة InfoSphereData Click
لكيفية البدء باستخدام  ،InfoSphereData Clickقم بفتح لوحة استعراض .InfoSphere Information Server
يمكنك التوصل الى لوحة االستعراض بواسطة انشاء عنوان  URLالتالي:
https://<server>:<port>/ibm/iis/launchpad.
المتغير  serverھو اسم الحاسب اآللي حيث قمت بتركيب وحدة خدمة التطبيق الخاصة بك .رقم المنفذ المفترض ھو  .٩٤٤٣على
سبيل المثال.https://my_computer:9443/ibm/iis/launchpad ،
من لوحة االستعراض ،يمكنك التوصل الى  ،InfoSphereData Clickو ،Asset Manager InfoSphere Metadata
والشاشة الرئيسية لالدارة الى  ،Server IBM InfoSphere Informationو IBM InfoSphere DataStage and
 QualityStageو .Information Governance Catalog
يمكنك انشاء عناوين  URLالتالية للتوصل الى المنتجات المتفردة بدون استخدام لوحة االستعراض:
•
•
•
•
•

:InfoSphereData Click
https://<server>:<port>/ibm/iis/dc/offload/ui/login.jsp
:Asset Manager InfoSphere Metadata
https://<server>:<port>/ibm/imam/console
الشاشة الرئيسية لالدارة :Server IBM InfoSphere Information
https://<server>:<port>/ibm/iis/console
:IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
https://<server>:<port>/ibm/iis/ds/console
https://<server>:<port>/ibm/iis/igc :Information Governance Catalog

يمكنك وضع عالمة توقف لعناوين  URLالتالية بعد االتصال بھم.

اتاحة األصول لالستخدام في األنشطة
يجب استقبال بيانات التعريف لكل المصادر والجھات المستھدفة التي تريد أن تجعلھا متاحة ألنشطة .InfoSphereData Click
أحد أسباب استقبال بيانات التعريف ھو التأكد من اتاحة معلومات االتصال أثناء تشغيل األنشطة.

قبل البدء
قبل أن يمكنك استقبال بيانات التعريف بنجاح الى مستودع تخزين بيانات التعريف باستخدام Asset InfoSphere Metadata
 ،Managerيجب اعداد الوصالت لكل المصادر والجھات المستھدفة التي تريد استخدامھا في .InfoSphereData Click
اضغط على وصلة كل موصل في الكشف الموجود بأسفل للحصول على معلومات عن توصيفھم .يجب عليك توصيفھم قبل
استخدام  Asset Manager InfoSphere Metadataأو  .InfoSphereData Clickيتم دعم الموصالت التالية في
:InfoSphereData Click
•
•
•

موصل ODBC
موصل JDBC
 DB2موصل
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•
•

موصل Oracle
موصل Amazon S3

مالحظة :يأتي موصل  Amazon S3موصف مسبقا مع مجموعة  .InfoSphere Information Serverلن يكون ضروريا
توصيف موصل .Amazon S3
قبل نقل البيانات من  Amazon S3باستخدام  ،InfoSphereData Clickيجب عليك تكوين ملف الوصف المنطقي  .oshأو
تحديد نسق الملف في الصف األول من كل ملف تريد نقله قبل استقبال بيانات تعريف  Amazon S3الى مستودع تخزين بيانات
التعريف باستخدام  .Asset Manager InfoSphere Metadataيوصى بتكوين ملف الوصف المنطقي  osh.ألنه يتيح
تفاصيل أكثر شموال عن ھيكل البيانات التي في الملفات الخاصة بك .اذا قمت باستخدام ملف  Amazon S3كجھة مستھدفة في
نشاط  InfoSphereData Clickالسابق ،فانه يكون قد تم تكوين ملف الوصف المنطقي  osh.آليا للملف بواسطة
 ،InfoSphereData Clickلذا لن يكون ضروريا تكوين واحد.
لنقل البيانات من  ،Amazon S3يجب أيضا التحقق من أن فئة حروف ملفات  Amazon S3تتطابق مع خصائص تكويد التي تم
اعدادھا لمشروع  InfoSphere DataStageالذي تقوم باستخدامه في النشاط الخاص بك .على سبيل المثال ،اذا تم اعداد فئة
حروف الملفات التي في  Amazon S3لتكون  ،UTF-8فيجب أيضا اعداد تكويد  InfoSphere DataStageليكون .UTF-8
يجب تحديث خاصية  APT_IMPEMP_CHARSETالتي في مشروع  InfoSphere DataStageوالتي تم استخدامھا لتشغيل
النشاط .للحصول على المزيد من المعلومات عن تحديث خصائص تكويد الملف ،ارجع الى تكوين مشروع .
اذا كنت تخطط الستخدام  InfoSphereData Clickلنقل البيانات الى قاعدة بيانات عالقية تقوم باالتصال الى
 InfoSphereData Clickباستخدام موصل  ،JDBCفيجب التحقق من أنه يتوافر لقاعدة البيانات العالقية نفس تكويد  NLSمثل
نظام التشغيل المحلي.
اذا كنت تخطط الستخدام  InfoSphereData Clickلنقل بيانات الى  Hadoop Distributed File Systemفي
 InfoSphere BigInsightsعلى حاسب آلي يعمل بنظام  ،Linuxقم باالشارة الى األمر  snycbiلتوصيف الحاسب اآللي
الخاص بك .ارجع الى "توصيف امكانية التوصل الى جداول  AIX ) Hiveفقط(" و "توصيف التوصل الى AIX ) HDFS
فقط(" للحصول على معلومات عن اعداد االتصاالت الى  InfoSphere BigInsightsعلى الحاسبات اآللية ذات األنظمة
 Windowsو ®.AIX
الستقبال بيانات التعريف الى مستودع تخزين بيانات التعريف من خالل  ،Asset Manager InfoSphere Metadataيجب أن
يتوافر لك وظيفة القائم باستقبال بيانات التعريف العامة.

نبذة عن ھذه المھمة
تقوم المھمة التالية بوصف كيفية استقبال بيانات التعريف باستخدام .Asset Manager InfoSphere Metadata
يجب استقبال بيانات التعريف الخاصة بكل المصادر والجھات المستھدفة التي تريد استخدامھا في أنشطة InfoSphereData
 ،Clickباالضافة الى كل أصل تريد استخدامه في  .Information Governance Catalogبالنسبة الى كل نظام ملفات موزع
قمت باستقباله باستخدام  ،HDFSيجب عليك استقبال على األقل جدول  Hiveمرفق واحد .يتم ارفاق نظام الملفات الموزع وجدول
 Hiveعند تكوين وصلة بيانات لكل منھم ،وتحديد اسم النظام الرئيسي في المعامالت .على سبيل المثال ،في وصلة البيانات التي
تقوم باالتصال بنظام الملفات الموزع باستخدام موصل  ،HDFSقد تقوم بتحديد  9.182.77.14في مجال النظام الرئيسي .عند
استقبال جدول  Hiveالمرفق ،يجب تحديد  9.182.77.14كجزء من مجال عنوان  URLفي معامالت وصالت البيانات .على
سبيل المثال.jdbc:bigsql://9.182.77.14:7052/default ،
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اجراء
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قم ببدء االتصال الى  InfoSphere Metadata Asset Managerبواسطة الشارة التي في لوحة االستعراض
 InfoSphere Information Serverأو بواسطة تحديد استقبال أصول اضافية في برنامج المعالجة الخاص بتكوين
النشاط .InfoSphereData Click
في تبويب االستقبال ،اضغط مساحة استقبال جديدة.
أ -حدد اسم متفرد ووصف لمساحة االستقبال.
ب -حدد وحدة خدمة تبادل بيانات التعريف التي تريد تشغيل عملية االستقبال منھا.
ت -حدد الجسر أو الموصل ليتم االستقبال بواسطته .يتم االختيار بين الجسر والموصل وفقا لبيانات تعريف المصدر
التي يقوم باستقبالھا .يتم عرض المساعدة الخاصة بالجسر أو الموصل في لوحة مساعدة االستقبال.
ث -اضغط .Next
قم بتحديد أو تكوين وصلة البيانات .يمكنك تحرير خصائص وصلة البيانات المحددة .اذا قمت بتكوين وصلة بيانات
جديدة ،حدد حفظ كلمة السرية اذا كنت تريد أن يتوافر لمستخدمي  InfoSphereData Clickامكانية التوصل الى
البيانات بدون ادخال اسم المستخدم وكلمة السرية الخاصة بقاعدة البيانات عند قيامھم بتكوين األنشطة .اذا لم تقم بحفظ
كلمة السرية ،فسيظھر لھم رسالة حث الدخال بيانات االعتماد عند استخدامھم للبيانات التي في األنشطة .اذا كنت تستخدم
وصلة بيانات موجودة ،فقد ترغب في الضغط على تحرير وتحديث المعامل حفظ كلمة السرية.
حدد معامالت االستقبال للجسر أو الموصل المحدد .يتم عرض معامالت لكل مساعدة عند تمرير الفأرة على مجال القيمة.
أ -اختياري :بعد ادخال معلومات االتصال لعملية االستقبال التي تتم من وحدة خدمة ،اضغط اختبار االتصاالت.
ب -الستقبال حزم من  ،Amazon S3حدد استقبال ھيكل الملف اذا كنت تريد استخدام InfoSphereData
 Clickلنقل بيانات التعريف من ملفات .Amazon S3
مالحظة :لن يكون ضروريا تحديد االختيار استقبال ھيكل الملف اذا كنت تريد فقط نقل البيانات الى
 .Amazon S3اذا كنت تريد استخدام  Amazon S3كجھة مستھدفة في  ،InfoSphereData Clickفلن
يكون ضروريا تحديد ھذا االختيار.

الفصل  .٤تشغيل أنشطة InfoSphere Data Click
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الشكل  .٤مشاھدة الختيار استقبال ھيكل الملف في شاشة معامالت االستقبال في InfoSphere Metadata Asset
Manager

يقوم ذلك باستقبال ملفات الوصف المنطقي  .oshالتي تقوم بتعريف ھيكل البيانات في ملفات Amazon S3
أو استقبال بيانات التعريف الخاصة بالصف األول لكل ملف ،والتي تتضمن معلومات عن ھيكل كل ملف.
ت -بالنسبة لالستقبال من قواعد البيانات ،ومستودعات التخزين ،وحزم  ،Amazon S3قم بالتجول لتحديد األصول
الخاصة التي تريد استقبالھا.
ث -اضغط التالي.
 .٥في شاشة معامالت الكود ،ادخل المعلومات المطلوبة .اضغط التالي.
 .٦ادخل وصف لحدث االستقبال وحدد االقرار باالستقبال.
 .٧اضغط استقبال .تم تكوين مساحة االستقبال .يتم عرض عمليات تشغيل االستقبال ورسائل الحالة.
اترك نافذة االستقبال مفتوحة لتجنب احتمالية انتھاء الوقت لعمليات االستقبال التي تستغرق وقت طويل.
 .٨قم بتكرار الخطوات السابقة حتى تقوم باستقبال كل أصول بيانات التعريف التي تريد أن تجعلھا متاحة لمستخدمي
.InfoSphereData Click

النتائج
بعد تشغيل عملية اقرار باالستقبال ،قم باتخاذ أحد التصرفات التالية التي يتم عرضھا في الجدول التالي.

الجدول  .١االختيارات التي بعد عملية االقرار باالستقبال
في ھذه الحالة

قم بھذا التصرف

اذا قامت التحليالت بعرض مشكالت
يجب عليك تصحيحھا

عرض تبويب عمليات استقبال محددة المراحل .قم بمراجعة نتائج التحليالت .اذا تطلب
األمر ،قم باعادة استقبال الحدث محدد المراحل.
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الجدول  .١االختيارات التي بعد عملية االقرار باالستقبال
في ھذه الحالة
اذا كانت محددات االدارة
الخاصة بك تتطلب معاينة
اذا كانت محددات االدارة
ال تتطلب معاينة

قم بھذا التصرف
عرض شاشة معاينة مشاركة المشاھدة .قم بمعاينة نتيجة مشاركة عملية االستقبال.
مشاركة األصول مع مستودع تخزين بيانات التعريف .يتم عرض تبويب عمليات االستقبال التي تم
مشاركتھا .يمكنك استعراض األصول في تبويب ادارة مستودع التخزين والتعامل معھم في أدوات
األخرى للمجموعة.

تكوين مؤلفي ومستخدمي InfoSphereData Click
يجب تكوين مؤلفي ومستخدمي  InfoSphereData Clickقبل استخدام  ،InfoSphereData Clickوتخصيص وظائف
 InfoSphere Information Serverو  InfoSphere DataStageلھم باستخدام الشاشة الرئيسية لالدارة بالنسبة الى IBM
 InfoSphere Information Serverوواجھة تعامل سطر األمر لموجه نظام .InfoSphereData Click

قبل البدء
يجب أن يتوافر لديك مستوى توصل موجه نظام  InfoSphere Information Serverلتكوين مؤلفي ومستخدمي
 .InfoSphereData Clickيجب أن يتوافر لك وظيفة موجه نظام  DataStage and QualityStageأو وظيفة موجه نظام
المجموعة لتخصيص وظائف مستخدم  InfoSphere DataStageواضافة مستخدمين الى المشروعات باستخدام واجھة تعامل
سطر األمر لموجه نظام .InfoSphereData Click

نبذة عن ھذه المھمة
يحتاج مؤلفي ومستخدمي  InfoSphereData Clickألن يتم تكوينھم وتخصيص الوظائف لھم قبل أن يمكنك تكوين وتشغيل
األنشطة في .InfoSphereData Click
مؤلفي Data Click

يستطيع المؤلف:
• اعداد بيئة تشغيل InfoSphereData Click
• تكوين ومشاركة األنشطة مع المستخدمين
• تشغيل األنشطة
مستخدمي Data Click

يستطيع المستخدم:
• تشغيل األنشطة
• مراقبة األنشطة
لبدء عملية تكوين مؤلفي ومستخدمي  ،InfoSphereData Clickيجب تكوين اسماء المستخدمين وكلمات السرية لكل مستخدم
في الشاشة الرئيسية لالدارة بالنسبة الى  .IBM InfoSphere Information Serverثم تكوين مجموعة من المستخدمين
ومجموعة من المؤلفين .بعد تكوين مجموعات الخاصة بك ،يمكنك منح وظائف المستخدمين لكل مجموعة من المستخدمين
باستخدام واجھة تعامل سطر األمر لموجه نظام  .InfoSphereData Clickلديك أيضا اختيار تكوين مستخدم منفرد في الشاشة
الرئيسية لالدارة الى  Server InfoSphere Informationومنحھم وظائف المستخدمين باستخدام واجھة تعامل سطر األمر
لموجه نظام .InfoSphereData Click
اذا قمت بتوصيف  InfoSphereData Clickليقوم باستخدام سجل المستخدم الى lightweight directory access
) ،protocol (LDAPفانه يكون بالفعل قد تم تكوين كل المستخدمين .أنت فقط بحاجة الى تخصيص وظائف المستخدمين المناسبة
للمستخدمين باستخدام الشاشة الرئيسية لالدارة لموجه نظام  IBM InfoSphere Information Serverلتخصيص وظائف
InfoSphere Information Serverوأداة  DirectoryCommandلتخصيص وظائف مستخدمي InfoSphere
 DataStageواضافة مستخدمين للمشروعات.
الفصل  .٤تشغيل أنشطة InfoSphere Data Click
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اذا لم يتم توصيف  InfoSphereData Clickليقوم باستخدام سجل المستخدم  ،LDAPيمكنك استخدام سطر األمر لموجه نظام
 InfoSphereData Clickلتخصيص وظائف  InfoSphere Information Serverو  InfoSphere DataStageالى
مستخدمي  InfoSphereData Clickوتخصيصھم لمشروعات  InfoSphere DataStageقبل أن يمكنھم نقل البيانات بواسطة
استخدام .InfoSphereData Click

اجراء
 .١قم بتكوين مستخدمي .InfoSphereData Click
أ -افتح الشاشة الرئيسية لالدارة بالنسبة الى .IBM InfoSphere Information Server
ب -اضغط على تبويب االدارة ،ثم اضغط المستخدمين والمجموعات < المستخدمين.
ت -في لوحة المستخدمين ،اضغط مستخدم جديد.
ث -حدد اسم المستخدم وكلمة السرية لمؤلف أو مستخدم  InfoSphereData Clickالجديد.
ج -اضغط حسنا.
 .٢قم بتكوين مجموعة مؤلفي  InfoSphereData Clickواضافة المستخدمين الذي تريد أن يتوافر لھم وظيفة مؤلف
 InfoSphereData Clickللمجموعة:
أ -اضغط على تبويب االدارة ،ثم اضغط المستخدمين والمجموعات < المجموعات.
ب -اضغط مجموعة جديدة.
ت -ادخل كود التعريف في مجال كود التعريف الرئيسي واسم للمجموعة في مجال االسم .على سبيل المثال ،ادخل
 DataClick_Authorsككود تعريف رئيسي و  Data Click Authorsكاسم.
ث -في لوحة المستخدمين على اليمين ،اضغط استعراض وحدد المستخدمين الذي تريد اضافتھم للمجموعة.
ج -اضغط حسنا.
 .٣قم بتكوين مجموعة مستخدمي  InfoSphereData Clickواضافة المستخدمين الذي تريد أن يتوافر لھم وظيفة مستخدم
 InfoSphereData Clickللمجموعة:
أ -اضغط على تبويب االدارة ،ثم اضغط المستخدمين والمجموعات < المجموعات.
ب -اضغط مجموعة جديدة.
ت -ادخل كود التعريف في مجال كود التعريف الرئيسي واسم للمجموعة في مجال االسم .على سبيل المثال ،ادخل
 DataClick_Usersككود تعريف رئيسي و  Data Click Usersكاسم.
ث -في لوحة المستخدمين على اليمين ،اضغط استعراض وحدد المستخدمين الذي تريد اضافتھم للمجموعة.
ج -اضغط حسنا ،ثم حفظ واغالق .قم بالخروج من الشاشة الرئيسية لالدارة بالنسبة الى IBM InfoSphere
.Information Server
 .٤استخدم واجھة تعامل سطر األمر لموجه نظام  InfoSphereData Clickلمنح وظائف InfoSphere Information
 Serverو .InfoSphere DataStage
أ -تجول الى سطر األمر لموجه نظام  InfoSphereData Clickفي الدليل
.IS_install_path/ASBNode/bin
ب -قم باصدار األمر التالي لتخصيص كل المستخدمين في مجموعة مؤلفي  InfoSphereData Clickالتي قمت
بتكوينھا في  ٢لكل الوظائف التي يحتاجوا الستخدامھا  InfoSphereData Clickواضافتھم الى مشروع
 InfoSphereData Clickالمفترض:
•
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DataClickAdmin.sh –url URL_value –user admin_user –password password
–role role_type –grantgroup name_of_group
"Information_Server_engine_name/Data_Click_project_name"

•
DataClickAdmin.bat -url URL_value -user admin_user -password password

-role role_type -grantgroup name_of_group
"Information_Server_engine_name/Data_Click_project_name"

٣  الذي قمت بتكوينھم فيInfoSphereData Click  وحدد مجموعة مستخدمي،قم باصدار األمر مرة أخرى
. ٥  يتم تضمين معلومات تفصيلية عن المعامالت بعد.–grantgroup كمعامل
 وتريد منح كل المستخدمين الذين،InfoSphereData Click isadmin  اذا كنت مؤلف،على سبيل المثال
 لمشروعInfoSphereData Click  وظيفة مستخدمData Click   في مجموعة
 وكان اسم اآللية الخاصة بك ھو،DataClick ، المفترضInfoSphereData Click
:" فستقوم باصدار األمر التالي،JSMITH-Q4J6VT
DataClickAdmin.sh –url isserver:9443 -user isadmin -password
temp4now -role "user" -grantgroup "DataClickUsers" -project
."JSMITH-Q4J6VT/DataClick"

 أو مؤلفData Click  المتفردين وظيفة مستخدمInfoSphereData Click  يمكنك منح مستخدمي: اختياري.٥
: بواسطة اصدار األمر التاليData Click
DataClickAdmin.sh –url URL_value –primary –
user admin_user –password password –authfile authfile_path
–role role_type –grantuser name_of_user –project
"Information_Server_engine_name/Data_Click_project_name"

•

DataClickAdmin.sh -url URL_value -primary –user
admin_user -password password -authfile authfile_path
-role role_type -grantuser name_of_user -project
"Information_Server_engine_name/
Data_Click_project_name"

•

:المعامالت
-url

مطلوب
 األساسي لوحدة خدمة االنترنت حيث تعمل الشاشة الرئيسية لالدارة بالنسبة الىURL عنوان
: يتوافر له النسق التاليURL  عنوان.InfoSphere Information Server
-  ھذا المعامل غير مطلوب اذا قمت بتحديد المعامل.<port https://<host>:<https
.primary
-primary

اختياري
، اذا تم استخدام ھذا االختيار.قم ببدء االتصال الى النظام الرئيسي للخدمات األولي اذا كان أحدھم متاحا
.-url فسيتم تجاھل المعامل
-user
مطلوب
 بدال من تحديد-authfile  ھذا المعامل اختياري اذا قمت باستخدام المعامل.اسم موجه نظام المجموعة
 مما يتسبب، يمكنك ادخال اسم المستخدم بدون ادخال كلمة السرية.-password  و-user المعامالت
.لك في الحصول على رسالة حث الدخال كلمة السرية
-password
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مطلوب
كلمة سرية موجه نظام المجموعة .ھذا المعامل اختياري اذا قمت باستخدام المعامل  -authfileبدال
من تحديد المعامالت  -userو .-password
)–authfile (-af

اختياري
مسار الملف الذي يتضمن بيانات االعتماد المشفرة وغير المشفره لبدء االتصال الى InfoSphere
 .Information Serverاذا قمت باستخدام المعامل  ،-authfileفأنت لست بحاجة لتحديد المعامل
 -userأو  -passwordفي سطر األمر .اذا قمت بتحديد كال من اختياري -authfile
واختيارات اسم المستخدم وكلمة السرية الصريحين ،فان االختيارات الصريحة يكون لھا األولوية عند
تحديدھا في الملف .للمزيد من المعلومات ارجع الى موضوع تشفير األمر الذي في دليل االدارة الى IBM
.InfoSphere Information Server
–role

مطلوب
نوع الوظيفة التي تريد تخصيصھا لفرد أو مجموعة .يمكنك تحديد "مؤلف" أو "مستخدم".
الجدول  .٢وظائف InfoSphere Information Server
الوظائف التي تم تخصيصھا لكل مؤلف أو مستخدم
وظيفة InfoSphere
Data Click
Data
مؤلفي
بالنسبة الى
• مؤلف Data Click
Click
• مستخدم المجموعة
• مستخدم DataStage and QualityStage
• برنامج استقبال بيانات التعريف العامة
• وظيفة مطور  DataStageلمشروع  DataClickالمفترض أو أي مشروع
 InfoSphere DataStageتقوم بتحديده من أجل ا وع Data
Click.
• Information Governance Catalog Administrator
بالنسبة الى مستخدمي
Data Click

•
•
•
•
•

مستخدمData Click
مستخدم المجموعة
مستخدمDataStage and QualityStage
مستخدم بيانات التعريف العامة
مشغل  DataStageلمشروع  DataClickالمفترض أو أي مشروع
 InfoSphere DataStageتقوم بتحديده من أجل ا وع Data
Click.

-grantgroup

اختياري
اسم المجموعة التي تريد تخصيص وظيفة مؤلف أو مستخدم لھا .يمكنك تكوين مجموعات في الشاشة الرئيسية
لالدارة  .InfoSphere Information Serverكل األشخاص الذين في المجموعة سيخصص لھم الوظيفة
التي تحددھا.
-grantuser
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اختياري
اسم المستخدم الذي تريد تخصيص وظيفة مؤلف أو مستخدم له .يمكنك تكوين مستخدمين في الشاشة الرئيسية
لالدارة .InfoSphere Information Server
-project
مطلوب اسم مشروع  .InfoSphere Data Clickيجب تحديد اسم المشروع بالنسق التالي:
" ".Information_Server_engine_name/Data_Click_project_nameويعد اسم المشروع
المفترض الذي يتم تركيبه آليا مع  InfoSphereData Clickھو  .DataClickاذا كنت ال تعلم اسم آلية
 ،InfoSphere Information Serverقم باصدار األمر التالي باستخدام األداة DirectoryCommand
التي في الدليل  IS_install_path/ASBNode/binلتحديد اسم اآللية:
DirectoryCommand.sh –url URL_value –user admin_user –password password
–list DSPROJECTS

يتم ارجاع المعلومات التالية عند تشغيل ھذا األمر:
---Listing DataStage projects.---"DataStage project: "Information_Server_engine_name/Data_Click_project_name
.---------------------------------

على سبيل المثال،
---Listing DataStage projects.---"DataStage project: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/DataClick
"DataStage project: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/dstage1
.---------------------------------

اسم آلية  InfoSphere Information Serverھو.DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM ،

تكوين األنشطة
يمكنك تكوين أنشطة لتعريف توصيفات نقل البيانات المتكررة .يمكنك استخدام برنامج المعالجة الخاص بتكوين النشاط لتحديد
المصدر الذي تريد نقل البيانات منه ،والجھة المستھدفة التي تريد نقل البيانات اليھا ،والسياسات التي تحكم كيفية نقل البيانات،
وآليات  InfoSphere Information Serverالتي تريد استخدامھا لنقل البيانات ،ومشروعات  InfoSphere DataStageالتي
تريد استخدامھا في األنشطة .بعد تكوين أحد األنشطة ،يستطيع المستخدمين الذي يتوافر لھم امكانية التوصل الى النشاط تشغيل
النشاط باستخدام برنامج معالجة تشغيل النشاط.

قبل البدء
يجب أن يتوافر لديك مصادر وجھات مستھدفة معرفين لألصول .يمكنك تعريف األصول التي تريد استخدامھا في
 InfoSphereData Clickبواسطة استقبالھم في مستودع تخزين بيانات التعريف باستخدام Asset InfoSphere Metadata
.Manager
اذا كنت تريد استخدام مشروع  ،InfoSphere DataStageبخالف مشروع  DataClickالمفترض في أنشطة
 InfoSphereData Clickالخاصة بك فيجب عليك استقبال قالب وظيفة  InfoSphereData Clickالى مشروع InfoSphere
 .DataStageيتم استقبال قالب الوظيفة لمشروع  InfoSphereData Clickالمفترض آليا أثناء عملية التركيب.
اذا كنت تريد استخدام آلية  InfoSphere Information Serverخاصة في أحد األنشطة ،يجب عليك تكوين مشروع
 InfoSphere DataStageوتحديد اآللية المعينة التي تريد استخدامھا .ثم ،قم باستقبال قالب وظيفة InfoSphereData Click
في مشروع .InfoSphere DataStage
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يجب أن يتوافر لديك وظيفة مؤلف  Data Clickلتكوين أنشطة ويجب أن يقوم موجه النظام بمنحك امكانية التوصل لمشروع
 InfoSphere DataStageالذي ستقوم باستخدامه في نشاط .InfoSphereData Click

نبذة عن ھذه المھمة
عند تحديد المصادر التي تريد نقل البيانات منھا والجھات المستھدفة التي تريد نقل البيانات اليھا ،فانه يتوافر لديك االختيارات
التالية:
الجدول  .٣األصول التي يمكنك نقلھا باستخدام InfoSphereData Click
الجھات المستھدفة التي يتم دعمھا
األصول التي يمكنك نقلھا
مصدر
• قواعد البيانات العالقية
• الوصف المنطقي لقاعدة البيانات
قاعدة بيانات عالقية
• ) Hadoop Distributed File Systems (HDFSفي
• الجداول التي في الوصف
InfoSphere BigInsights
المنطقي،
• Amazon S3
• الجداول واألعمدة المتفردة
Amazon S3

• الحزم
• الحافظات التي في حزمة
• العناصر المتفردة التي في
الحافظات

• قواعد البيانات العالقية
• ) Hadoop Distributed File Systems (HDFSفي
InfoSphere BigInsights

اذا تم تغيير بيانات التعريف التي قمت بتحديدھا في أنشطة  ،InfoSphereData Clickفستحتاج الى اعادة استقبال بيانات
التعريف باستخدام  .Asset Manager InfoSphere Metadataبعد اعادة استقبال بيانات التعريف ،تقوم األنشطة الموجودة آليا
باستخدام بيانات التعريف التي تم تحديثھا.
يتم تخصيص المستخدمين الى األنشطة على مستوى المشروع .اذا كنت تريد اضافة المزيد من المستخدمين الى أحد األنشطة،
يمكنك استخدام أداة  DirectoryCommandالضافة مستخدمين لمشروع  InfoSphere DataStageالذي قمت بتحديده في
شاشة التوصل في برنامج المعالجة الخاص بتكوين النشاط.
عند حذف أحد األنشطة ،يتم حذف كل األنشطة التي تعمل والتي يتم ارفاقھا بالنشاط.

اجراء
.١
.٢
.٣
.٤

قم بفتح .InfoSphereData Click
حدد جديد ثم حدد قاعدة بيانات عالقية الى  ،BigInsightsأو قاعدة بيانات عالقية الى قاعدة بيانات عالقية ،أو قاعدة
بيانات عالقية الى  ،Amazon S3أو  Amazon S3الى قاعدة بيانات عالقية ،أو  Amazon S3الى
.InfoSphere BigInsights
في لوحة المقدمة ،ادخل اسم ووصف للنشاط.
في لوحة المصادر ،حدد األصول التي تريد نقل البيانات منھا.
تعد األصول التي تقوم بتحديدھا ھي المصادر التي يتم قصر امكانية مستخدمي  InfoSphereData Clickالستخراج
البيانات عليھا عند قيامھم بتشغيل النشاط .ثم ،اضغط التالي.
مالحظة :اذا كنت ال تشاھد المصادر التي تريد استخدامھا في ھذا النشاط ،فاضغط على استقبال المزيد من األصول،
الذي سيقوم ببدء تشغيل .Asset Manager InfoSphere Metadata

 .٥قم بتحديد وصلة البيانات التي تريد استخدامھا لالتصال الى  Amazon S3أو قاعدة بيانات المصدر وادخل بيانات
االعتماد للتوصل الى المصدر .اضغط  .Nextسيتم ظھور رسالة حث لك الدخال بيانات االعتماد فقط اذا لم يكن قد تم
حفظ كلمة السرية لوصلة بيانات عند استقبالك لبيانات التعريف الخاصة بقاعدة البيانات باستخدام InfoSphere
 Asset Manager Metadataأو اذا تم انتھاء صالحية كلمة السرية أو تم تغييرھا.
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 .٦في لوحة الجھة المستھدفة ،حدد قاعدة البيانات ،أو حزمة  ،Amazon S3أو حافظة في نظام الملفات الموزع ،على سبيل
المثال ) Hadoop Distributed File System (HDFSفي  ،InfoSphere BigInsightsلنقل البيانات اليھا .ثم،
اضغط التالي.
تعد قاعدة البيانات المستھدفة التي تقوم بتحديدھا ھي األصل الذي يتم قصر امكانية مستخدمي InfoSphereData
 Clickلكتابة البيانات اليه عند قيامھم بتشغيل النشاط.
مالحظة :اذا كنت ال تشاھد الجھة المستھدفة التي تريد استخدامھا في ھذا النشاط ،فاضغط على استقبال المزيد من
األصول ،الذي سيقوم ببدء تشغيل .Asset Manager InfoSphere Metadata
 .٧قم بتحديد وصالت البيانات التي تريد استخدامھا لالتصال الى قاعدة البيانات المستھدفة ،أو  Amazon S3أو HDFS
وادخل بيانات االعتماد للتوصل اليھم .اذاا كانت الجھة المستھدفة  ،HDFSادخل بيانات االعتماد للتوصل الى جدول
 .Hiveاضغط  .Nextسيتم ظھور رسالة حث لك الدخال بيانات االعتماد فقط اذا لم يكن قد تم حفظ كلمة السرية لوصلة
بيانات عند استقبالك لبيانات التعريف الخاصة بقاعدة البيانات ،أو  ،HDFSجدول  Hiveأو باستخدام InfoSphere
 ،Asset Manager Metadataأو اذا تم انتھاء صالحية كلمة السرية أو تم تغييرھا.
 .٨في لوحة التوصل ،حدد مشروع  InfoSphere DataStageالذي تريد استخدامه في النشاط .اذا تم توصيف النسخة
الخاصة بك من  InfoSphereData Clickلتقوم باستخدام أكثر من آلية InfoSphere Information Server
واحدة ،حدد اآللية التي تريد استخدامھا .يتم استخدام اآللية والمشروع الذي قمت بتحديدھم لمعالجة طلبات وظيفة
 InfoSphere DataStageالذي تم تكوينھم عند تشغيل النشاط .المشروعات التي يتم عرضھا فقط ھي:
• المشروعات التي يتوافر لك كمؤلف  Data Clickوظيفة مطور .DataStage
• المشروعات التي قمت باستقبالھا كقوالب لوظائف .Click InfoSphere Data
اآلليات التي يتم عرضھا ھي فقط اآلليات التي يتم تحديدھا في المشروعات التي يتوافر لك امكانية التوصل اليھا.
ثم اضغط التالي.
 .٩في لوحة السياسة ،حدد الحد األقصى لعدد السجالت التي تريد السماح بنقلھا لكل جدول والحد األقصى لعدد الجداول التي
يتم استخراجھا.
• اذا كانت الجھة المستھدفة التي قمت بتحديدھا ھي  ،HDFSفقم بتحديد المحدد الذي تريد استخدامه بين قيم
األعمدة في جدول .Hive
عند تشغيل النشاط ،يتم آليا تكوين جدول  Hiveلكل جدول تقوم بتحديده في لوحة المصدر .يقوم محدد المجال
الذي قمت بتحديده بفصل األعمدة في جدول  .Hiveيمكنك تحديد أي حرف منفرد كمحدد ،اال بالنسبة الى
الحروف غير القابلة للطباعة .باالضافة لذلك ،يمكنك تحديد حروف التحكم التالية كمحدد ،t\ :و \ ،bو \.f
• اذا كانت الجھة المستھدفة التي قمت بتحديدھا ھي حزم  ،Amazon S3فقم بتحديد فئة وحدة التخزين التي تقوم
بتعريف طريقة تخزين البيانات التي تريدھا عند نقلھا الى .Amazon S3
 .١٠اضغط حفظ لحفظ النشاط وقم باغالق برنامج المعالجة.

ما تريد القيام به بعد اآلن
لتشغيل النشاط ،حدد النشاط في المراقبة < مساحة عمل األنشطة واضغط تشغيل .مستخدمي  InfoSphereData Clickالذي
توافر لھم امكانية التوصل للنشاط يمكنھم تشغيله .الضافة مستخدمين ألحد األنشطة ،يجب عليك منحھم وظيفة مشغل DataStage
أو اضافتھم الى مشروع  InfoSphere DataStageالذي قمت بتحديده في الخطوة . ٨

الفصل  .٤تشغيل أنشطة InfoSphere Data Click

٢١

تشغيل األنشطة
يستطيع مؤلفي ومستخدمي  InfoSphereData Clickتشغيل األنشطة التي تم تكوينھا بواسطة مؤلفي InfoSphereData
 .Clickيمكنك تشغيل األنشطة لنقل البيانات من أصل أحد المصادر ،مثل قاعدة البيانات أو حزمة تم تخزينھا على Amazon
 ،S3أو قاعدة بيانات مستھدفة ،أو حزمة ،أو نظام ملفات موزع ،على سبيل المثال Hadoop Distributed File System
) (HDFSفي .InfoSphere BigInsights

قبل البدء
يجب تركيب وتوصيف الوصف المنطقي لقاعدة بيانات عمليات التشغيل بالنسبة الى IBM InfoSphere DataStage and
 QualityStageقبل تشغيل األنشطة .يجب أيضا بدء عملية  AppWatcherقبل تشغيل أول نشاط خاص بك .للحصول على
المزيد من المعلومات عن بدء شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل ،ارجع الى كيفية البدء باستخدام شاشة التحكم الرئيسية لعمليات
التشغيل  .للحصول على المزيد من المعلومات عن عملية  ،AppWatcherارجع الى بدء وايقاف عملية . AppWatcher
يجب أن يتوافر لك امكانية التوصل ألحد األنشطة التي تم تكوينھا بواسطة مؤلف .InfoSphereData Click

نبذة عن ھذه المھمة
يمكنك تشغيل األنشطة التي تظھر في كشف األنشطة في تبويب الصفحة الرئيسية .يمكنك مراجعة نشاط يعمل في قسم المراقبة في
تبويب الصفحة الرئيسية .يتم تحديد توصيف األنشطة المتاحة لك بواسطة مؤلف .InfoSphere Data Click
يقوم برنامج معالجة تشغيل النشاط بعرض رسالة حث لك للحصول على المعلومات المطلوبة قبل أن يمكنك تشغيل النشاط .لكل
لوحة تبويب .تشير عالمات االختيار التي في التبويب الى أن المعلومات التي في اللوحة كافية وأنك بحاجة التاحة معلومات
اضافية .اذا لم يكن ھناك عالمة اختيار موجودة ،فيجب عليك اتاحة معلومات في اللوحة .اذا تم تعليم كل التبويبات ،يمكنك
االستمرار الى لوحة الملخص وتشغيل النشاط باستخدام خطوتين فقط.

اجراء
.١
.٢

.٣
.٤
.٥

قم بفتح  InfoSphereData Clickوتحديد نشاط  InfoSphereData Clickفي اللوحة في الجانب األيسر من تبويب
الصفحة الرئيسية.
اضغط تشغيل.
يتم عرض برنامج معالجة  InfoSphereData Clickليعرض قواعد بيانات المصدر وعمليات الوصف المنطقي التي
يمكنك نقلھا.
في لوحة المصادر ،حدد البيانات التي تريد نقلھا .ثم اضغط التالي.
في اللوحة الجھة المستھدفة ،حدد الجھة المستھدفة التي تريد نقل البيانات اليھا .ثم اضغط التالي.
في لوحة االختيارات ،قم بمراجعة اسم الجدول الذي تم تكوينه في قاعدة البيانات المستھدفة ،أو الملفات التي تم تكوينھا
في حزم  Amazon S3المستھدفة ،أو اسم جدول  Hiveالذي تم تكوينه آليا عند تشغبيل النظام .توسيع قسم المتقدم
لتغيير االسم الذي تم تخصيصه آليا.
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اختيار
اذا كنت تقوم بنقل البيانات الى
 HDFSمستھدف

توصيف
يتم تخصيص اسماء جداول  Hiveالمفترضة باستخدام النسق التالي:
> . <schema_name>.<source_table_nameعلى سبيل
المثال .Jane.NorthEastRegion ،ويعد اسم الوصف المنطقي
المفترض الى  Hiveھو اسم المستخدم الذي يقوم بتشغيل النشاط .يمكنك تحديث
المكونات التالية :
• الوصف المنطقي لجدول Hive
يمكنك استخدام اسم الوصف المنطقي لجدول المصدر المحدد في لوحة
المصدر ،أو يمكنك تحديد اسم جديد .على سبيل المثال ،يمكنني تحديد
. JaneSmith_Customersقد يكون اسم الوصف المنطقي
 ،JaneSmith_Customersوقد يكون اسم جدول  Hiveھو
.JaneSmith_Customers.NorthEastRegion
• جدول Hive
يمكنك اضافة بادئة أو الحقة السم جدول .Hive
 −على سبيل المثال ،اذا قمت بتحديد  2014كبادئة للجدول ،فسيكون اسم
الجدول ھو
Jane_Customers_2014NorthEastRegion
._JSmith
 −على سبيل المثال ،اذا قمت بتحديد  criticalكالحقة للجدول،
فسيكون اسم الجدول ھو
Jane_Customers.NorthEastRegion
._critical

اذا كنت تقوم بنقل بيانات الى
قاعدة البيانات المستھدفة

اسم الجدول المفترض ھو
>. <prefix>_<source_table_name>_<suffix
اذا كان ھناك جداول موجودة بالفعل بنفس االسم في قاعدة البيانات المستھدفة،
يمكنك الحاق الجداول الجديدة بالجداول الموجودة بواسطة تحديد االلحاق
بالجداول الموجودة.
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اختيار

توصيف

اذا كنت تقوم بنقل البيانات الى
حزمة Amazon S3
المستھدفة

اسم الجدول المفترض ھو
> .<prefix>_<source_table_nameحدد تضمين الوصف
المنطقي للمصدر في اسم الملف اذا كنت تريد اسم الوصف المنطقي الذي قمت
بتحديده كمصدر خاص بك في اسم الجدول الذي تم تكوينه في حزمة Amazon
S3المستھدفة .
يمكنك اضافة بادئة مھيأة الى اسم الملف .اذا قمت باضافة بادئة الى اسم الملف،
فان ذلك يؤثر على مكان تخزين الملف.
يمكنك تحديد ھيكل الملف للملف الجديد ،وكيفية تحديد البيانات ،وھكذا.
عند تحديد تكوين ملف يقوم بتوثيق الھيكل الخاص به في أول صف ،فانه يتم
تكوين ملف يقوم بتوثيق النسق الذي تريد توثيق البيانات به في قاعدة بيانات
المصدر .على سبيل المثال ،اذا كان لديك جدول لقاعدة بيانات المصدر يقوم
بتخزين اسم العميل ورقم الضمان االجتماعي باسماء األعمدة
 Customter_Nameو  ، SSNفسيقوم الملف بتوثيق نسق قاعدة البيانات في
أول صف على نحو Customer_Name:VarChar(20),
). SSN:VarChar(11تعد الفاصلة ھي محدد العمود.

ثم اضغط التالي.
 .٦قم بمراجعة المعلومات التي في لوحة الملخص .ستقوم بمشاھدة االسم الذي تم تكوينه لتشغيل النشاط والسياسات التي يتم
تطبيقھا على تشغيل النشاط.
 .٧اضغط تشغيل .يتم احالة النشاط للتشغيل .عند تشغيل الوظيفة:
• يتم نسخ البيانات من المصدر الذي قمت بتحديده ونقلھا الى الجھة المستھدفة التي قمت بتحديدھا.
• يتم تسجيل البيانات التي تقوم بنقلھا في مستودع تخزين بيانات التعريف ،ويمكن التوصل اليھا في
 Information Governance Catalogوالمنتجات األخرى التي في مجموعة InfoSphere
.Information Server
يتم أيضا تكوين جدول  Hiveلجدول المصدر لألنشطة التي تقوم بنقل البيانات من أحد قواعد البيانات الى Hadoop
).Distributed File System (HDFS

ما تريد القيام به بعد اآلن
بعد تشغيل أحد األنشطة ،يمكنك مشاھدة حالة تشغيل النشاط في قسم المراقبة بالنسبة الى  .InfoSphereData Clickيمكنك
تحديد نشاط والضغط على تشغيل مرة أخرى لتكوين وتشغيل نسخة جديدة من النشاط.

مراقبة أنشطة InfoSphereData Click
بعد تشغيل األنشطة ،يمكنك مراقبة الحالة الخاصة بھم في قسم المراقبة بالنسبة الى .InfoSphereData Click
يتيح قسم المراقبة المعلومات التالية:
• اسم النشاط
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•
•
•
•
•

اسم المستخدم الذي يمكنه تشغيل النشاط
حالة النشاط
تاريخ احالة الوظيفة
تاريخ اتمام الوظيفة
اجمالي عدد الصفوف التي تم نقلھا الى النشاط

اال اذا كان يتوافر لديك وظيفة مؤلف  ،InfoSphereData Clickفان يتم عرض فقط األنشطة التي تم منحك امكانية التوصل
اليھا.
بعد تشغيل األنشطة ،يتم عرضھم بترتيب تشغيلھم .اليجاد نشاط معين ،ادخل اسم النشاط في مربع مرشح البيانات .يمكنك تطبيق
مرشح البيانات المتقدم وفقا لسلسلة حروف معينة في أسمائھم ،وتواريخ احالة أو اتمام الوظائف ،والشخص الذي قام بتشغيلھم،
وھكذا.
لتجديد حالة األنشطة التي تم تشغيلھا ،اضغط مفتاح التجديد في أعلى يمين الشاشة .اذا تم تشغيل نفس النشاط أكثر من مرة ،فسيكون
ھناك ادخاالت متعددة للنشاط.
بصفة مفترضة ،يتم عرض  ٥٠نشاط في كل صفحة .يمكنك التجول الى صفحات أخرى بواسطة الضغط على اختيار الصفحة في
أسفل الشاشة.
اذا حدث أي خطأ أثناء تشغيل النشاط ،يمكنك مشاھدة المزيد من التفاصيل عن تشغيل الوظيفة بواسطة تحديد النشاط والضغط على
مشاھدة التفاصيل .اذا قمت بتمرير المؤشر على شارة الحالة ،يمكنك مشاھدة:
•
•
•

الحالة العامة للنشاط.
حالة الوظيفة التي تنقل البيانات الى الھدف.
حالة الوظيفة التي تقوم بتسجيل البيانات .بعد أن يتم تسجيل البيانات ،يمكن التوصل اليھا في Information
 Governance Catalogومنتجات أخرى في مجموعة .InfoSphere Information Server

حدد الوظائف المتفردة التي تريد مشاھدتھا في شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل وحدد تفاصيل المشاھدة .سيقوم ذلك بفتح شاشة
تعرض تفاصيل الوظائف في شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل.

مرجع
يمكنك تحديد المكان الذي سيتم نقل البيانات اليه والمكان الذي سيتم نقل البيانات منه بواسطة تكوين نشاط .بعد تكوين نشاط ،يمكنك
تشغيل النشاط ليتم نقل البيانات.
لنقل البيانات ،يمكنك تكوين نشاط يقوم بتحديد المصدر الذي تريد نقل البيانات منه والجھة المستھدفة التي تريد نقل البيانات اليھا.
عند تشغيل النشاط ،يتم نسخ البيانات من المصدر ونقلھا الى الجھة المستھدفة .عند تكوين نشاط ،فانه يتم اتاحة كل قواعد البيانات
وحزم  Amazonالتي تم استقبال بيانات تعريف لھا بواسطة استخدام  Asset Manager InfoSphere Metadataليتم
استخدامھا كمصادر .عند نقل بيانات المصدر ،يمكنك اما تحديد قاعدة البيانات أو الحزم كاملة ،أو يمكنك نقل األصول المتفردة التي
يتضمنھا المصدر .يتم عندئذ نسخ البيانات الى حافظة  ،HDFSأو حزمة  ،Amazon S3أو قاعدة بيانات عالقية.
على سبيل المثال ،اذا كنت مؤلف  InfoSphereData Clickوتريد منح مستخدمي األعمال امكانية نقل البيانات من قاعدة
البيانات  Customer_Demographicsالى الجھة المستھدفة  ،Customer_Analytics HDFSفستقوم
بتكوين النشاط  ،Customer_Demographics_For_Teamوتحديد Customer_Demographics
كمصدر و  Customer_Analyticsكجھة مستھدفة .وسوف تقوم بحفظ النشاط واعالم الفريق الخاص بك بأنه متاح لھم
لتشغيله .وبعد ذلك ،سيتمكن المستخدمين الذي تتوافر لھم وظيفة مستخدم  InfoSphereData Clickمن الذھاب الى
 ،InfoSphereData Clickلتحديد النشاط  ،Customer_Demographics_For_Teamوالضغط على تشغيل.
عند تشغيل النشاط ،يمكنھم قبول البيانات التي تقدمھا لھم ،أو يمكنھم تحديد فئة فرعية من البيانات المتاحة لھم .بعد قيامھم بتشغيل
النشاط ،يتم نقل البيانات الى  HDFS Customer_Analyticsحيث يمكن استخدامھا في .InfoSphere BigInsights
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يمكنك أيضا بدء نقل البيانات من  .Information Governance Catalogيمكنك تحديد البيانات في Information
 Governance Catalogالذي تريد نقله الى حافظات  HDFSالمستھدفة .يتم بدء تشغيل برنامج المعالجة الخاص بتكوين نشاط
 InfoSphereData Clickمن  Information Governance Catalogعند قيامك بتحديد اختيار نقل البيانات الى المكان
المستھدف.

األمر (Linux) syncbi
يتم تشغيل األمر  syncbi.shالعداد االتصاالت الى  Hadoop Distributed File Systemsفي IBM InfoSphere
.BigInsights
يقوم األمر  syncbi.shباالتصال بالحاسب اآللي الى  InfoSphere BigInsightsوتجميع الملفات والمعلومات التي
يحتاجھا  InfoSphereData Clickللتوصل الى .HDFS
يتم تشغيل األمر  syncbi.shفي الحاالت التالية:
•
•
•
•

لالتصال في البداية الى .InfoSphere BigInsights
اذا تم تم تركيب برامج تصحيحية أو حزمة برامج التصحيحات الى .InfoSphere BigInsights
اذا تم تغيير ملفات خصائص  Hadoopأو ملفات التوصيف التي على الحاسب اآللي .InfoSphere BigInsights
اذا تم تغيير اسم النظام الرئيسي أو رقم المنفذ الذي يخص  ،InfoSphere BigInsightsعلى سبيل المثال ،عند النقل
من االختبار الى االنتاج.

اجراء
 .١قم باغالق أي امكانية اتصال بالوحدات التابعة الى  Server IBM InfoSphere Informationالتي قد تكون في حالة
عمل
 .٢في الحاسب اآللي الخاص بطبقة آلية  ،Server IBM InfoSphere Informationقم باغالق اآللية واألدوات
البرمجية للعقد كمستخدم رئيسي أو موجه نظام الى ) .DataStageيصبح مسؤول نظام  DataStageھو  dsadmاذا
قمت بقبول االسم المفترض أثناء عملية التركيب( .على سبيل المثال ،قم باصدار ھذه األوامر:
cd <IS_install_path>/Server/DSEngine
. ./dsenv
./bin/uv -admin –stop
cd ../../ASBNode/bin
./NodeAgents.sh stop

 .٣اذا كنت تريد تشغيل الخطوة التالية كموجه نظام  ،DataStageقم أوال بحذف الحافظة tmp/ibm_is_logs/
كمستخدم رئيسي:
su – root
cd /tmp
rm -rf ibm_is_logs

 .٤قم بتشغيل األمر  syncbi.shاما كمستخدم رئيسي أو كموجه لنظام  .DataStageعلى سبيل المثال ،قم باصدار
األمر التالي ،الذي يتضمن كل المعامالت المطلوبة:
cd <IS_install_path>/Server/biginsights/tools
./syncbi.sh -biurl protocol://bihost:biport -biuser username –bipassword
password -ishost hostname -isport portnumber

 .٥قم باعادة بدء اآللية واألدوات البرمجية للعقد بواسطة اصدار ھذه األوامر كموجه لنظام :DataStage
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su - dsadm
cd <IS_install_path>/Server/DSEngine
. ./dsenv
./bin/uv -admin -start
cd ../../ASBNode/bin
./NodeAgents.sh start

صيغة األمر
<IS_install_path>/Server/biginsights/tools/syncbi.sh
| -help
-biurl value
-biuser value
-bipassword value
-ishost value
-isport value
][{verbose | v}-

المعامالت
| -help
يقوم بعرض معلومات استخدام األمر.
protocol://hostname:port -biurl
يعرض عنوان  URLللحاسب اآللي بالنسبة الى .InfoSphere BigInsights
protocol
يمكن أن يكون اما  httpsأو  ،httpوفقا لرغبتك في االتصال الى الحاسب اآللي الى InfoSphere
 BigInsightsباستخدام أو بدون استخدام .SSL
hostname
اسم النظام الرئيسي للحاسب اآللي الى  InfoSphere BigInsightsأو العقدة الرئيسية .اذا كان البروتوكول
 ،httpsحدد اسم النظام الرئيسي تماما كما ھو محدد في شھادة .InfoSphere BigInsights SSL
port
ھو رقم المنفذ الى  InfoSphere BigInsightsليتم استخدامھا للبروتوكول المحدد.
-biuser username
يحدد اسم المستخدم لموجه نظام .InfoSphere BigInsights
-bipassword password
يحدد كلمة السرية لموجه نظام .InfoSphere BigInsights
-ishost hostname
يحدد اسم النظام الرئيسي للحاسب اآللي لطبقة خدمات .IBM InfoSphere Information Server
-isport portnumber
يحدد رقم المنفذ للحاسب اآللي لطبقة خدمات  ،IBM InfoSphere Information Serverعلى سبيل المثال٩٤٤٣ ،
اذا تم استخدام المنفذ المفترض في عملية التركيب.
]}[{-verbose | v
اختياريا :يقوم بعرض معلومات تفصيلية طوال مدة العملية.

توصيف امكانية التوصل الى جداول  AIX) Hiveفقط(
يجب توصيف امكانية التوصل الى جداول  Hiveقبل أن يمكنك استخدام  InfoSphereData Clickلنقل البيانات الى
 .InfoSphere BigInsightsيتم التوصل الى جدول  Hiveباستخدام موصل  .JDBCيتم اعداد ملف توصيف البرنامج المشغل
لموصل  JDBCوتحميل مشغل .JDBC
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نبذة عن ھذه المھمة
يستخدم موصل  JDBCملف توصيف البرنامج المشغل للحصول على معلومات عن  JDBCالمتاح في النظام الخاص بك.
اذا كنت تخطط الستخدام  InfoSphereData Clickلنقل بيانات الى  Hadoop Distributed File Systemفي
 InfoSphere BigInsightsعلى حاسب آلي يعمل بنظام  ،Linuxواستخدم األمر  syncbiلتوصيف الحاسب اآللي الخاص
بك .يقوم األمر  syncbiآليا بتكوين وتوصيف الملف .isjdbc.config
اجراء
 .١تكوين أو تحديث الملف .isjdbc.config
أ -فتح ملف توصيف البرنامج المشغل الموجود أو تكوين ملف توصيف البرنامج المشغل باالسم
 isjdbc.configمع اتاحة التصريح بالقراءة لكل المستخدمين .اذا قمت بفتح ملف
 isjdbc.configموجود ،فيجب أن يكون الملف موجود في الدليل
 ،Server/DSEngine/IS_HOMEحيث  IS_HOMEھو دليل التركيب المفترض .يعد اسم ملف
توصيف البرنامج المشغل حساس لحالة الحرف.
ب -قم بفتح الملف باستخدام برنامج تحرير نصوص والتحقق من أن ادخال  CLASSPATHيشير الى المكان
الصحيح لمشغل  Big SQL JDBCوأن ادخال  CLASS_NAMESيتضمن اسم الفئة لمشغل .Big SQL
اذا قمت بتكوين ملف جديد ،قم باضافة السطرين التاليين الذي يقوموا بتحديد مسار الفئة وفئات ™Java
لبرنامج المشغل:
ت-

CLASSPATH=$DSHOME/../biginsights/bigsql-jdbc-driver.jar
CLASS_NAMES=com.ibm.biginsights.bigsql.jdbc.BigSQLDriver

 $DSHOMEھو متغير بيئة التشغيل الذي يشير الى الدليل التالي:
 .directory IS_HOME/Server/DSEngineالدليل المفترض ھو
.directory opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/
ث -قم بحفظ الملف  isjdbc.configفي الدليل  Server/DSEngine/IS_HOMEحيث
 IS_HOMEھو دليل التركيب المفترض .على سبيل المثال ،قد يكون الدليل الرئيسى ھو
 .opt/IBM/InformationServer/اذا كانت عملية التركيب الخاصة بك تتكون من أنظمة
رئيسية متعددة ،فيجب أن يكون ھذا الملف متاحا من نفس المكان على كل األنظمة الرئيسية .يمكنك جعل ھذا
الملف متاحا من نفس المكان على كل األنظمة الرئيسية ،بواسطة توصيف الدليل  DSEngineكدليل شبكة
اتصال مشترك.
 .٢تحميل وتوصيف مشغل .JDBC
أ -أثناء تشغيل نسخة  ،InfoSphere BigInsightsقم بفتح برنامج استعراض انترنت وادخل عنوان URL
التالي:
https://<host>:<port>/data/controller/FileDownload?targe
t=bigsql
مالحظة :يمكنك ادخال
http://<host>/:<port>/data/controller/FileDownload?targe
 t=bigsqlاذا كنت تستخدم وحدة خدمة  HTTPال تستخدم وصلة .HTTPS
النظام الرئيسي
يحدد عنوان الحاسب اآللي الذي يستضيف شاشة التحكم الرئيسية لالنترنت التي تخص InfoSphere
.BigInsights
رقم المنفذ
يحدد المنفذ الذي يتم استخدامه مع شاشة التحكم الرئيسية لالنترنت التي تخص InfoSphere
 .BigInsightsرقم المنفذ المفترض الى  REST APIھو  .٨٠٨٠اذا كنت تستخدم تشفير SSL
)نقل  (httpsفان رقم المنفذ المفترض ھو .٨٤٤٣
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ب -الضغط على حفظ عند ظھور رسالة حث لك لحفظ الملف  big-sql-client-kit.zipعلى
نظام الملفات المحلي الخاص بك.
ت -نقل الملف  big-sql-client-kit.zipالذي تم تحميله للحاسب اآللي الذي يقوم بتشغيل آلية
 .InfoSphere Information Serverعلى سبيل المثالtmp/big-sql-client-/ ،
.kit.zip
ث -على الحاسب اآللي الذي يقوم بتشغيل آلية  ،InfoSphere Information Serverقم ببدء االتصال كموجه
النظام الى  .InfoSphere DataStageعلى سبيل المثال  dsadmأو المستخدم الذي يمتلك الدليل
./opt/IBM/InformationServer/Server/
ج -التجول الى أو تكوين دليل  InfoSphere BigInsightsالتالي على الحاسب اآللي الى InfoSphere
:Information Server
.opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights/
ح -الغاء ضغط الملف .big-sql-client-kit.zip
خ -تحديد مكان الملف  jdbc\bigsql-jdbc-driver.jarونقله الى الدليل التالي:
.opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights/
ما تريد القيام به بعد اآلن
بعد القيام بالتعديالت الى ملف توصيف البرنامج المشغل ،وتحميل ونقل مشغل  ،JDBCفال يجب عليك اعادة بدء آلية
 ،InfoSphere Information Serverأو أداة برمجية  ،ISFأو  .WebSphere® Application Serverيتعرف موصل
 JDBCعلى التغييرات التي تمت على ھذا الملف في المرة التالية التي يتم فيھا استخدامه للتوصل الى مصادر بيانات .JDBC
يجب التحقق من أن األداة البرمجية للعقدة متصلة وتعمل قبل أن يمكنك استخدام الموصل .األمر التالي يبدأ األداة البرمجية:
 .ASBNode/bin/NodeAgents.sh start/IS_install_dir/األمر التالي يقوم بايقاف األداة
البرمجية.ASBNode/bin/NodeAgents.sh stop/IS_install_dir/ :

توصيف التوصل الى  AIX) HDFSفقط(
يجب توصيف التوصل الى ) Hadoop Distributed File Systems (HDFSفي  .InfoSphere BigInsightsيمكنك
تكوين أو تحديث ملف التوصيف  .ishdfs.configأيضا ،يجب اضافة مكتبة الوحدة التابعة الى InfoSphere
 BigInsightsوملفات توصيف الوحدة التابعة الى الحاسب اآللي الذي يقوم بتشغيل آلية .InfoSphere Information Server
قبل البدء
يجب أن يتوافر لديك مستوى امكانية توصل موجه نظام  IBM InfoSphere DataStageلتوصيف مكتبة الوحدة التابعة الى
 InfoSphere BigInsightsوملفات توصيف الوحدة التابعة.
نبذة عن ھذه المھمة
اذا كنت تخطط الستخدام  InfoSphereData Clickلنقل بيانات الى  Hadoop Distributed File Systemفي
 InfoSphere BigInsightsعلى حاسب آلي يعمل بنظام  ،Linuxقم باستخدام األمر  syncbiلتوصيف الحاسب اآللي الخاص
بك .يقوم األمر  syncbiآليا بتكوين وتوصيف الملف  ishdfs.configواعداد الوصالت الى .HDFS
يمكنك نقل وتوصيف مكتبة الوحدة التابعة الى  InfoSphere BigInsightsملفات توصيف الوحدة التابعة على الحاسب اآللي
حيث يتم تركيب آلية .InfoSphere Information Server
عندما يتم توصيف  InfoSphere Information Serverليستخدم  InfoSphere BigInsights REST APIلالتصال مع
 ،InfoSphere BigInsightsفانه يستخدم نفس ملف التوصيف  ishdfs.configمثل جسر .HDFS
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.ishdfs.config  تكوين وتحديث ملف.١
 أو تكوين واحد جديد مع اتاحة تصريحات القراءة لكلishdfs.config  قم بفتح ملف التوصيف-أ
 يجب وضع الملف.InfoSphere Information Server مستخدمي الحاسب اآللي حيث يتم تركيب آلية
 ھوIS_HOME  حيث أنIS_HOME/Server/DSEngine  في الدليلishdfs.config
. يعد اسم ملف التوصيف حساس لحالة الحرف.InfoSphere Information Server الدليل الرئيسى الى
:Java  قم بفتح برنامج تحرير النصوص والتحقق من أن السطر التالي يقوم بتحديد مسار فئة-ب
CLASSPATH= hdfs_bridge_classpath
 تعد.hdfs_bridge_classpath  وحدد قيمةCLASSPATH  قم باضافة السطر،اذا قمت بتكوين ملف جديد
 ھي الكشف المفصول بفاصلة منقوطة لعناصر نظام الملفات التي تمhdfs_bridge_classpath القيمة
 يجب أن يكون كل عنصر ھو عبارة عن مسار دليل لنظام ملفات مصنف.HDFS استخدامھا للتوصل الى
: وحافظات نظام الملفات المطلوبةJava  يوجد باألسفل كشف كامل بمكتبات.jar. بالكامل أو مسار ملف
$DSHOME/../../ASBNode/eclipse/plugins
/com.ibm.iis.client/httpclient
-4.2.1.jar

$DSHOME/../../ASBNode
/eclipse/plugins/com.
ibm.iis.client/
httpcore-4.2.1.jar
$DSHOME/../PXEngine
/java/biginsights-restfs-1
.0.0.jar

%DSHOME/../PXEngine
/java/cc-http-api.jar
$DSHOME/../PXEngine/
java/cc-http-impl.jar:
$DSHOME/../biginsights
/hadoop-conf
$DSHOME/../biginsights
$DSHOME/../biginsights/*

: ھو متغير بيئة التشغيل الذي يشير الى الدليل التالي$DSHOME
 الدليل المفترض ھو.IS_HOME/Server/DSEngine directory
 على./opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine directory
: وادخال السطر التاليishdfs.config  قم بتكوين الملف،سبيل المثال
CLASSPATH=$DSHOME/../../ASBNode/eclipse/
plugins/com.ibm.iis.client/
httpclient-4.2.1.jar:$DSHOME
/../../ASBNode/eclipse
/plugins/com.ibm.iis.client/
.httpcore-4
2.1.jar::$DSHOME/../PXEngine/
java/biginsights-restfs-1.0.0.
jar:$DSHOME/../PXEngine
/java/cc-http-api.jar:$DSHOME
/../PXEngine/java/cc-http-impl.jar:
$DSHOME/..
/biginsights/hadoop
-conf:$DSHOME/../
biginsights:$DSHOME/../biginsights/*

 حيث أنIS_HOME/Server/DSEngine  في الدليلishdfs.config  قم بحفظ الملف-ت
 الدليل المفترض ھو.InfoSphere Information Server  ھو الدليل الرئيسى الىIS_HOME
،على سبيل المثال./opt/IBM/InformationServer
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 ./opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngineاذا كانت الطبقة اآللية في
عملية تركيب  InfoSphere Information Serverالخاصة بك تتكون من أنظمة رئيسية متعددة ،فيجب أن
يكون ھذا الملف متاحا من نفس المكان على كل األنظمة الرئيسية .يمكنك جعل ھذا الملف متاحا من نفس المكان
على كل األنظمة الرئيسية ،بواسطة توصيف الدليل  DSEngineكدليل شبكة اتصال مشترك.
 .٢تحميل وتوصيف ملفات مكتبة الوحدة التابعة الى .InfoSphere BigInsights
أ -أثناء تشغيل نسخة  ،InfoSphere BigInsightsقم بفتح برنامج استعراض انترنت وادخل عنوان URL
التالي:
https://<host>:<port>/data/controller/FileDownload?target=client

مالحظة :ادخل https://<host>:<port>/
 data/controller/FileDownload?target=clientاذا كنت تستخدم وحدة
خدمة  HTTPال تستخدم وصلة .HTTPS
Host
يحدد عنوان الحاسب اآللي الذي يستضيف شاشة التحكم الرئيسية لالنترنت التي تخص InfoSphere
.BigInsights
Port
يحدد المنفذ الذي يتم استخدامه مع شاشة التحكم الرئيسية لالنترنت التي تخص InfoSphere
 .BigInsightsرقم المنفذ المفترض الى  REST APIھو  .٨٠٨٠اذا كنت تستخدم تشفير SSL
)نقل  (httpsفان رقم المنفذ المفترض ھو .٨٤٤٣
ب -الضغط على حفظ عند ظھور رسالة حث لك لحفظ الملف biginsights_client.tar.gz
على نظام الملفات المحلي الخاص بك.
ت -قم بنقل الملف  biginsights_client.tar.gzالذي تم تحميله للحاسب اآللي الذي يقوم
بتشغيل آلية  .InfoSphere Information Serverعلى سبيل المثال،
.tmp/biginsights_client.tar.gz/
ث -على الحاسب اآللي الذي يقوم بتشغيل آلية  ،InfoSphere Information Serverقم ببدء االتصال كموجه
النظام الى  .InfoSphere DataStageعلى سبيل المثال  dsadmأو المستخدم الذي يمتلك الدليل
./opt/IBM/InformationServer/Server/
ج -قم بتكوين الدليل  InfoSphere BigInsightsالتالي على الحاسب اآللي الى InfoSphere Information
.opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights/ :Server
ح -قم باستخراج الملف  .biginsights_client.tar.gzعلى سبيل المثال:
dsadm> gunzip /tmp/biginsights_client
.tar.gz
dsadm> tar -C

/opt/IBM/InformationServer/Server/
/biginsights- xvf /tmp
biginsights_client.tar

يتم حفظ محتويات الملف في الدليل
./opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights
 .٣قم بتحميل وتوصيف ملفات توصيف الوحدة التابعة الى .InfoSphere BigInsights
أ -أثناء تشغيل نسخة  ،InfoSphere BigInsightsقم بفتح برنامج استعراض انترنت وادخل عنوان URL
التالي:
https://<host>:<port>/data/controller/configuration

مالحظة :ادخل
 https://<host>:<port>/data/controller/configurationاذا كنت
تستخدم وحدة خدمة  HTTPال تستخدم وصلة .HTTPS
Host
يحدد عنوان الحاسب اآللي الذي يستضيف شاشة التحكم الرئيسية لالنترنت التي تخص InfoSphere
.BigInsights
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Port
يحدد المنفذ الذي يتم استخدامه مع شاشة التحكم الرئيسية لالنترنت التي تخص InfoSphere
 .BigInsightsرقم المنفذ المفترض الى  REST APIھو  .٨٠٨٠اذا كنت تستخدم تشفير SSL
)نقل  (httpsفان رقم المنفذ المفترض ھو .٨٤٤٣
ب -اضغط على حفظ عند ظھور رسالة حث لك لحفظ الملف  configuration.zipعلى نظام الملفات
المحلي الخاص بك.
ت -قم بنقل الملف  configuration.zipالذي تم تحميله للحاسب اآللي الذي يقوم بتشغيل آلية
 .InfoSphere Information Serverعلى سبيل المثال./tmp/configuration.zip ،
ث -على الحاسب اآللي الذي يقوم بتشغيل آلية  ،InfoSphere Information Serverقم ببدء االتصال كموجه
النظام الى  .InfoSphere DataStageعلى سبيل المثال  dsadmأو المستخدم الذي يمتلك الدليل
./opt/IBM/InformationServer/Server/
ج -التجول الى أو تكوين دليل  InfoSphere BigInsightsالتالي على الحاسب اآللي الى InfoSphere
:Information Server
./opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights
ح -قم باستخراج الملف  .configuration.zipعلى سبيل المثال:
dsadm> cp /tmp/configuration.zip

/opt/IBM/InformationServer/
Server/biginsights
dsadm> unzip

/opt/IBM/InformationServer/Server
/biginsights/configuration.zip
يتم حفظ محتويات الملف في الدليل
./opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights
خ-

قم بفتح الملف  log4j.propertiesالذي في الدليل
 /opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights/واضف مجموعة
الحروف التالية:
log4j.logger.org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader=ERROR

النتائج
بعد القيام بالتغييرات على ملف التوصيف وتحميل مكتبة الوحدة التابعة الى  InfoSphere BigInsightsوملفات توصيف الوحدة
التابعة ،فلن يجب عليك اعادة بدء آلية  ،InfoSphere Information Serverأو األداة البرمجية ،ASB Agent
أو  .WebSphere Application Serverيتم تحديث التغييرات التي قمت بھا في المرة التالية التي يتم فيھا استخدام الملف
 ishdfs.configللتوصل الى .HDFS

التحقق من األنشطة في شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل
يمكنك التحقق من حالة األنشطة في  .IBM InfoSphere DataStage and QualityStageيتيح شاشة التحكم الرئيسية
للتشغيل مشاھدة أكثر تفصيال لحالة الوظائف التي تم تكوينھا عند تشغيل األنشطة.
نبذة عن ھذه المھمة
يتيح شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل المشاھدة األكثر تفصيال لحالة األنشطة ،ولكن يمكنك أيضا التحقق من حالة األنشطة في قسم
المراقبة الذي يخص .InfoSphereData Click
عند فتح مشاھدة نشاط  ،InfoSphereData Clickقد تحتاج الى ادخال اسم المستخدم وكلمة السرية الذي يتيحوا لك التوصل الى
شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل.
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 .١في  ،InfoSphereData Clickحدد النشاط الذي تريد مشاھدته في ،شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل واضغط مشاھدة
التفاصيل .الوظائف المتفردة التي يتم ارفاقھا بالنشاط الذي يتم عرضه.
 .٢حدد الوظائف المتفردة التي تريد مشاھدتھا في شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل وحدد تفاصيل المشاھدة .في شاشة التحكم
الرئيسية للتشغيل ،يمكنك مشاھدة تفاصيل وظيفة النشاط.
 .٣لمشاھدة وظائف أخرى تم ارفاقھا بالنشاط ،اغلق النافذة ،وبينما الزلت في شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل ،قم بالبحث عن
اسماء الوظائف التي تتطابق مع النشاط في شاشة التجول في تبويب المشروع.
أ -قم بتوسيع حافظة الوظائف الحافظة التي باسم المشروع  InfoSphere DataStageالذي يتم استخدامه في
النشاط الخاص بك ،وفي الحافظة الفرعية  .OffloadJobsاسم المشروع المفترض InfoSphere
 DataStageھو .DataClick

الشكل  .٥التجول في شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل

ب -حدد الوظيفة لنموذج نقل البيانات الخاص بك.
• ينقل  DRSToBI_OffloadJobالبيانات من قاعدة بيانات عالقية الى InfoSphere
.BigInsights
• ينقل  DRSToDRSالبيانات من قاعدة بيانات عالقية الى قاعدة بيانات عالقية.
• ينقل  DRSToS3البيانات من قاعدة بيانات عالقية الى .Amazon S3
• ينقل  S3ToBI_OffloadJobالبيانات من  Amazon S3الى InfoSphere
.BigInsights
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• ينقل  S3ToDRSالبيانات من  Amazon S3الى قاعدة بيانات عالقية.
• يتم تشغيل  S3SchemaFileCreatorعند تحديد  Amazon S3كمصدر.
ت -في قسم تشغيل الوظائف ،حدد وظيفة نقل بيانات معينة تريد المزيد من التفاصيل عنھا وحدد مشاھدة التفاصيل.
المعلومات المتعلقة:
مقدمة عن شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل

جداول Hive
يتم تكوين جداول  Hiveآليا في كل مرة يتم فيھا تشغيل نشاط يقوم بنقل البيانات من قاعدة بيانات عالقية الى نظام ملفات Hadoop
) Distributed File System (HDFSفي  .InfoSphere BigInsightsيتم تكوين جدول  Hiveواحد لكل جدول في
المصدر الذي تقوم بتحديده في النشاط .بعد تكوين جداول  ،Hiveيمكنك استخدام  IBM Big SQLفي InfoSphere
 BigInsightsلقراءة البيانات التي في الجداول.
قبل أن يمكنك تكوين أو تشغيل األنشطة في  ،InfoSphereData Clickيجب عليك استقبال جدول  Hiveالموجود في مستودع
تخزين بيانات التعريف باستخدام  Asset Manager InfoSphere Metadataوتحديد موصل .JDBC
بغد استقبال جدول  ،Hiveباالضافة الى المصادر والجھات المستھدفة التي تريد استخدامھا ،يمكنك تكوين وتشغيل األنشطة .عند
بدء تشغيل نشاط ،يتم تكوين حافظة منفردة وارفاقھا بالنشاط .على سبيل المثال .Marketing_Reports ،في كل مرة يتم
فيھا تشغيل النشاط ،يتم تكوين حافظة فرعية داخل  ،Marketing_Reportsويتم اعطاء الحافظة الفرعية اسم نسخة
النشاط .ثم يتم تخزين جداول  Hiveالتي تم تكوينھا أثناء تشغيل النشاط في الحافظة التي تم تكوينھا لكل عملية تشغيل.
مالحظة :اذا كانت أسماء الجداول واألعمدة التي قمت بتحديدھا كمصدر تتضمن حروف غير  ASCIIأو حروف  ASCIIممتدة،
فلن يتم تكوين جدول  .Hiveأيضا ،يمكنك تحديد اسم لجدول  ،Hiveوال يجب أن يتضمن االسم الذي قمت بتحديده حروف غير
 ASCIIأو حروف  ASCIIممتدة .ال يتم دعم الحروف التي غير  ASCIIأو حروف  ASCIIالممتدة في أسماء جداول ،Hive
ومع ذلك يمكن السماح بھا في المحتويات الفعلية لألعمدة والجداول.
عند تكوين جدول  ،Hiveفانه يتم فصل كل األعمدة التي في الجدول باستخدام محدد تم تحديده في لوحة السياسات عندما قمت
بتكوين النشاط .يتم تحديد كل الصفوف التي في الجدول باستخدام حرف تحكم \.n
بعد قيامك بتشغيل نشاط ،يتم تكوين واستقبال جدول  Hiveآليا بمستودع تخزين بيانات التعريف .يمكنك مشاھدة الجدول في تبويب
ادارة مستودع التخزين في  .Asset Manager InfoSphere Metadataفي لوحة التجول ،قم بتوسيع استعراض األصول ،ثم
اضغط على مصادر البيانات المجھزة .سيتم وضع جدول  Hiveتحت النظام الرئيسي الذي تم تحديده عند تكوين وصلة البيانات
بجدول  Hiveاألصلي باستخدام موصل  .JDBCعلى سبيل المثال ،في الصورة التي باألسفل ،تحدد وصلة البيانات التي تستخدم
موصل  JDBCلالتصال بجدول  Hiveالنظام الرئيسي  .IPSVM00104يعد جدول  Hiveھو .bitest
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الشكل  .٦مشاھدة جدول  Hiveفي InfoSphere Metadata Asset Manager
يمكنك أيضا مشاھدة جدول  Hiveفي  .Information Governance Catalogفي الصورة التي باألسفل ،يعد جدول قاعدة
بيانات المصدر الذي تم تحديده لنقل البيانات منه في النشاط  InfoSphereData Clickھو األصل  .PROJECTجدول Hive
الذي تم تكوينه عند تشغيل النشاط ھو جدول قاعدة البيانات اوع.

الشكل  .٧مشاھدة جدول  Hiveفي Information Governance Catalog
في  ،Information Governance Catalogيمكنك اضافة بيانات من جدول  Hiveالى المجموعات ومشاھدة التفاصيل
الخاصة بھا.
على سبيل المثال ،تقوم المستخدمة  Jane Doeبتكوين النشاط HRActivity ،لنقل الجدول) Customer ،المصدر( الى
حافظة ) MarketingReports InfoSphere BigInsightsالجھة المستھدفة( .عند تشغيل النشاط ،يتم آليا تكوين جدول
 Hiveويتم مناظرته للحافظة
./MarketingReports/HRActivity_JaneDoe_1381231526864/JaneDoe_Customer
يتضمن جدول  Hiveمعلومات عالقية عن البيانات الفعلية التي في الجدول  .Customerيمكنك التوصل الى جدول Hive
 JaneDoe.Customerثم قراءة البيانات الفعلية التي في الجدول باستخدام .Big SQL
مناظرة بيانات جدول المصدر الى جداول Hive
يتم تكوين جدول  Hiveآليا في كل مرة يتم فيھا تشغيل نشاط يقوم بنقل البيانات من قاعدة بيانات عالقية الى نظام ملفات Hadoop
) Distributed File System (HDFSفي  .InfoSphere BigInsightsيتم تخصيص نوع بيانات كل عمود في جدول
 Hiveوفقا لمعلومات بيانات التعريف التي تم اكتشافھا عن نوع بيانات كل عمود في قاعدة بيانات المصدر التي تحددھا عند تشغيل
النشاط.
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يقوم  InfoSphereData Clickباستخدام  Big SQLلتكوين جدول  .Hiveكما ھو موضح في الجدول التالي ،فانه يتم مناظرة
نوع بيانات األعمدة في جدول المصدر الى أنواع بيانات أعمدة  Big SQLفي جدول .Hive
الجدول  .٤مناظرة نوع بيانات األعمدة في جدول المصدر الى أنواع بيانات  Big SQLلألعمدة في جدولHive
نوع  ODBCالذي في مستودع نوع بيانات  Big SQL Dataالذي يتم استخدامه لتكوين األعمدة في Hive
تخزين بيانات التعريف
BIGINT
BIGINT
). BINARY (lengthالمعامل  lengthھو طول عمود المصدر .اذا لم يتم اتاحة قيمة
ثنائي
للطول في المصدر ،فسيكون نوع البيانات ھو . BINARY
بوولي
رقم ثنائي
) .CHAR(lengthالمعامل  lengthھو طول عمود المصدر .اذا لم يتم اتاحة قيمة للطول في
حرف
المصدر ،فسيكون نوع البيانات ھو . CHAR
)VARCHAR(10
تاريخ
عشري
مزدوج
متحرك
رقم صحيح
LONGVARBINARY

LONGVARCHAR
رقمي
حقيقى
SMALLINT
TINYINT
TIME
خاتم الوقت
VARBINARY
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) .VARCHAR(precision +2تحدد قيمة الدقة درجة دقة عمود المصدر .اذا لم يتم اتاحة
المعامل  precisionفي المصدر ،فسيكون نوع البيانات ھو . STRING
مزدوج
متحرك
INT
)VARBINARY(32768
مالحظة  :يتم مناظرة  LONGVARBINARYالى ).VARBINARY(32768يضع
 Big SQLقيود على  lengthالخاص بالعمود  .VARBINARYوبسبب ھذا القيد ،فقد
يحدث قطع بالبيانات عند القيام بنقل البيانات من جدول المصدر الذي يتضمن العمود
 .LONGVARBINARYوقد يؤدي ذلك الى انھاء النشاط مع وجود تحذيرات.
STRING
). NUMERIC(precision, scaleتحديد قيم الدقة والمقياس درجة دقة وقياس عمود
المصدر .اذا لم يتم اتاحة المعامالت  precisionأو  scaleفي المصدر ،فسيكون نوع البيانات
ھو . NUMERIC
متحرك
SMALLINT
INT
)VARCHAR(8
)VARCHAR(26
) .BINARY (lengthالمعامل  lengthھو طول عمود المصدر .اذا لم يتم اتاحة طول في
المصدر ،فسيكون نوع البيانات ھو . BINARY
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الجدول  .٤مناظرة نوع بيانات األعمدة في جدول المصدر الى أنواع بيانات  Big SQLلألعمدة في جدولHive
) .VARCHAR(lengthالمعامل  lengthھو  lengthعمود المصدر .اذا لم يتم اتاحة length
VARCHAR
في المصدر ،فسيكون نوع البيانات ھو .VARCHAR
) .CHAR(lengthالمعامل  lengthھو طول عمود المصدر .اذا لم يتم اتاحة طول في المصدر،
WCHAR
فسيكون نوع البيانات ھو .CHAR
STRING WLONGVARCHAR
) .VARCHAR(lengthالمعامل  lengthھو  lengthعمود المصدر .اذا لم يتم اتاحة length
WVARCHAR
في المصدر ،فسيكون نوع البيانات ھو . VARCHAR

تكوين ملف الوصف المنطقي .osh
قبل أن يمكنك نقل البيانات من  Amazon S3الى جھات مستھدفة مختلفة ،قد تحتاج لتكوين ملف الوصف المنطقي  osh.لكل
حافظة  Amazonأو للملفات المنفردة التي تقوم بنقلھا.
نبذة عن ھذه المھمة
تقوم ملفات الوصف المنطقي  OSHبتعريف كيفية تنسيق البيانات في ملفات وحافظات  .Amazon S3اذا كنت تقوم بنقل بيانات
من  ،Amazon S3يجب عليك تكوين ملف الوصف المنطقي  .oshلكل حافظة تريد نقلھا .اذا كان لكل الملفات التي في حافظة
 Amazon S3نفس النسق ،فستحتاج لتكوين ملف وصف منطقي  .oshواحد فقط لكل حافظة وتسمية الملف  .oshبنفس
اسم الحافظة .اذا كان لكل ملف في الحافظة نسق مختلف ،فستحتاج لتكوين ملف وصف منطقي  .oshواحد لكل ملف
 Amazonوتسمية الملف  .oshبنفس اسم الحافظة .على سبيل المثال ،اذا كان لكل الملفات التي في حافظة اء نفس
ھيكل الملف ،ما عدا ملف واحد يسمى  ،customer_addresses.txtفستحتاج لتكوين ملفين وصف منطقي ..osh
تحتاج لتكوين ملف الوصف المنطقي  Customers.oshالذي يتضمن تفاصيل ھيكل الملف لمعظم الملفات التي في
الحافظات .تحتاج أيضا لتكوين  .oshالذي باالسم  customer_addresses.txt.oshالذي يتضمن تفاصيل
ھيكل الملف للملف الذي له ھيكل مختلف.
اذا تم استخدام  InfoSphereData Clickلنقل البيانات من قاعدة بيانات عالقية أو من  InfoSphere BigInsightsالى
 ،Amazon S3فسيتم تكوين ملفات الوصف المنطقي  osh.تلقائيا للبيانات .لست بحاجه لتكوين ملفات وصف منطقي .osh
اضافية عند نقل البيانات من  Amazon S3الى جھة مستھدفة جديدة .عند استقبال بيانات تعريف  Amazon S3باستخدام
 ،InfoSphere Metadata Asset Managerقم بتحديد ھيكل ملف االستقبال الستقبال ملفات الوصف المنطقي . .osh
اذا قمت بتشغيل نشاط ولم ينجح مع ظھور الخطأ الذي يقول أن ھناك ملف في  Amazon S3ال يمكن نقله ألن المعامالت التي في
ملفات الوصف المنطقي  .oshال تتطابق مع نسق بيانات  ،Amazon S3فيجب العودة الى الملف الذي تحاول نقله في
 ،Amazon S3وتحديث الملف حتى يتطابق ھيكل البيانات مع تعريف الھيكل الذي تم تعريفة في ملف الوصف المنطقي . .osh
اذا قررت تحديث ملف الوصف المنطقي  .oshبدال من تحديث البيانات الخاصة بك فستحتاج العادة استقبال بيانات Amazon
 S3وملف  oshباستخدام .InfoSphere Metadata Asset Manager
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اجراء
. جديد فارغ في برنامج تحرير النصوصosh.  قم بفتح ملف وصف منطقي.١
، على سبيل المثال. قم باضافة سطر الى الملف الخاص بك يحدد خصائص تنسيق البيانات الخاصة بك.٢
// FileStructure: file_format='csv', header='true',
escape=''
:يجب تحديد كل من الخصائص التالية
Amazon S3. خصائص التنسيق التي يمكنك استخدامھا لموصلAmazon S3  خصائص تنسيق.٥ الجدول
القيم التي يتم دعمھا للخاصية
الخاصية
csv •
file_format
delimited •
redshift •
true •
نص رأس
false •
escape_character
الخروج
 لملف جدول حسابي يتضمن.osh  حدد معامل السجل اذا كنت تقوم بتكوين ملف الوصف المنطقي، على سبيل المثال.٣
.SALES  و،REGION  و،SALES_PERSON  و،SALES_DATE األعمدة
record { record_delim=’\n’, delim=’,’, final_delim=end,
null_field=’’} (
SALES_DATE: nullable date;
SALES_PERSON: nullable string[max=15];
REGION: nullable string[max=15];
SALES: nullable int32;
)
..osh اضغط على الخاصية للحصول على تفاصيل معينة عن كيفية تحديد القيمة في ملف الوصف المنطقي
Amazon S3  يمكنك استخدامھا لموصلOSH  خصائص من الوصف المنطقي.٦ الجدول
القيم التي يتم دعمھا للخاصية
الخاصية
'one-character_delimiter' •
record_delim
null •
"delimiter_string"
record_delim_string
end •
'one-character_delimiter' •
null •
"delimiter_string"

final_delim

'one-character_delimiter' •
null •
'one-character_delimiter' •
"delimiter_string" •
single •
double •
'one-character_delimiter' •
character_set

final_delim_string

format

date_format

format

time_format
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delim

null_field
quote

charset
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الجدول  .٦خصائص من الوصف المنطقي  OSHيمكنك استخدامھا لموصل Amazon S3
القيم التي يتم دعمھا للخاصية
الخاصية
format
timestamp_format
 .٤قم بحفظ الملف بنفس اسم الملف مثل ملف أو حافظة  Amazon S3التي تقوم بتكوين ملف الوصف المنطقي osh.
لھا .على سبيل الثمال ،اذا كان لحافظة  Amazon S3نفس االسم  ،DB_Sales_Dataفستحتاج لتسمية ملف
الوصف المنطقي  osh.باالسم  .DB_Sales_Data.oshاذا كان لملف  Amazon S3نفس االسم
 ،Sales_Data.txtفستحتاج لتسمية ملف الوصف المنطقي  .oshباالسم .Sales_Data.txt.osh
مثال
باألسفل يوجد مثال للملف  .oshالخاصة بحافظة  Amazon S3التي تتضمن بيانات الجدول الحسابي باألعمدة التالية:
•
•
•
•

Patient_ID
Date_of_visit
العنوان
الجنس

يتم استخدام الفاصلة كمحدد في الجداول الحسابية.
’’=// FileStructure: file_format=’csv’, header=’true’, escape
record { record_delim=’\n’, delim=’,’, final_delim=end,
( }’’=null_field
;]PATIENT_ID: nullable string[max=27
;DATE_OF_VISIT: nullable date
;]ADDRESS: nullable string[max=205
;]GENDER: nullable string[max=1
)

تخصيص وظائف المستخدمين لعمليات تركيب  InfoSphereData Clickالتي تستخدم سجالت المستخدمي
LDAP
اذا قمت بتوصيف  InfoSphereData Clickليستخدم سجل المستخدم الى lightweight directory access protocol
) ،(LDAPفانه يكون بالفعل تم تكوين كل المستخدمين .أنت فقط بحاجة الى تخصيص وظائف المستخدمين المناسبة للمستخدمين
وتخصيصھم لمشروعات  InfoSphere DataStageباستخدام الشاشة الرئيسية لالدارة لموجه نظام IBM InfoSphere
 Information Serverوأداة  .DirectoryCommandال يتم دعم واجھة تعامل سطر األمر لموجه نظام InfoSphereData
 Clickاذا قمت باستخدام سجالت مستخدمي  LDAPالتي تم توصيفھا.
قبل البدء
يجب أن يتوافر لك وظيفة موجه نظام  DataStage and QualityStageأو وظيفة موجه نظام المجموعة لتخصيص وظائف
مستخدم  InfoSphere DataStageواضافة مستخدمين الى المشروعات.
نبذة عن ھذه المھمة
تحتاج الى تخصيص وظائف مؤلفي ومستخدمي  InfoSphereData Clickقبل أن يمكنك تكوين وتشغيل األنشطة في
.InfoSphereData Click
يجب عليك أيضا تخصيص وظائف  InfoSphere DataStageالى مستخدمي  InfoSphereData Clickوتخصيص
مشروعات  InfoSphere DataStageلھم قبل أن يمكنك نقل البيانات باستخدام .InfoSphereData Click
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يجب أن يتوافر لمؤلفي  InfoSphereData Clickوظيفة مطور  DataStageقبل أن يمكنھم تكوين وتشغيل األنشطة .يجب أن
يتوافر لمستخدمي  InfoSphereData Clickوظيفة مشغل  DataStageقبل أن يمكنھم تشغيل األنشطة.
مالحظة :يتم تخصيص وظائف مطوري  DataStageومشغلي  DataStageعلى مستوى المشروع .قد قد يحتاج مؤلف
 InfoSphereData Clickالى وظيفة مطور  DataStageلمشروع واحد ،حتى يتمكن من تكوين األنشطة .ومع ذلك ،قد يكون
مؤلف  InfoSphereData Clickنفسه ھو مجرد مستخدم في مشروع مختلف يديره مؤلف  InfoSphereData Clickأخر.
في ھذه الحالة ،يحتاج المؤلف فقط الى وظيفة مشغل  DataStageلتشغيل أحد األنشطة التي في ھذا المشروع.
يمكنك استخدام الشاشة الرئيسية لالدارة بالنسبة الى  IBM InfoSphere Information Serverلتخصيص وظائف
 InfoSphere Information Serverالى .InfoSphereData Click
يمكنك استخدام أداة  DirectoryCommandلتخصيص وظائف مستخدم  InfoSphere DataStageواضافة مستخدمين
للمشروعات.
اجراء
 .١لتخصيص وظائف :InfoSphere Information Server
أ -افتح الشاشة الرئيسية لالدارة بالنسبة الى .IBM InfoSphere Information Server
ب -اضغط على تبويب االدارة ،ثم اضغط المستخدمين والمجموعات < المستخدمين.
ت -في لوحة المستخدمين ،قم بالبحث عن المستخدم الذي تريد منحه وظائف المستخدم وقم بتحرير ملف مواصفات
المستخدم.
ث -قم بتخصيص وظائف  InfoSphere Information Serverالتالية:
الجدول  .٧وظائف InfoSphere Information Server
وظائف InfoSphere Information Server
وظيفة InfoSphere Data Click
• مؤلف Data Click
بالنسبة الى مؤلفي Data Click
• مستخدم المجموعة
• مستخدم DataStage and QualityStage
• موجه نظام بيانات التوصيف العامة
• موجه نظام Information Governance Catalog
بالنسبة الى مستخدمي Data Click

•
•
•
•

مستخدم Data Click
مستخدم المجموعة
مستخدم DataStage and QualityStage
مستخدم بيانات التعريف العامة

ج -اضغط حفظ ليتم الحفظ.
ح -كرر الخطوات  ١ت  ،و  ١ث  ،و  ١ج لتكوين مستخدمين آخرين.
خ -اضغط حفظ واغالق ،ثم قم بالخروج من الشاشة الرئيسية لالدارة بالنسبة الى InfoSphere Information
.Server
 .٢لتخصيص وظائف  InfoSphere DataStageالى مستخدمي  InfoSphereData Clickوتخصيصھم الى
مشروعات :InfoSphere DataStage
أ -تجول الى أداة  DirectoryCommandبالنسبة الى IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
في الدليل .IS_install_path/ASBNode/bin
ب -قم باصدار األمر التالي ليتم التخصيص لمؤلف  InfoSphereData Clickوظيفة مطور DataStage
واضافته الى مشروعات :InfoSphereData Click
DirectoryCommand.sh -url URL_value -user admin_user –password
password -authfile authfile_path -assign_project_user_roles
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"DataStage_engine_name/
"Data_Click_project_name$user_name$DataStageDeveloper

المعامالت:
-url
مطلوب
عنوان  URLاألساسي لوحدة خدمة االنترنت حيث يتم تشغيل الشاشة الرئيسية لشبكة االنترنت بالنسبة
الى  .InfoSphere Information Serverعنوان  URLيتوافر له النسق التالي:
>.https://<host>:<https port
-user
مطلوب
اسم موجه نظام المجموعة .ھذا المعامل اختياري اذا قمت باستخدام المعامل  -authfileبدال من
تحديد المعامالت -userو  .-passwordيمكنك ادخال اسم المستخدم بدون ادخال كلمة السرية،
مما يتسبب لك في الحصول على رسالة حث الدخال كلمة السرية.
-password
مطلوب
كلمة سرية موجه نظام المجموعة .ھذا المعامل اختياري اذا قمت باستخدام المعامل -authfile
بدال من تحديد المعامالت  -userو .-password
)-authfile (-af
اختياري
مسار الملف الذي يتضمن بيانات االعتماد المشفرة وغير المشفرة لبدء االتصال الى InfoSphere
 .Information Serverاذا قمت باستخدام المعامل  ،-authfileفأنت لست بحاجة لتحديد
المعامل  -userأو  -passwordفي سطر األمر .اذا قمت بتحديد كال من اختياري
 -authfileواختيارات اسم المستخدم وكلمة السرية الصريحين ،فان االختيارات الصريحة يكون
لھا األولوية عند تحديدھا في الملف .للمزيد من المعلومات ارجع الى موضوع تشفير األمر الذي في
دليل االدارة الى .IBM InfoSphere Information Server
اسم آلية DataStage
مطلوب
اسم آلية  .InfoSphere Information Serverيمكنك اصدار األمر التالي لتحديد اسم اآللية:
DirectoryCommand.sh –url URL_value –user admin_user -password
password
-list DSPROJECTS

يتم ارجاع المعلومات التالية عند تشغيل ھذا األمر:
---Listing DataStage projects.---"DataStage project: "DataStage_engine_name/Data_Click_project_name
.---------------------------------

على سبيل المثال،
---Listing DataStage projects.---"DataStage project: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/DataClick
"DataStage project: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/dstage1
.---------------------------------

اسم آلية  InfoSphere Information Serverھو،
.DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM
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Data Click اسم مشروع
مطلوب
 ويعد اسم المشروع المفترض الذي يتم تركيبه آليا مع.InfoSphereData Click اسم مشروع
.DataClick  ھوInfoSphereData Click
اسم المستخدم
مطلوب
.DataStage  الذي تريد منحه وظيفة مطورInfoSphereData Click اسم مستخدم
 الى مشروعisadmin InfoSphereData Click  اذا كنت تريد اضافة مؤلف،على سبيل المثال
 وكان اسم اآللية الخاصة بك ھو،DataClick ،InfoSphereData Click
: فستقوم باصدار األمر التالي،DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.s
url https://DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM:9443 -user - h
temp4now -assign_project_user_roles isadmin -password
"DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/DataClick$isadmin$DataStageD
."eveloper
DataStage  وظيفة مشغلInfoSphereData Click  قم باصدار األمر التالي ليتم التخصيص لمستخدم-ت
:InfoSphereData Click واضافته الى مشروعات
IS_install_path/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh –url
<URL_value> -user <name_of_admin_user> -password
<password> -assign_project_user_roles
"<DataStage_engine_name>/<Data_Click_project_name>$<name
_of_user>$DataStageOperator"
 وتريد اضافة المستخدم،isadmin InfoSphereData Click  اذا كنت مؤلف،على سبيل المثال
 واسم اآللية الخاصة بك ھو،DataClick ،InfoSphereData Click  الى مشروعJohnDoe1
: فستقوم باصدار األمر التالي،DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh
url https://9.146.90.235:9443 -user isadmin -password temp4now -assign_project_user_roles
"DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/DataClick$JohnDoe1$DataStageOp
.erator"
: يمكنك اصدار األمر التالي، تم اضافتھم بنجاح الى أحد المشروعاتInfoSphereData Click للتحقق من أن مستخدمي
DirectoryCommand.sh –url URL_value –user admin_user –password password -list
USERS -details

.يتيح ذلك كشف بكل المشروعات التي يتم تخصيص المستخدم لھا

InfoSphereData Click وصالت البيانات في
 أو، أو قاعدة بيانات،Amazon S3  وInfoSphereData Click تعد وصلة البيانات ھي وصلة قابلة العادة االستخدام بين
 يمكنك تكوين وصالت.Hive  أو جدول،InfoSphere BigInsights  فيHadoop Distributed File System (HDFS)
 واستخدامھم لمشاركة بيانات التعريف بمستودع تخزين بيانات،Asset Manager InfoSphere Metadata البيانات في
 يتم تخزينھم واتاحتھم للمستخدمين اآلخرين ليتم استخدامھم عند نقلھم للبيانات باستخدام، بعد تكوين الوصالت.التعريف
.InfoSphereData Click
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عند تكوين وصلة بيانات باستخدام  ،Asset Manager InfoSphere Metadataيجب تسميتھا بشئ يقوم بتعريف بشكل متفرد
المصدر الذي يتم االتصال به ،ويكون شيئ بديھي ألن يقوم المستخدمين اآلخرين بالتعرف عليه .يمكنك حفظ كلمة السرية أو مفتاح
التوصل الخاص بوصلة البيانات حتى يمكن استخدامه بسھولة بواسطة مؤلفي ومستخدمي .InfoSphereData Click
اذا قمت بحفظ كلمة السرية أو مفتاح التوصل ،فسيتمكن مؤلفي  InfoSphereData Clickمن تكوين أنشطة وتحديد مصادر لنقل
البيانات منھا أو جھات مستھدفة لنقل البيانات اليھا بدون الحاجة الدخال كلمة سرية أو مفتاح.
اذا لم تقوم بحفظ كلمة السرية ومفتاح التوصل ،فيجب على المؤلفين ادخال كلمة السرية أو المفتاح عند تحديد مصدر أو جھة
مستھدفة يستخدموا وصلة البيانات عند قيامھم بتكوين أحد األنشطة.
اذا كنت تقوم بتكوين وصلة بيانات الى  ،Amazon S3فانه يتوافر لديك اختيار تكوين ملف لبيانات االعتماد أو تحديد مفتاح
توصل ومفتاح سري .اذا قمت باستخدام ملف لبيانات االعتماد ،فلن تظھر رسالة حث لمؤلفي ومستخدمي InfoSphereData
 Clickالدخال كلمة سرية عند استخدامھم لوصلة البيانات .سيتم توثيق وصلة البيانات باستخدام بيانات االعتماد التي تم تخزينھا
في ملف بيانات االعتماد .اذا كنت تستخدم مفتاح توصل ومفتاح سري ،بدون حفظ المفتاح السري ،فيجب على المستخدمين ادخال
مفتاح التوصل وكلمة السرية عند محاولة استخدام وصلة البيانات التي في  .InfoSphereData Clickاذا كنت تستخدم المفتاح
السري ،فال يجب على المستخدمين ادخال بيانات االعتماد الخاصة بوصلة البيانات عند استخدام وصلة البيانات التي في
.InfoSphereData Click
يمكنك تكوين وصلتي بيانات لنفس مصدر البيانات وتوصيف وصلة بيانات لتظھر للمستخدمين كرسالة حث الدخال كلمة السرية،
وحفظ كلمة السرية في وصلة البيانات الثانية .يساعد ذلك في ادارة من يمكنه التوصل الى كل مصدر بيانات.
لتكوين األنشطة بنجاح التي تقوم بنقل البيانات الى داخل ) Hadoop Distributed File System (HDFSفي InfoSphere
 ،BigInsightsفستحتاج الى استقبال على األقل جدول  Hiveواحد الى مستودع تخزين بيانات التعريف InfoSphere
 Asset Manager Metadataوتحديد موصل  .JDBCأحد المعامالت التي في وصلة البيانات التي قمت بتكوينھا ھو عنوان
.URL
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الشكل  .٨معامل عنوان  URLالذي في وصلة البيانات التي تستخدم موصل  JDBCفي InfoSphere Metadata Asset
Manager
يجب ادخال عنوان  URLيتضمن المكونات التالية .jdbc:bigsql://<host_name>:<BigSQL_Port>/default :على
سبيل المثال .jdbc:bigsql://9.182.77.14:7052/default ،يمكن أن يكون المعامل > <host_nameعنوان  ،IPأو اسم
النظام الرئيسي المختصر ،أو اسم نظام رئيسي مصنف بالكامل.
لكل حافظة في  HDFSتريد استخدامھا كجھة مستھدفة في  ،InfoSphereData Clickيجب أن يتوافر لديك وصلة بيانات
تستخدم جسر  HDFSلالتصال الى  .HDFSعند استقبال الحافظة في  HDFSباستخدام InfoSphere Metadata Asset
 ،Managerوتكوين وصلة بيانات ،يجب عليك تحديد نظام رئيسي.

 ٤٤دليل المستخدم الى
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الشكل  .٩معامل النظام الرئيسي الذي في وصلة البيانات التي تستخدم جسر  HDFSفي InfoSphere Metadata Asset
Manager
يجب أن يكون اسم النظام الرئيسي اسم نظام رئيسي مصنف بالكامل للحاسب اآللي الذي يقوم باستضافة شاشة التحكم الرئيسية
لالنترنت بالنسبة الى  .InfoSphere BigInsightsيجب أن يتطابق النظام الرئيسي الذي قمت بتحديده مع اسم النظام الرئيسي
الذي تم تحديده كجزء من مجال عنوان  URLلوصلة بيانات واحدة على األقل الى جدول  Hiveباستخدام موصل  .JDBCعلى
سبيل المثال ،اذا قمت بتحديد  jdbc:bigsql://9.182.77.14:7052/defaultكعنوان  URLفي وصلة البيانات التي تستخدم
جسر  .HDFSاذا توافر لديك وصلة بيانات  JDBCالتي لھا عنوان  URLيتضمن اسم النظام الرئيسي الذي يطابق وصلة بيانات
 HDFSالتي تحدد نظام رئيسي مطابق في وصلة البيانات ،فستتمكن بنجاح من تكوين وتشغيل أنشطة .data click
لمشاھدة كشف كامل بوصالت البيانات الموجودة ،قم بفتح  InfoSphere Metadata Asset Managerواضغط على تبويب
ادارة مستودع التخزين .في لوحة التجول،
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قم بتوسيع استعراض األصول ،ثم اضغط مصادر البيانات المجھزة < وصالت البيانات .يمكنك مشاھدة التفاصيل الخاصة بكل
وصلة بيانات في اللوحة التي على الجانب األيمن من الشاشة.

تكوين مشروعات  InfoSphere DataStageألنشطة InfoSphereData Click
يتم تركيب  InfoSphereData Clickمع مشروع  InfoSphere DataStageالمفترض .DataClick ،ومع ذلك ،يمكنك
تكوين مشروعات  InfoSphere DataStageاضافية ليتم استخدامھا في أنشطة .InfoSphereData Click
قبل البدء
يجب أن تكون موجه نظام  InfoSphere DataStageلتكوين مشروعات.
نبذة عن ھذه المھمة
عندما تقوم بتكوين وتشغيل أنشطة  ،InfoSphereData Clickيجب عليك تحديد مشروعات  .InfoSphere DataStageيتم
تخصيص المستخدمين عبر األنشطة على مستوى المشروع ،حيث تساعدك المشروعات المتعددة في ادارة من لديه امكانية التوصل
لألنشطة المتنوعة التي قمت بتكوينھا.
اجراء
 .١استخدم األمر  dsadminأو  IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administratorلتكوين
مشروع جديد.
توصيف
اختيار
الستخدام األمر  dsadminلتكوين
مشروع جديد

قم بفتح األمر بواسطة تحديد مكان الدليل حيث تم تركيبه .اذا كنت قد
استخدمت دليل التركيب المفترض ،فسيتم تركيب األمر في الدليل التالي :
•

/opt/IBM/InformationS
erver/Server/DSEngine/bin

•

C:\IBM\InformationServer\Se
rver\DSEngine\bin

للحصول على معلومات عن استخدام ھذا األمر ،ارجع الى تكوين
مشروع .
الستخدام IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage
 Administratorلتكوين مشروع
جديد

للحصول على معلومات عن تكوين مشروع جديد بواسطة استخدام IBM
،InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
ارجع الى اضافة مشروعات .

 .٢موصى به :اتاحة االزالة اآللية لسجالت  .InfoSphere DataStageاذا تم تكوين العديد من ملفات السجل وحفظھا
على الجھاز الخاص بك ،فيمكن أن يتسبب ذلك في مشكالت باألداء ،باالضافة الى تكوين أخطاء عند تشغيل األنشطة.
للحصول على معلومات عن الغاء اتاحة االزالة اآللية لملفات السجل ،ارجع الى اتاحة االزالة اآللية لملفات السجل .
ما تريد القيام به بعد اآلن
بعد تكوين مشروعات  InfoSphere DataStageالخاصة بك ،تحتاج الى اضافة مستخدمين الى المشروعات واستقبال قوالب
وظائف  InfoSphereData Clickالى المشروعات.
 ٤٦دليل المستخدم الى
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استقبال قوالب الوظائف
في كل مرة يتم فيھا تكوين مشروع  InfoSphere DataStageليتم استخدامه في أنشطة  ،InfoSphereData Clickيجب أن
تقوم باستقبال قوالب وظائف  InfoSphereData Clickفي داخل مشروعات .InfoSphere DataStage
قبل البدء

يجب أن يتوافر لديك وظيفة موجه نظام  InfoSphere DataStageللمشروع الذي تقوم باستقبال قوالب الوظائف به.
نبذة عن ھذه المھمة

يجب أن تقوم باستقبال قوالب وظائف  InfoSphereData Clickفي كل مشروعات  InfoSphere DataStag eالتي تريد
استخدامھا في  ،InfoSphereData Clickبخالف مشروع  InfoSphere DataStageالمفترض الى  .DataClickيتم
استقبال قوالب الوظائف آليا للمشروع المفترض الى .DataClick
عندما يقوم المستخدمين بتشغيل األنشطة لنقل البيانات ،يتم تحقيق نقل البيانات من خالل نسخة الوظيفة .يتم تكوين كل نسخ
الوظائف من الوظائف التي تم استقبالھا باستخدام  InfoSphere DataStage and QualityStage Designerأو واجھة
تعامل سطر األمر .InfoSphere DataStage
لقد تم ترجمة كل الوظائف مسبقا ،حتى ال تقوم بترجمة أي وظائف بعد استقبال قوالب الوظائف.
اجراء

استخدم  InfoSphere DataStage and QualityStage Designerأو واجھة تعامل سطر األمر الى InfoSphere
 DataStageالستقبال قوالب الوظائف.
اختيار
الستخدام InfoSphere DataStage
and QualityStage Designer

توصيف
 .١قم بفتح الوحدة التابعة الى InfoSphere DataStage and
.QualityStage Designer
 .٢ادخل بيانات االعتماد الى  InfoSphere DataStageالخاصة بك وحدد
مشروع . InfoSphereData Clickاضغط بدء االتصال.
 .٣حدد استقبال > DataStageComponents.
 .٤في مجال االستقبال من ملف ،ارجع الى الدليل InfoSphereData Click
في طبقة اآللية وحدد الملف  .dsx.على سبيل المثال،
IBM/InformationServer/Server/DataClick/
.bin/DataClick.dsx
 .٥تأكد من أنه تم تحديد استقبال الكل ثم اضغط حسنا الستقبال وظائف القوالب
ومعامالت الوظائف الى حافظات مستودع التخزين.
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توصيف
: قم بفتح الدليل التالي

.١

اختيار
الستخدام واجھة تعامل سطر األمر
InfoSphere DataStage

•

opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
/
C:\IBM\InformationServer\ASASBN
ode\bin\

•

 قم باستبدال الجزء،اذا لم تكن قد قمت باستخدام دليل التركيب المفترض
 أو/opt/IBM/InformationServer
 الخاص بمسار الملفC:\IBM\InformationServer
. بمسار الدليل الذي قمت بتحديده أثناء التركيب
 من واجھة تعاملDSXImportService يمكنك تشغيل األمر
 واستقبال الملفInfoSphere DataStage سطر األمر الى
للحصول على المزيد من المعلومات عنDataClick.dsx.
 ارجع الى استقبال عناصر، DSXImportServiceتشغيل األمر
. .dsx من ملف
:قم باصدار األمر التالي الستقبال قوالب الوظائف
IS_install_dir/ASBNode/b
in/DSXImportService.sh -ISHost
<IS_HOST_NAME>:<IS_PORT> -ISUser
<IS_ADMIN_USER_ID> -ISPassword
<IS_ADMIN_PASSWORD> -DSHost
<DS_HOST_NAME>:<DS_PORT> -DSProject
<DataStage_Project_Name> -DSXFile
IS_install_dir/Server/DataClick/bin/
DataClick.dsx -Overwrite

•

IS_install_dir\ASBNode\bin\DSX
ImportService.bat -ISHost
<IS_HOST_NAME>:<IS_PORT> -ISUser
<IS_ADMIN_USER_ID> -ISPassword
<IS_ADMIN_PASSWORD> -DSHost
<DS_HOST_NAME>:<DS_PORT> -DSProject
<DataStage_Project_Name> -DSXFile
IS_install_dir\Server\DataClick\bin\
DataClick.dsx -Overwrite

•

.٢

:InfoSphere DataStage معامالت الستخدام واجھة تعامل سطر األمر الى
-ISHost
مطلوب
.يحدد اسم الحاسب اآللي الذي يستضيف النطاق
-ISuser
مطلوب
.اسم موجه نظام المجموعة
IBM InfoSphere Data Click
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-ISpassword
مطلوب
كلمة سرية موجه نظام المجموعة.
-DSHost
مطلوب
يحدد الحاسب اآللي الذي يستضيف طبقة اآللية.
-DSproject
مطلوب
اسم مشروع  InfoSphere DataStageالذي تريد استقباله.
-DSXFile
مطلوب
مسار الملف للملف .dsx.
على سبيل المثال ،اذا كنت تريد استقبال وظائف قوالب  InfoSphereData Clickالى مشروع ،InfoSphere DataStage
يمكنك اصدار األمر التالي:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DSXImportService.sh -ISHost
isserver:9443 -ISuser isadmin -ISpassword temp4now -DSProject
MyProject -DSXFile
/opt/IBM/InformationServer/Server/DataClick/bin/DataClick.dsx
.-Overwrite

توصيف صف ادارة حجم العمل
يمكنك ادارة وظائف نقل البيانات التي تم تكوينھا عند تشغيل أنشطة  InfoSphereData Clickبواسطة توصيف اعدادات ادارة
حجم العمل في تبويب ادارة حجم العمل في .IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
نبذة عن ھذه المھمة
عند تشغيل أنشطة  ،InfoSphereData Clickفانه يتم آليا تكوين الوظائف واحالتھا لنقل البيانات التي تم تعريفھا في األنشطة.
ھناك صف  InfoSphereData Clickمفترض معرف مسبقا على تبويب ادارة حجم العمل الذي يمكنك استخدامه العداد
سياسات النظام ،وتعريف ترتيب تشغيل الوظائف ،وتحديد حدود عد الوظائف ،وادارة استخدام الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية.
تعد محددات استخدام الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية ھامة بصفة خاصة الى  .InfoSphereData Clickتقوم محددات
استخدام الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية المفترضة بمنع الوظائف التي يتم تكوينھا من األنشطة من أن يتم تشغيلھا اذا كان الجھاز
الخاص بك لديه أقل من عشرين بالمئة من الذاكرة متاحا وأقل من عشرين بالمئة من وحدة المعالجة المركزية.
يجب أن يتوافر لديك وظيفة موجه نظام  DataStage and QualityStageالتمام ھذه المھمة.
اجراء
 .١قم بفتح شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل وتحديد تبويب ادارة حجم العمل.
 .٢قم بتعديل سياسات نظام ادارة حجم العمل وتحديد حدود عد الوظائف ،واستخدام وحدة المعالجة المركزية ،واستخدام
الذاكرة .للحصول على المزيد من المعلومات عن توصيف ھذه المحددات ،ارجع الى تبويب ادارة حجم العمل .
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ما تريد القيام به بعد اآلن
بعد تشغيل أنشطة  InfoSphereData Clickيمكنك نقل وظائف معينة الى أعلى الصف أو ازالة وظائف من الصف .للحصول
على معلومات عن توصيف الصف ،ارجع الى لوحة الوظائف التي في الصف .
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الفصل  .٥تصحيح أخطاء InfoSphere Data Click
قد تحدث بعض المشكالت أثناء استخدام  .InfoSphereData Clickتتيح المشكالت التي تم توثيقھا في ھذا القسم وصف
للمشكالت وخطوات تصحيحھا.

تصحيح أخطاء أنشطة  InfoSphereData Clickالتي لم تنجح في أن يتم
تشغيلھا أو انتھائھا مع وجود تحذيرات
اذا كان قسم المراقبة بالنسبة الى  InfoSphereData Clickيشير الى أن أحد األنشطة لم تنجح في التشغيل أوانتھى مع وجود
تحذيرات ،يمكنك استخدام شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل أو تحقق من سجالت الوظائف الكتشاف مشكلة.

نبذة عن ھذه المھمة
عند قيامك بتشغيل األنشطة ،يتم احالة الوظائف الى  InfoSphere DataStageللتشغيل .يوجد باألسفل كشف بوظائف
 InfoSphereData Clickالتي يتم تشغيلھا بواسطة :InfoSphere DataStage
•
•
•
•
•
•

ينقل  DRSToBI_OffloadJobالبيانات من قاعدة بيانات عالقية الى .InfoSphere BigInsights
ينقل  DRSToDRSالبيانات من قاعدة بيانات عالقية الى قاعدة بيانات عالقية.
ينقل  DRSToS3البيانات من قاعدة بيانات عالقية الى .Amazon S3
ينقل  S3ToBI_OffloadJobالبيانات من  Amazon S3الى .InfoSphere BigInsights
ينقل  S3ToDRSالبيانات من  Amazon S3الى قاعدة بيانات عالقية.
يتم تشغيل  S3SchemaFileCreatorعند تحديد  Amazon S3كجھة مستھدفة.

اجراء
 .١يمكنك مشاھدة التفاصيل الخاصة بعدم نجاح أحد الوظائف في شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل.
أ -في قسم المراقبة بالنسبة الى  ،InfoSphereData Clickحدد اسم النشاط الذي به أخطاء أو الذي لم ينجح في
التشغيل ثم اضغط مشاھدة التفاصيل .ثم ،حدد الوظائف المتفردة التي تريد مشاھدتھا في شاشة التحكم الرئيسية
للتشغيل وحدد مشاھدة التفاصيل.
ب -في شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل ،قم بمراجعة تفاصيل الوظائف التي لم تنجاح أو بھا أخطاء.
 .٢اذا لم تتمكن من اكتشاف المشكلة باستخدام شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل ،قم بمراجعة سجالت الوظائف التي تم تكوينھا
عند تشغيل أحد األنشطة لتجميع المزيد من التفاصيل عن أسباب عدم نجاح الوظيفة أو انتھائھا مع وجود تحذيرات.
أ -تجول الى الدليل حيث يتم تخزين سجالت الوظائف .الدليل المفترض ھو
IS_install_path/Server/Projects/Name_of_DS_project/DCLogs/
 .name_of_activityويعد اسم المشروع المفترض الذي يتم تركيبه آليا مع InfoSphereData Click
ھو  .DataClickعلى سبيل المثال،
/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/DataClick/DCLogs/
.Activity1
ب -قم بفتح سجالت الوظائف التالية في الحافظة:
DRSToBI_OffloadJob
اذا رأيت سجل وظيفة للوظيفة  ،DRSToBI_OffloadJobفقد حدثت مشكلة عند نقل البيانات
من قاعدة بيانات عالقية الى .InfoSphere BigInsights
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DRSToDRS
اذا رأيت سجل وظيفة للوظيفة  ،DRSToDRSفقد حدثت مشكلة أثناء نقل البيانات من قاعدة بيانات
عالقية الى قاعدة بيانات عالقية.
DRSToS3
اذا رأيت سجل وظيفة للوظيفة  ،DRSToS3فقد حدثت مشكلة أثناء نقل البيانات من قاعدة بيانات
عالقية الى .Amazon S3
S3ToBI_OffloadJob
اذا رأيت سجل وظيفة للوظيفة  ،S3ToBI_OffloadJobفقد حدثت مشكلة أثناء نقل البيانات
من  Amazon S3الى .InfoSphere BigInsights
S3ToDRS
اذا رأيت سجل وظيفة للوظيفة  ،S3ToDRSفقد حدثت مشكلة أثناء نقل البيانات من Amazon S3
الى قاعدة بيانات عالقية.
S3SchemaFileCreator
اذا رأيت سجل وظيفة للوظيفة  ،S3SchemaFileCreatorفقد حدثت مشكلة أثناء نقل
البيانات الى  .Amazon S3حدثت مشكلة عند تكوين ملف الوصف المنطقي الذي يقوم بوصف كيفية
تنسيق البيانات في ملفات .Amazon S3
مالحظة :بصفة مفترضة ،يتم تناول السجالت بالنسبة الى أحدث مئة مرة تم فيھا تشغيل وظيفة معينة عبر كل
األنشطة .بعد تشغيل كل وظيفة ،يتم حذف السجالت من مستودع تخزين طبقة آلية InfoSphere
 .Information Serverومع ذلك ،يتم حفظ كل السجالت المتعلقة بأحد األنشطة في الدليل
IS_install_path/Server/Projects/Name_of_DS_project/DCLog
 .name_of_activity/sعلى سبيل المثال ،اذا كان أحد األنشطة يقوم بنقل مئة جدول ،ولم تنجح
عملية نقل الجدول العاشر ،فيجب عليك الرجوع الى الدليل
IS_install_path/Server/Projects/Name_of_DS_project/DCLog
 name_of_activity/sلمشاھدة سجل الوظائف بالنسبة للجدول العاشر .تقوم شاشة التحكم الرئيسية
للتشغيل بعرض سجالت الوظائف ألخر مئة نسخة فقط تم فيھا تشغيل الوظيفة.
 .٣اذا لم تتمكن من اكتشاف المشكلة بواسطة البحث في سجالت الوظائف يدويا أو باستخدام شاشة التحكم الرئيسية للتشغيل،
فقم بتشغيل  ISALiteلتجميع معلومات السجل ومعلومات توصيف النظام األخرى .للمزيد من المعلومات عن استخدام
 ،ISALiteارجع الى
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/bigins/v2r1m1/topic/com.ibm.swg.im.iis.productization.ii
. sinfsv.install.doc/topics/wsisinst_install_verif_troublshtng.html

ما تريد القيام به بعد اآلن
يجب بصفة دورية حذف ملفات الوصف المنطقي التي في الحافظة
 Name_of_DS_project/Server/Projects/IS_install_pathالتي تبدأ بالبادئة  ._DCيتم
استخدام ملفات الوصف المنطقي لتشغيل وظائف  InfoSphere DataStageويتم تخزينھا في الحافظة
 .Name_of_DS_project/Server/Projects/IS_install_pathيساعد ذلك في الحفاظ على
أداء النظام الخاص بك ومنع عدم نجاح األنشطة .يوصى بحذف ملفات الوصف المنطقي كل شھر.
قبل أن يتم حذف الملفات ،تحقق من أنه ال يتم تشغيل أي أنشطة .اذا قمت بحذف ملفات وصف منطقي أثناء تشغيلھم ،فقد ال ينجح
تشغيل األنشطة.

تصحيح أخطاء المشكالت العامة في InfoSphereData Click
تعد ھذه المشكالت وحلولھا متعلقة باستخدام .InfoSphereData Click
وفقا للرسالة وأعراض المشكلة ،اتمم التصرف المحدد.
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الجدول  .٨تصحيح أخطاء InfoSphere Data Click
التصرف
الرسالة وأعراض المشكلة
بعد تطوير النسخة من  InfoSphereDataمخططات العمل التي تتضمن أنشطة  InfoSphereData Clickالتي تم تكوينھا
 ،Clickالنسخة  ،٩٫١٫٢ال يمكنك استخدام
في النسخة  ٩٫١٫٢لم يعد يتم دعمھا في النسخة الحالية من InfoSphereData
مخططات العمل الخاصة بك والتي تتضمن
. Clickقم بتكوين نشاط جديد لتنفيذ نقل البيانات التي تم تعريفھا في مخططات
أنشطة .InfoSphereData Click
العمل التي تم تكوينھا في النسخة .٩٫١٫٢
عند نقل بيانات  XMLالتي تم تخزينھا في
لحل ھذه المشكلة ،قم بتغيير محددات النوع  XMLالتي في الملف
قاعدة بيانات  DB2بواسطة تشغيل نشاط
 odbc.iniبواسطة اضافة السطر التالي الى الملف :
البيانات
 ،InfoSphereData Clickيتم نقل
XMLDescribeType=-10
كبيانات ثنائية في جدول .Hive
على سبيل المثال :
][DB2DSN
Driver=/opt/IBM/Information
Server/Server/branded_odbc/lib/
VMdb225.so
Description=DataDirect DB2 Wire
Protocol Driver
=AddStringToCreateTable
=AlternateID
Database=DB2 UDB
)(Remove for OS/390 and AS/400
DynamicSections=100
GrantAuthid=PUBLIC
GrantExecute=1
IpAddress=DB2 server host
IsolationLevel=CURSOR_STABILITY
=LogonID
=Password
Package=DB2 package name
=PackageOwner
TcpPort=DB2 server port
WithHold=1
XMLDescribeType=-10

الدليل المفترض حيث تم تخزين الملف  odbc.iniھو
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngin
.e/
لقد قمت باستالم رسالة خطأ تقول أنه يجب
عند تشغيل نشاط يقوم بنقل البيانات من قاعدة بيانات عالقية الى InfoSphere
عليك تكوين وصلة بيانات  JDBCجديدة
 ،BigInsightsيتم آليا تكوين جدول  Hiveباستخدام معلومات االتصال التي تم
InfoSphere
تتصل بجدول  Hiveباستخدام
تحديدھا عند استقبال بيانات التعريف الخاصة بجدول  Hiveباستخدام موصل
.Metadata Asset Manager
 JDBCفي . InfoSphere Metadata Asset Managerاذا كان اسم النظام
الرئيسي الذي في عنوان  URLالمحدد عند استقبال جدول  Hiveال يتطابق مع
اسم النظام الرئيسي المحدد عند استخدام جسر  HDFSالستقبال نظام الملفات
الموزع الخاص بالجھة المستھدفة ،فيجب عليك تكوين وصلة بيانات JDBC
جديدة الى جدول  Hive.يجب أن يكون اسم النظام الرئيسي الذي قمت بتحديده
كجزء من عنوان  URLالخاص بوصلة بيانات  JDBCمطابق تماما السم النظام
الرئيسي الذي قمت بتحديده عند تكوين وصلة بيانات التي تقوم باالتصال بنظام
الملفات الموزع الخاص بالجھة المستھدفة.
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الجدول  .٨تصحيح أخطاء InfoSphere Data Click
تقوم بتكوين مرشح بيانات ،لكن ال يتم تطبيقه .يجب أن تقوم بتحديد شارة ترشيح البيانات ليتم تطبيق تغييرات ترشيح البيانات .اذا
قمت بتحديد اغالق ،فلن يتم تطبيق ترشيح البيانات .تحقق من أنه قد تم تحديد
مفتاح ترشيح البيانات ليتم تطبيق التغييرات الخاصة بك.
يجب عليك استخدام برنامج مشغل  ODBCمختلف يدعم أعمدة العناصر الكبيرة
يمكنك تشغيل أنشطة InfoSphereData
 Clickالتي تقوم بنقل كمية كبيرة من البيانات ). (LOBيوصى باستخدام البرنامج المشغل DataDirect SQL Server
.Native Wire Protocol
من قاعدة بيانات بھا وصلة بيانات ODBC
الى ملف ملف ، Amazon S3وتقوم باستالم
رسالة الخطأ التالية :
Source_DRS_Connector,0:
"ODBC function "SQLGetData
= reported: SQLSTATE
07009: Native Error
Code = 0:
)Msg = [IBM(DataDirect OEM
][ODBC SQL Server
Legacy Driver
]Invalid Descriptor
Index (CC_OdbcInputS
tream::get
TotalSize,
file CC_OdbcInput
Stream.cpp,
)line 354

عندما تم تكوين النشاط ،قام الشخص الذي قام بتكوين النشاط بتحديد الحد األقصى
أنت تحاول نقل البيانات من Amazon S3
لعدد السجالت التي يمكن نقلھا بواسطة النشاط في لوحة السياسات .تم الوصول
بواسطة تشغيل أحد األنشطة وتم استالم
الخطأ التالي في سجل الوظائف الخاص بك  :الى القيمة التي حددھا الشخص .قم بتكوين نشاط جديد وحدد عدد أكبر من
 Amazon_S3_Read,1: The numberالسجالت ليتم قراءته لكل ملف في لوحة السياسات لتجنب رسالة الخطأ ھذه.
of rows that
is specified by the Record
)limit property (100,000
was reached.

أنت تحاول نقل البيانات الى InfoSphere
قم بزيادة قيمة المحددات  maxPoolSize.المحددات الموصى بھا ھي
 BigInsightsوتم استالم خطأ رفض
ضعف الحد األقصى لعدد المستخدمين المتوقعين الذي يتم تزامنھم .للحصول على
االتصال عند محاولة االتصال أثناء استخدام
المزيد من المعلومات عن ھذه المحددات ،ارجع الى ملف مواصفات : Liberty
كل مصادر مستودع التخزين .يمكن أن يحدث عناصر التوصيف التي في الملف  . server.xmlللحصول على معلومات عامة
ھذا الموقف بسبب تزامن العديد من
عن توافق ملف مواصفات ، Libertyارجع الى توافق ملف مواصفات
المستخدمين.
. Liberty
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InfoSphere Data Click  تصحيح أخطاء.٨ الجدول
InfoSphere أنت تحاول نقل البيانات الى
 تعد القيمة الموصىSocket readTimeout. قم بزيادة قيمة المحددات
للحصول على المزيد. readTimeout="10m"  وتعاني من أن مسار البيانات بھا لھذه المحددات ھيBigInsights
 قد يحدث ھذا. أو كالھما،بطيئا أو متقطعا
 عناصر: Liberty  ارجع الى ملف مواصفات،من المعلومات عن ھذه المحددات
InfoSphere الموقف ألن الحاسب اآللي
. server.xml التوصيف التي في الملف
 ومصدر البياناتInformation Server
. بعيدون عن بعضھا البعض جغرافيا
:مثال على الرسالة
Message ID: IIS-DSEE-USBP00002
BigInsights_Write,1:
java.io.
FileNotFoundException:
Pipe error writing to
http://9.113.141.44:8080/dat
a
/controller/dfs/user
/biadmin/Teradata
offlaod_isadmin_
1385548146984/isadmin
_charges/isadmin_charges.
part00001, BigInsights
Console may be unreachable.
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الملحق أ .امكانية التوصل الى المنتج
يمكنك الحصول على معلومات عن حالة امكانية التوصل لمنتجات .IBM
وحدات برامج منتجات  Server IBM InfoSphere Informationوواجھات تعامل المستخدم ليست فى المتناول تماما.
للحصول على معلومات عن حالة امكانية التوصل لمنتجات  ،IBMارجع الى معلومات عن امكانية التوصل لمنتجات  IBMعلى
. http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html

المطبوعات الفنية فى المتناول
يتم اتاحة المطبوعات الفنية التي يمكن التوصل اليھا الخاصة بالمنتجات في  .IBM Knowledge Centerيقدم IBM
 Knowledge Centerالمطبوعات الفنية في نسق  ،XHTML 1.0والذي يمكن مشاھدته في معظم برامج استعراض االنترنت.
وألن  IBM Knowledge Centerيستخدم  ،XHTMLيمكنك اعداد تفضيالت العرض في برنامج االستعراض الخاص بك.
ويسمح لك ذلك أيضا باستخدام وحدات قراءة الشاشات وتقنيات مساعدة أخرى للتوصل الى المطبوعات الفنية.
يتم أيضا اتاحة المطبوعات الفنية التي في  IBM Knowledge Centerفي ملفات  ،PDFوالتي ال يمكن التوصل الكامل اليھا.

 IBMوامكانية التوصل
ارجع الى  IBM Human Ability and Accessibility Centerللتعرف على المزيد من المعلومات عن التزامات IBM
التاحة امكانيات التوصل.
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الملحق ب .االتصال الى IBM
يمكنك االتصال الى  IBMللحصول على دعم العمالء ،أو خدمات البرامج ،ومعلومات المنتج ،والمعلومات العامة .يمكنك أيضا
تقديم التعليق التقييمي الى  IBMبخصوص المنتجات والمطبوعات الفنية.
الجدول التالى يسرد المصادر لمعلومات دعم العميل ،وخدمات البرامج ،والتدريب ،والمنتجات والحلول.
الجدول . ٩مصادر IBM
المصدر
IBM Support Portal

خدمات البرامج
My IBM
التدريب والشھادات
ممثلو IBM

الوصف والمكان
يمكنك تھيئة معلومات الدعم باختيار المنتجات والمواضيع التى تحظى باھتمامك
على
www.ibm.com/support/entry/portal/Software/Information_Management/Inf
oSphere_Information_Server
يمكنك ايجاد المعلومات عن البرامج ،وتكنولوجيا المعلومات ،وخدمات استشارات األعمال ،على
موقع الحلول على www.ibm.com/businesssolutions/
يمكنك ادارة الوصالت الى مواقع  IBMعلى االنترنت والمعلومات التى تحقق احتياجاتك الخاصة
من الدعم الفنى عن طريق تكوين حساب على موقع  My IBMعلى
www.ibm.com/account/
يمكنك التعرف على التدريب الفنى وخدمة التعليم التى تم تصميمھا لألفراد ،والشركات ،و الشركات
العامة للحصول على وصيانة وتحسين مھاراتھم فى تكنولوجيا المعلومات على
http://www.ibm.com/training
يمكنك االتصال الى ممثل  IBMلتتعرف على الحلول على
www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
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الملحق ج .التوصل الى المطبوعات الفنية الخاصة بھذا المنتج
يتم اتاحة المطبوعات الفنية في مجموعة متنوعة من النسق :في  IBM Knowledge Centerالمباشر ،وفي مركز معلومات
محلي تم تركيبه اختياريا ،وككتب  .PDFيمكنك التوصل الى المساعدة المباشرة أو المحلية مباشرة من واجھات تعامل الوحدة
التابعة للمنتج.
يعد  IBM Knowledge Centerھو أفضل مكان اليجاد أحدث المعلومات التي تخص .InfoSphere Information Server
يتضمن  IBM Knowledge Centerالمساعدة الخاصة بمعظم واجھات تعامل المنتج ،باالضافة الى المطبوعات الفنية الكاملة
لوحدات برامج المنتج التي في المجموعة .يمكنك فتح  IBM Knowledge Centerمن المنتج الذي تم تركيبه أو من برنامج
استعراض االنترنت.

التوصل الى IBM Knowledge Center
ھناك العديد من الطرق للتوصل الى المطبوعات الفنية المباشرة:
•
•

اضغط على وصلة المساعدة فى أعلى اليمين من واجھة تعامل الوحدة التابعة.
اضغط مفتاح  .F1يقوم مفتاح  F1عادة بفتح الموضوع الذى يصف السياق الحالى من واجھة تعامل الوحدة التابعة.
مالحظة :ال يعمل مفتاح  F1في الوحدات التابعة لالنترنت.

•

ادخل العنوان في برنامج استعراض االنترنت ،على سبيل المثال ،عندما ال يتم بدء االتصال بالمنتج.
ادخل العنوان التالي للتوصل الى كل نسخ المطبوعات الفنية التي تخص :InfoSphere Information Server
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

اذا كنت تريد التوصل الى موضوع معين ،حدد رقم النسخة مع كود تعريف المنتج ،واسم البرنامج المساعد للمطبوعات
الفنية ،ومسار الموضوع في عنوان  .URLعلى سبيل المثال ،عنوان  URLللنسخة  ١١٫٣المتعلقة بھذا الموضوع ھو
كما يلي) .يشير الرمز=< الى متابعة السطر(:

⇒

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

تلميح:
وبالنسبة الى  knowledge centerھناك عنوان  URLمختصر أيضا:
http://ibm.biz/knowctr

لتحديد عنوان  URLمختصر لصفحة ،أو نسخة ،أو موضوع خاص بأحد المنتجات ،استخدم عالمة ) (#بين عنوان
 URLالمختصر وكود تعريف المنتج .على سبيل المثال ،عنوان  URLالمختصر لكل المطبوعات الفنية التي تخص
 InfoSphere Information Serverھو عنوان  URLالتالي:
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/

و ،عنوان  URLالمختصر للموضوع الذي بأعلى الخاص بتكوين عنوان  URLأقصر قليال ھو عنوان  URLالتالي
الى متابعة السطر(:
)يشير الرمز

⇒

>=http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/
common/accessingiidoc.html
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تغيير وصالت المساعدة لتشير الى المطبوعات الفنية التي تم تركيبھا محليا
يتضمن  IBM Knowledge Centerأحدث نسخ المطبوعات الفنية .ولكن ،يمكنك تركيب نسخة محلية للمطبوعات الفنية كمركز
معلومات ثم تقوم بتوصيف وصالت المساعدة الخاصة بك لتشير اليھا .يعد مركز المعلومات المحلي مفيدا اذا كان المشروع
الخاص بك ال يتيح التوصل الى االنترنت.
استخدم تعليمات التركيب التي يتم تضمينھا مع مجموعة برامج تركيب مركز المعلومات لتركيبھا على حاسب آلي من اختيارك.
بعد أن تقوم بتركيب وبدء مركز المعلومات ،يمكنك استخدام األمر  iisAdminلتغيير مكان المطبوعات الفنية التي يشير اليھا
 F1ووصالت المساعدة الخاصة بالمنتج) .يشير الرمز=< الى متابعة السطر(:
Windows
>= IS_install_path\ASBServer\bin\iisAdmin.bat -set –key
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

AIX Linux
>= IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set –key
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

حيث > <hostھو اسم الحاسب اآللي حيث تم تركيب مركز المعلومات و > <portھو رقم المنفذ لمركز المعلومات .رقم
المنفذ المفترض ھو  .٨٨٨٨على سبيل المثال ،على حاسب آلي باالسم  server1.example.comالذي يقوم باستخدام
المنفذ المفترض ،فان قيمة عنوان  URLقد تكون
./http://server1.example.com:8888/help/topic

الحصول على  PDFوالوثائق الفنية المطبوعة
•

•

يتم اتاحة كتب ملفات  PDFمباشرة ويمكن التوصل اليھا من وثيقة الدعم ھذه:
. https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1
يمكنك أيضا طلب المطبوعات الفنية من  IBMبنسق النسخ المطبوعة من على االنترنت أو من خالل ممثل IBM
المحلى لديك .لطلب المطبوعات الفنية من على االنترنت ،اذھب الى  IBM Publications Centerعلى
. http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss
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االشعارات والعالمات التجارية
تم تطوير ھذه المعلومات للمنتجات والخدمات المتوفرة فى الواليات المتحدة .قد تكون ھذه المواد متاحة من  IBMبلغات أخرى.
ومع ذلك ،قد يكون مطلوب منك امتالك نسخة من المنتج أو نسخة للمنتج بھذه اللغة للتوصل اليھا.

االشعارات
 IBMقد ال تقوم بمنحك المنتجات والخدمات والخواص التي تم مناقشتھا في ھذه الوثيقة في بالد أخرى .ارجع الى ممثل IBM
المحلي الخاص بك لمزيد من المعلومات عن المنتج والخدمات المتاحة حاليا في المنطقة الخاصة بك .أي اشارة لمنتج  ،IBMأو
برامج ،أو خدمة ال يعني أو يشير ضمنيا الى أن منتج أو برنامج أو خدمة  IBMھو الذي يجب استخدامه فقط .أي منتج أو برنامج
أو خدمة يعمل بطريقة متوافقة ال تضر بحقوق الملكية الفكرية لشركة  IBMيمكن أن يستخدم بدال من ذلك .ومع ذلك ،تعد مسئولية
العميل تقييم والتحقق من تشغيل أى من المنتجات أو البرامج أو الخدمات غير تلك الخاصة بشركة .IBM
قد يكون لشركة  IBMبراءات اختراع أو براءات اختراع لتطبيقات مؤجلة تغطي أحد الموضوعات الموضحة بھذه الوثيقة .ان
تجھيز ھذه الوثيقة ال يمنحك أى ترخيص لبراءات االختراع ھذه .يمكنك ارسال استعالمات الترخيص ،كتابة ،الى:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
.Armonk, NY 10504-1785 U.S.A
بالنسبة الستعالمات الترخيص المتعلقة بالمعلومات الخاصة بمجموعة الحروف ثنائية-البايت ) ،(DBCSقم باالتصال بادارة
 IBM Intellectual Property Departmentفي بلدك أو ارسال االستعالمات ،كتابيا ،الى:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
.IBM Japan Ltd
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
الفقرة التالية ال تنطبق على المملكة المتحدة أو أى دولة أخرى ال تتوافق فيھا ھذه االعدادات مع القانون المحلى:
 CORPORATION INTERNATIONAL BUSINESS MACHINESتوفر ھذه المطبوعات الفنية "كما ھى" بدون
أى ضمان من أى نوع ،سواء صريح أو ضمنى ،بما فى ذلك ،ولكن ال يقتصر على ،الضمانات الضمنية بعدم التعدى ،أو قابلية
التسوق أو المالءمة ألغراض معينة .بعض الواليات ال تسمح بالتنصل من الضمانات الصريحة أو الضمنية فى معامالت معينة،
وبالتالى ،قد ال تنطبق ھذه العبارة عليك.
قد تحتوى ھذه المعلومات على أخطاء مطبعية أو قد تكون غير دقيقة فنيا .يتم عمل تغييرات بشكل دورى على المعلومات ھنا؛
سوف يتم ادراج ھذه التغييرات فى اصدارات جديدة من المطبوعات الفنية .يمكن أن تقوم شركة  IBMباجراء تحسينات و/أو
تغييرات بالمنتج )المنتجات( و/أو البرنامج )البرامج( الموضحة في ھذه المطبوعات الفنية في أي وقت بدون سابق انذار.
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أى اشارات فى ھذه المعلومات الى مواقع على االنترنت ال تخص  IBMيتم تقديمھا بغرض توفير الراحة وال تخدم بأى حال من
األحوال كتأييد لمواقع االنترنت ھذه .المواد التي توجد بھذه المواقع ال تعد جزء من المواد الخاصة بمنتج  IBMھذا واستخدام ھذه
المواقع يكون على مسئوليتك الخاصة.
قد تقوم شركة  IBMباستخدام أو توزيع أي معلومات تقوم باتاحتھا بأي طريقة تراھا مناسبة بدون االلتزام بأي تعھد للمستخدم.
الجھات المرخص لھا استخدام ھذا البرنامج والذين يودون الحصول على المعلومات عنه لغرض اتاحة (i) :تبادل المعلومات ما
بين البرامج التى تم تكوينھا بشكل مستقل والبرامج األخرى )بما فى ذلك ھذا البرنامج( و ) (iiاالستخدام المتبادل للمعلومات التى تم
تبادلھا ،يجب االتصال الى:
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
.San Jose, CA 95141-1003 U.S.A
مثل ھذه المعلومات قد تكون متاحة ،ومعرضة لألحكام والشروط المناسبة ،بما فى ذلك فى بعض الحاالت ،سداد المصروفات.
يتم اتاحة البرنامج المرخص الموضح بھذه الوثيقة وكل المواد المرخصة المتاحة له بواسطة شركة  IBMتحت الشروط الخاصة
باتفاقية  IBM Customer Agreementأو اتفاقية  IBM International Program License Agreementأو أي اتفاقية
بين الشركة والعميل.
أى بيانات عن األداء متضمنة ھنا تم تحديدھا فى بيئة تشغيل تحت الرقابة .وبالتالى ،النتائج التى يتم الحصول عليھا فى بيئات
تشغيل أخرى قد تختلف بشكل واضح .ربما تم عمل بعض القياسات على مستوى أنظمة التطوير وال يوجد ضمان أن تكون ھذه
القياسات ھى نفسھا على األنظمة المتاحة بشكل عام .عالوة على ذلك ،ربما تم تقدير بعض القياسات من خالل االستقراء .النتائج
الفعلية قد تختلف .يجب على مستخدمى ھذه الوثيقة التحقق من البيانات المناسبة لبيئة التشغيل المحددة لديھم.
تم الحصول على المعلومات عن المنتجات التى ال تخص  IBMمن موردى ھذه المنتجات ،أو اعالناتھم التى يتم نشرھا ،أو أى
مصادر أخرى متاحة عالنية .لم تقم شركة  IBMباختبار ھذه المنتجات وال يمكنھا تأكيد دقة أدائھا أو توافقھا أو وليست لھا عالقة
بأية مطالبات منتجات خالف  .IBMاألسئلة عن امكانيات المنتجات التى ال تخص  IBMيجب توجيھھا الى موردى ھذه
المنتجات.
كل العبارات بخصوص اتجاه أو نية  IBMفى المستقبل تكون عرضة للتغيير أو السحب بدون اشعار ،وھى بمثابة غايات وأھداف
فقط.
ھذه المعلومات ھى ألغراض التخطيط فقط .المعلومات المتضمنة ھنا معرضة لتغيير قبل أن تصبح ھذه المنتجات الموضحة
متاحة.
تحتوى ھذه المعلومات على أمثلة عن البيانات والتقارير المستخدمة فى عمليات اليومية لألعمال .للتوضيح بشكل كامل قدر
االمكان ،تتضمن األمثلة أسماء األشخاص ،والشركات ،والعالمات التجارية ،والمنتجات .كل ھذه األسماء خيالية وأى تشابه مع
أسماء أو عناوين لمشروع أعمال فعلى ھو من قبيل الصدفة تماما.
ترخيص حقوق النشر:

 ٦٤دليل المستخدم الى

IBM InfoSphere Data Click

تحتوى ھذه المعلومات على عينة برامج تطبيق بلغة المصدر ،والتى توضح تقنيات البرمجة على مختلف بيئات التشغيل .يمكنك
نسخ وتعديل وتوزيع البرامج النموذجية ھذه بأي شكل بدون دفع أية رسوم لشركة  ،IBMوذلك ألغراض التطوير أو االستخدام أو
التسويق أو توزيع برامج التطبيقات التي تتوافق مع واجھة تعامل برمجة التطبيق لبيئة التشغيل التي تم كتابة البرامج النموذجية لھا.
ھذه األمثلة لم يتم اختبارھا بدقة تحت كل الظروف .لذلك ،ال تستطيع شركة  IBMضمان ھذه البرامج من الناحية الوظيفية أو
الخدمية أو األدائية .يتم توفير عينة البرامج "كما ھى" ،دون ضمانات من أى نوع .لن تكون شركة  IBMمسئولة عن أية أضرار
قد تنشأ من استخدام البرامج النموذجية.
كل نسخة أى جزء من عينات البرامج ھذه أو أى عمل مشتق منھا ،يجب أن يتضمن اشعار بحقوق النشر كما يلى:
© )اسم الشركة الخاصة بك( )السنة( .يتم اشتقاق أجزاء من ھذا الكود من برامج شركة  IBMالنموذجية .برامج نموذجية.
_ .@ Copyright IBM Corpأدخل السنة أو السنوات_ .جميع الحقوق محفوظة.
اذا كنت تشاھد ھذه المعلومات من نسخة الكترونية ،قد ال تظھر الصور ووسائل توضيح اللون.

اعتبارات سياسة السرية
قد تقوم منتجات برامج  ،IBMبما في ذلك البرامج كحلول للخدمة") ،عروض البرامج"( باستخدام ملفات تعريف االرتباط أو
تقنيات أخرى لتجميع معلومات خاصة باستخدام المنتج ،للمساعدة في تطوير خبرات المستخدم النھائي ،أو لتصميم التعامالت بما
يتناسب مع المستخدم النھائي أو ألغراض أخرى .في العديد من الحاالت ال يتم تجميع معلومات شخصية بواسطة عروض البرامج.
بعض عروض البرامج قد تساعدك في امكانية تجميع معلومات شخصية .اذا كانت عروض البرامج ھذه تقوم باستخدام ملفات
تعريف االرتباط لتجميع معلومات شخصية ،فسترد معلومات خاصة باستخدام ھذه العروض لملفات تعريف االرتباط بأسفل.
وفقا للتوصيفات التي تم نشرھا ،فان عروض البرامج ھذه قد تستخدم ملفات تعريف االرتباط للجلسة أو تكون مستمرة .اذا لم يتم
عرض أحد المنتجات أو المكونات ،فان ذلك يعني أن ھذا المنتج أو المكون ال يستخدم ملفات تعريف االرتباط.
الجدول  .١٠استخدام ملفات تعريف االرتباط بواسطة منتجات ومكونات InfoSphere Information Server
نوع ملف
تعريف
الغاء اتاحة
االرتباط
ملفات تعريف
تجميع ھذه
الذي يتم
استخدامه البيانات
الغرض من البيانات االرتباط
مكون أو خاصية
وحدة برامج المنتج
أي )جزء من عملية
تركيب
InfoSphere
Information
)Server

شاشة التحكم الرئيسية الى
InfoSphere
Information Server
الخاصة بشبكة االنترنت

أي )جزء من عملية
تركيب
InfoSphere
Information
)Server

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

• الجلسة

اسم المستخدم

• دائم

• الجلسة
• دائم

• ادارة جلسة العمل

ال يمكن الغاء
اتاحتھا

• ادارة جلسة العمل

ال يمكن الغاء
اتاحتھا

• التوثيق

ال يوجد معلومات
شخصية

• التوثيق
• قابلية االستخدام
المحسنة للمستخدم
• توصيف تسجيل
دخول واحد
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الجدول  .١٠استخدام ملفات تعريف االرتباط بواسطة منتجات ومكونات InfoSphere Information Server
نوع ملف
تعريف
االرتباط
تجميع ھذه
الذي يتم
استخدامه البيانات
الغرض من البيانات
مكون أو خاصية
وحدة برامج المنتج
• اسم المستخدم • ادارة جلسة العمل
• الجلسة
مرحلةBig Data File
InfoSphere
DataStage
• التوثيق
• توقيع رقمي
• دائم
• توصيف تسجيل
• كود الجلسة
الدخول الواحد
• الجلسة أكواد التعريف
مرحلة XML
InfoSphere
• ادارة جلسة العمل
الداخلية
DataStage
• التوثيق
الجلسة
شاشة التحكم الرئيسية
InfoSphere
ال يوجد معلومات • ادارة الجلسة
شخصية
IBM
لتشغيل
DataStage
• التوثيق
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
المستخدم
اسم
الجلسة
•
الى
الرئيسية
 InfoSphere Dataشاشة التحكم
• ادارة الجلسة
• دائم
InfoSphere
Click
• التوثيق
Information Server
الخاصة بشبكة االنترنت
معلومات
يوجد
ال
الجلسة
شاشة التحكم الرئيسية
• ادارة الجلسة
شخصية
الى InfoSphere
• التوثيق
Data Quality
• توصيف تسجيل
الدخول الواحد
• الجلسة اسم المستخدم
شاشة التحكم الرئيسية
InfoSphere
• ادارة الجلسة
• دائم
لشبكة االنترنت بالنسبة
QualityStage
• التوثيق
 Standardizationالى InfoSphere
Information Server Rules Designer
المستخدم
اسم
•
الجلسة
•
InfoSphere
• ادارة الجلسة
• أكواد
• دائم
Information
• التوثيق
التعريف
Governance
• توصيف تسجيل
الداخلية
Catalog
الدخول الواحد
• حالة التسلسل
كود الجلسة
القواعد الخاصة بالبيانات الجلسة
InfoSphere
ادارة الجلسة
في الوحدة التابعة الى
Information
InfoSphere
Analyzer
DataStage and
QualityStage
Designer

الغاء اتاحة
ملفات تعريف
االرتباط
ال يمكن الغاء
اتاحته
ال يمكن الغاء
اتاحته
ال يمكن الغاء
اتاحته

ال يمكن الغاء
اتاحته
ال يمكن الغاء
اتاحته

ال يمكن الغاء
اتاحته
ال يمكن الغاء
اتاحته

ال يمكن الغاء
اتاحته

اذا قامت عمليات التوصيف التي تم نشرھا في عروض البرنامج ھذه باتاحة لك كعميل امكانية تجميع معلومات شخصية من
المستخدمين النھائين بواسطة ملفات تعريف االرتباط وتقنيات أخرى ،فيجب عليك السعي للحصول على استشارة قانونية بالنسبة
للقوانين التي يتم تطبيقھا على مثل تلك الحاالت المتعلقة بجمع البيانات ،بما في ذلك أي متطلبات خاصة باالشعارات والموافقة.
للحصول على المزيد من المعلومات عن استخدام التقنيات المختلفة ،بما في ذلك ملفات تعريف االرتباط ،لھذه األغراض ،ارجع الى
سياسة السرية التى تخص  IBMعلى  http://www.ibm.com/privacyوعبارة السرية المباشرة الى  IBMعلى
 http://www.ibm.com/privacy/detailsالقسم الذي باالسم "ملفات تعريف االرتباط ،و  Web Beaconsوتقنيات أخرى"
و "عبارة السرية الخاصة بمنتجات برامج  IBMوالبرنامج كخدمة" على
. http://www.ibm.com/software/info/product-privacy
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العالمات التجارية
تعد  ،IBMوشعار  ،IBMو ® ibm.comعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة International Business
 ،Machines Corp.تم تسجيلھا بعدة بالد بجميع انحاء العالم .قد تكون أسماء المنتجات والخدمات األخرى عالمات تجارية
لشركة  IBMأو شركات أخرى .يوجد كشف حالي بالعالمات التجارية لشركة  IBMمتاحا على شبكة االنترنت على
. www.ibm.com/legal/copytrade.shtml
المصطلحات التالية ھى عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركات أخرى:
 Adobeھي عالمة تجارية مسجلة لشركة  Adobe Systems Incorporatedفي الواليات المتحدة و/أو البالد األخرى.
تعد  Intelو  Itaniumعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  Intelأو الشركات التابعة لھا في الواليات المتحدة
والبالد األخرى.
كما تعد  Linuxعالمة تجارية مسجلة لشركة  Linus Torvaldsفي الواليات المتحدة أو البالد األخرى أو كالھما.
وتعد  ،Microsoftو  Windowsو  Windows NTعالمات تجارية لشركة  Microsoftفي الواليات المتحدة ،أو البالد
األخرى ،أو كالھما.
 UNIXھي عالمة تجارية مسجلة لشركة  Open Groupفي الواليات المتحدة أو البالد األخرى.
كما تعد  Javaوكل العالمات التجارية والشعارات المبنية على أساس  Javaعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة
 Oracleو/أو الشركات التابعة لھا.
يمتلك  United States Postal Serviceالعالمات التجارية التالية،LACSLink ،DPV ،CASS Certified ،CASS :
 .USPS and United States Postal Service ،Postal Service ،Post Office ،ZIP Code ،ZIP + 4 ،ZIPوتعد
شركة  IBMمرخص له غير حصري الى  DPV and LACSLinkلخدمات البريد في الواليات المتحدة.
أسماء الشركات أو الخدمات أو المنتجات األخرى قد تكون عالمات تجارية أو عالمات خدمة آلخرين.

االشعارات والعالمات التجارية
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