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Guia de Iniciação Rápida
Este guia fornece uma visão geral de uma instalação básica do IBM InfoSphere Information Server.

Para obter o Guia de Iniciação Rápida em outros idiomas e em um formato acessível, consulte a documentação na Web e na mídia
de Documentação do Produto e Guias de Iniciação Rápida do IBM InfoSphere Information Server 8.5.

Visão Geral do Produto
O IBM® InfoSphere Information Server combina as tecnologias do IBM InfoSphere Business Glossary, IBM InfoSphere
Information Analyzer, IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere FastTrack, IBM InfoSphere Information Services Director, IBM
InfoSphere Metadata Workbench e IBM InfoSphere QualityStage em uma única plataforma que permite que organizações
compreendam, filtrem, transformem e distribuam informações confiáveis e ricas em contexto.

1 Etapa 1: Acessar o Software
Para fazer o download do produto, caso não tenha uma mídia de instalação, acesse o site do IBM Passport Advantage.
Para obter instruções, consulte www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24023504.

Esse pacote de instalação inclui os seguintes componentes:
v Módulos de produto no conjunto do InfoSphere Information Server
v Clientes para os módulos de produto
v Sistema de banco de dados IBM DB2 (opcional)
v IBM WebSphere Application Server
v Documentação do Produto

Para fazer o download de qualquer fix pack ou atualização, acesse o Site de Suporte ou
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21443006.

2 Etapa 2: Avaliar os Requisitos do Sistema
Certifique-se de que seus computadores possuam os requisitos do sistema em
www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27016382.
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http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24023504
http://www.ibm.com/support/entry/portal/Software/Information_Management/InfoSphere_Information_Server
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21443006
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27016382


3 Etapa 3: Planeje a Instalação e a Arquitetura
Instale os componentes e módulos do produto InfoSphere Information Server em um computador ou distribuídos por
vários computadores. O InfoSphere Information Server é instalado em camadas: repositório de metadados, serviços,
mecanismo e cliente.

O diagrama a seguir mostra uma instalação que é distribuída em três computadores. Para obter detalhes sobre
arquiteturas, consulte IBM InfoSphere Information Server: Guia de Planejamento, Instalação e Configuração.

4 Etapa 4: Instale e Configure os Componentes e Módulos do Produto
Revise as Notas sobre o Release para obter as informações mais recentes para garantir que as instalações tenham êxito.

Siga as instruções de instalação e configuração para um dos destes cenários:
Instalação Básica (sem alta disponibilidade)

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/wsisinst_pln_newinstallationroadmap.html

Instalação ativa/passiva altamente disponível
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.ha.install.doc/topics/wsisinst_pln_newinstallationharoadmap.html

Instalação em cluster altamente disponível
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.ha.install.doc/topics/wsisinst_ha_newinstallclustered.html

Para fazer o upgrade a partir de um release anterior, migre para uma nova instalação do InfoSphere Information Server.
Essa nova instalação pode ser criada seguindo qualquer um dos cenários acima, desde que você não use a nova
instalação antes da migração. Consulte Migrando para o IBM InfoSphere Information Server Versão 8.5 para obter
informações adicionais.

Informações Adicionais

? Documentação do Produto
O centro de informações contém a documentação, incluindo links para arquivos PDF, em
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5.

Após instalar os produtos, pressione F1 ou use o menu Ajuda no cliente para abrir o centro de informações
instalado.

Roteiro de Informações
Para obter recursos técnicos adicionais, consulte o roteiro em
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.roadmap.doc/topics/iisinfsv_roadmap.html.
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