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ibm.com e Recursos Relacionados

O suporte e documentação do produto estão disponíveis em ibm.com.

Suporte e Assistência

O suporte ao produto está disponível na web. Basta clicar em Suporte no Web site
do produto apropriado.

IBM® Content Collector
http://www-01.ibm.com/software/data/content-management/content-
collector/

IBM Email Archive and eDiscovery Solution
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/email/v2r2m0/index.jsp

IBM CommonStore para Exchange Server
http://www.ibm.com/software/data/commonstore/exchange/

IBM CommonStore para Lotus Domino
http://www.ibm.com/software/data/commonstore/lotus/

IBM Content Manager
http://www.ibm.com/software/data/cm/cmgr/mp/

IBM FileNet P8
http://www.ibm.com/software/data/content-management/filenet-p8-
platform/

IBM Enterprise Records
http://www.ibm.com/software/data/content-management/filenet-records-
manager/

IBM Records Manager
http://www.ibm.com/software/data/cm/cmgr/rm/

IBM WebSphere Application Server
http://www.ibm.com/software/webservers/appserv/was/

Lotus Notes and Domino
http://www.ibm.com/software/lotus/notesanddomino/

Centro de informações

É possível visualizar a documentação do produto IBM Content Collector em um
centro de informações baseado no Eclipse. Consulte o centro de informações em
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/email/v2r2m0/index.jsp.

Publicações em PDF

É possível visualizar uma versão em PDF do guia de instalação e configuração do
IBM Content Collector usando o Adobe® Acrobat Reader para seu sistema
operacional. O guia está disponível no IBM Publications Center. Se você não tiver o
Acrobat Reader instalado, poderá fazer download dele a partir do Web site da
Adobe em http://www.adobe.com.
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Como Enviar Comentários
Seu feedback é importante para ajudar a fornecer as informações mais precisas e
com a mais alta qualidade.

Envie seus comentários usando o formulário on-line de comentários do leitor em
https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en_US
&source=swg-rcf.

Entrando em Contato com a IBM
Para entrar em contato com o atendimento ao cliente IBM nos Estados Unidos ou
Canadá, ligue para 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).

Para informações sobre opções de serviços disponíveis, ligue para um dos
seguintes números:
v Nos Estados Unidos: 1-888-426-4343
v No Canadá: 1-800-465-9600

Para obter informações adicionais sobre como entrar em contato com a IBM,
consulte o Web site da IBM em http://www.ibm.com/contact/us/.
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Visão Geral do Content Collector

O IBM Content Collector arquiva e-mail e outro conteúdo digitizado em um
repositório central externo. Funções adicionais permitem que os usuários reduzam
o tamanho de suas caixas de correio, reivindiquem espaço em seus discos rígidos e
servidores Microsoft® SharePoint, procurem conteúdo no repositório e restaurem
e-mail arquivado em seus locais originais.

Arquivamento
É possível arquivar o conteúdo a partir de várias origens. Elas incluem:
v Caixas de correio nos servidores Lotus Domino ou Microsoft Exchange
v E-mail que é recebido através do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
v Pastas públicas e arquivos PST do Microsoft Exchange
v Aplicativos Lotus Domino e archives NSF locais
v Sites do Microsoft SharePoint
v Documentos nos sistemas de arquivos NTFS, DFS e Novell

O arquivamento significa que o conteúdo desses documentos é processado
e, em seguida, armazenado em um repositório central.

Terminologia: O IBM Content Collector usa documentos como um termo
genérico para e-mail, mensagens, documentos do Microsoft SharePoint e
documentos do sistema de arquivos.

O repositório central fornece um ponto de acesso único para todos os
documentos relevantes aos negócios, significando que os dados
confidenciais podem ser melhor controlados. Vários recursos de segurança
estão em vigor para a proteção dos documentos de negócios.

Os métodos de arquivamento incluem o arquivamento automático e
interativo.
v Arquivamento automático significa que um administrador configura

centralmente uma programação de arquivamento e seleciona as origens a
partir das quais arquivar o conteúdo, tais como clientes de e-mail
conectados, aplicativos, grupos de usuários, servidores, sites do
Microsoft SharePoint ou sistemas de armazenamento.

v O arquivamento interativo no lado do cliente permite que usuários dos
clientes Notes e Outlook sinalizem documentos para arquivamento.
Documentos sinalizados por usuários do cliente de e-mail são
selecionados para arquivamento na próxima vez que o processo de
arquivamento planejado é executado. Os usuários também podem
especificar informações de arquivamento adicionais antes do
arquivamento dos documentos.

O IBM Content Collector sempre arquiva o conteúdo de e-mail inteiro,
incluindo os anexos. É possível configurar quais partes serão removidas do
documento original após seu arquivamento e quando isto ocorrerá. Você
pode selecionar os documentos de todos os clientes de correio conectados,
ou de apenas um subconjunto, de acordo com os critérios predefinidos,
como o tamanho do banco de dados de correio, a idade dos documentos,
etc.

É possível copiar ou mover documentos de múltiplos sites do Microsoft
SharePoint, de um único site ou de bibliotecas e listas selecionadas
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suportadas. É possível filtrar a coleta de archive com base nos tipos de
conteúdo ou por meio de filtros adicionais da rota de tarefa, e mapear
colunas do site customizadas para metadados correspondentes em seu
repositório.

Os documentos do sistema de arquivos podem ser processados
dependendo dos metadados e armazenados em uma estrutura de pasta de
repositório específica para facilitar a procura e a recuperação.

Acessando o Conteúdo
As funções visualizar e restaurar permitem que os usuários do cliente
visualizem e restaurem documentos arquivados do repositório central,
principalmente em casos nos quais o conteúdo arquivado foi removido dos
documentos originais. Os usuários do cliente podem acessar o material
arquivado através dos links e pontos de acesso fornecidos nos documentos
de stub no caso de e-mail, através de links diretos no caso de sistema de
arquivos ou documentos do Microsoft SharePoint ou através de uma
interface de procura baseada na Web.

No IBM Content Collector, o acesso ao conteúdo arquivado é restrito. Para
e-mail, o acesso a um link é fornecido pela segurança da caixa de correio
do usuário, significando que o usuário verá apenas o que a caixa de
correio permite. Para sistema de arquivos e Microsoft SharePoint, o acesso
a um link é determinado pelo acesso do usuário ao local do documento no
sistema de arquivos ou na biblioteca de documentos do SharePoint.

O acesso ao conteúdo do documento também é possível ao usar um cliente
de repositório, seja personalizados pelo cliente ou prontos para utilização,
onde as credenciais de um usuário do repositório são aplicadas com
relação à segurança de um documento para determinar o acesso. No IBM
Content Collector, o sistema de arquivos ou os links do SharePoint também
podem ser definidos como links seguros. Clicar em um link seguro solicita
ao usuário permissões do usuário específicas para visualizar o conteúdo do
documento.

Para remover o conteúdo do e-mail restaurado no IBM Content Collector,
você pode definir um planejamento. Este processo é referido como
reapontamento do documento no repositório.

Procurar (e-mail)
O assistente de instalação do IBM Content Collector inclui uma interface
de pesquisa para os clientes do Lotus Notes ou Outlook conectados. A
partir desta interface, os usuários podem iniciar pesquisas completas de
texto para pesquisar por um conteúdo arquivado. O conteúdo dos anexos
arquivados é incluído na pesquisa.

Por motivos de segurança, o recurso de pesquisa é limitado. Os usuários
de arquivamento podem pesquisar apenas o conteúdo que foi arquivado
em sua caixa de correio. Eles não podem pesquisar ou restaurar o
conteúdo pertencente a outros usuários. Entretanto, eles podem pesquisar o
conteúdo que foi arquivado das caixas de correio às quais eles possuem
“acesso delegado”. Por exemplo, se acesso à caixa de correio de um
gerenciador foi delegado a um assistente, ele pode procurar por conteúdo
que foi arquivado a partir dessa caixa de correio. De forma semelhante, os
usuários podem procurar o conteúdo que foi arquivado a partir de
qualquer arquivo PST do Microsoft Exchange que foi designado a eles
antes de ser arquivado.

Os usuários também podem procurar metadados de e-mail. Estas são
informações que residem em campos do e-mail original, tal como o campo
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emissor, destinatário ou assunto. As informações nestes campos são
extraídas durante a operação de arquivamento e armazenadas em campos
correspondentes no repositório. É possível customizar a lista de campos de
e-mail da qual você deseja extrair metadados. É importante lembrar que as
pesquisas de metadados requerem que o usuário possua um entendimento
aprofundado dos dados nesses campos.

Também há uma função de visualização. Se um documento parecer
promissor na lista de resultados, um usuário poderá selecioná-lo para
exibir seu conteúdo em uma janela do navegador da Web. O texto de
procura é realçado. Se o documento mostrar o conteúdo desejado, os
usuários poderão clicar em um botão Restaurar para copiar o conteúdo em
um documento de e-mail em suas caixas de correio.

Procurar (Microsoft SharePoint e sistemas de arquivos)
Os usuários podem visualizar documentos do Microsoft SharePoint em
stub e documentos do sistema de arquivos que foram arquivados usando o
File System Connector clicando nos links de stub. Eles podem procurar
documentos do Microsoft SharePoint e documentos do sistema de arquivos
usando as ferramentas de procura fornecidas para seus servidores de
repositório.

Para procurar documentos em um repositório do sistema de arquivos, os
usuários podem aplicar as ferramentas de procura padrão fornecidas pelo
Windows.

Ciclo de Vida do Documento

O IBM Content Collector possibilita implementar um intervalo de
estratégias de retenção de documento, desde a exclusão simples após o
processamento até uma declaração de documentos formal como registros
no IBM InfoSphere Enterprise Records.

É possível remover partes dos documentos de e-mail arquivados ou de
documentos do aplicativo Notes gradativamente do documento original
até, finalmente, o conteúdo inteiro ser excluído. A remoção de conteúdo de
documento libera espaço nas caixas de correio ou banco de dados do
usuário e nos servidores do seu sistema de gerenciamento de conteúdo.
Geralmente, isto aumenta significativamente o rendimento do documento.

Em sistemas de origem do Microsoft SharePoint, é possível substituir
documentos inteiros por links para o documento arquivado no repositório
de destino. Posteriormente é possível atualizar links desatualizados e
remover links órfãos dos repositórios de destino.

Para configurar o ciclo de vida do documento de e-mail, você pode definir
um ciclo de vida chamado de stub. Fragmentação significa converter um
documento em um stub. Um stub é um documento a partir do qual as
partes do conteúdo foram removidas. Por exemplo, seu ciclo de vida de
stub pode instruir o IBM Content Collector a remover anexos do e-mail
uma semana após o conteúdo de correio ter sido arquivado. Uma segunda
instrução no planejamento do ciclo de vida do apontamento do documento
no repositório remove o texto principal ou o corpo do e-mail após quatro
semanas para que apenas um shell vazio do e-mail original permaneça. Por
fim, a programação de fragmentação pode ser definida para excluir o
correio inteiro.

A função de fragmentação pode inserir links nesses documentos de stub
depois do arquivamento, permitindo que os usuários visualizem o
conteúdo arquivado com apenas um clique do mouse. Além disso, o IBM
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Content Collector pode ser configurado para inserir textos resumidos no
e-mail original para indicar que o conteúdo foi removido, textos que
informam aos usuários sobre o arquivamento de uma parte específica do
conteúdo.

Conceitos relacionados

“Visão Geral da Arquitetura do Content Collector” na página 15
“Cenário: Preparando o Repositório de E-mail para Analíticas de E-mail” na página
28
“Cenário: Arquivamento de Documentos para Propósitos de Armazenamento” na
página 25
“Cenário: Arquivando E-mail de Diário” na página 26
“Cenário: Retenção e Disposição de Documento” na página 27
Informações relacionadas

Web site do IBM Content Collector

O que Há de Novo noContent Collector Versão 2.1.1?
O IBM Content Collector Versão 2.1.1 é um upgrade do IBM Content Collector
Versão 2.1.0.

O IBM Content Collector fornece os seguintes novos recursos.

Novas Plataformas de Software

SQL Server 2008

Lotus Domino 8.5 e Lotus Domino 8.5.1

FileNet P8 4.5.1

FileNet RM 4.5

Content Manager 8.4.2 e Content Manager no Linux® (x86)

Microsoft SharePointColeta

Agora você pode coletar e arquivar documentos de sites do Microsoft SharePoint,
permitindo atender os objetivos de conformidade e arquivamento ou apenas
reduzir a pressão em seus servidores SharePoint.

Coleta de vários sites
É possível coletar de vários sites, subsites e bibliotecas do SharePoint,
aplicando diferentes planejamentos e coletando diferentes metadados e
tipos de conteúdo para cada um.

Coleta de versões
É possível controlar totalmente as mudanças, coletando qualquer
quantidade de versões de cada documento.

Opções de Pós-processamento
Quando o Content Collector copiar documentos para seu repositório, ele
poderá reter ou excluir documentos do servidor SharePoint, ou
substituí-los por links para as cópias do repositório.
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Extensões para o Email Connector

Pastas Públicas do Microsoft Exchange 2003/2007
Agora é possível capturar e arquivar documentos armazenados nas Pastas
Públicas do Microsoft Exchange.

Aplicativos do Lotus Domino
Além do e-mail, agora é possível capturar e arquivar documentos dos
aplicativos Lotus Domino, por exemplo salas de equipe, bibliotecas de
projetos, catálogos de endereços e calendários.

Aprimoramentos do Gerenciamento de E-mail

Integração do Records Manager
Agora é possível declarar documentos coletados como registros no IBM
InfoSphere Enterprise Records (antigamente IBM FileNet Records
Manager).

Suporte à pasta gerenciada do Microsoft Exchange
Agora é possível aplicar processamento especial para mensagens em pastas
gerenciadas pelo Microsoft Exchange.

Expiration Manager
O Expiration Manager verifica um repositório em busca de e-mail que seja
mais antigo que a data de retenção. Os documentos de e-mail podem ser
listados, contados ou excluídos.

Coleta de informações de arquivamento adicionais
É possível ativar o IBM Content Collector para coletar informações de
arquivamento adicionais para e-mail que são arquivados manualmente.

Aprimoramentos do espaço de armazenamento
A introdução do modelo de dados compostos de e-mail melhora muito a
deduplicação do anexo separando as informações de corpo de e-mail e de
metadados dos anexos integrados.

Suporte para forms-based authentication (FBA) no Outlook Web
Access

Para o Microsoft Exchange 2007, o forms-based authentication agora é suportado
para autenticar o Serviço Outlook Web Access no servidor Exchange.

Acesso Somente Leitura ao Gerenciador de Configuração

É possível configurar o controle de acesso para o Gerenciador de Configuração. O
Gerenciador de Configuração pode ser executado no modo integral ou no modo
somente leitura, dependendo das permissões do usuário.

Nova Indexação de Procura de Texto Completa para Content
Manager

O Indexador do IBM Content Collector para Procura de Texto substitui e combina
a saída de usuário de procura de texto e módulos do indexador rápido usados
para Content Manager no Content Collector versões anteriores à V2.1.1 para
formar um componente que é instalado e usado em uma etapa. Ele executa
processos de recuperação de documento e de conversão de conteúdo em paralelo.
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O que Há de Novo no Content Collector Versão 2.2?
O IBM Content Collector Versão 2.2 fornece os seguintes novos recursos.

Novas Plataformas de Software

Microsoft Exchange Server 2010

Microsoft Outlook 2010

Microsoft SharePoint 2010

Gerenciador de Configuração

UI atualizada para o Gerenciador de Configuração
O Gerenciador de Configuração foi reprojetado para torná-lo mais fácil e
mais intuitivo de usar.

Salvar rotas de tarefas incompletas
Agora é possível salvar rotas de tarefas que estão incompletas ou que não
foram configuradas completamente.

Exibição tabulada de rotas de tarefas
Na visualização Rotas de Tarefas do Gerenciador de Configuração, agora é
possível abrir e trabalhar com mais de uma rota de tarefa por vez.

Copiar e colar rota de tarefa incluindo rota de tarefa de erro
É possível copiar uma rota de tarefa existente e sua rota de tarefa de erro e
usá-la como uma base para configurar outra rota de tarefa.

Tornar a rota de tarefa ativa ou inativa
Como parte da descrição da rota de tarefa geral, é possível selecionar ter a
rota de tarefa ativa ou inativa.

Validação automática de metadados usados em uma tarefa
Os metadados produzidos em uma tarefa são automaticamente validados.
Se os metadados estiverem ausentes, isso é relatado sob as propriedades da
tarefa.

Processamento de Rota de Tarefa

Configuração flexível de logs de auditoria
Agora é possível incluir tarefas do log de auditoria em qualquer lugar na
rota de tarefa. O log de auditoria da rota de tarefa de erro agora é
independente do log de auditoria da rota de tarefa principal. Todos os logs
de auditoria podem ser configurados de maneira independente e registrar
diferentes informações.

Arquivamento de entradas de calendário
Nos modelos de rota de tarefa de arquivamento de e-mail, as entradas de
calendário agora estão excluídas do processamento. No lugar, novos
modelos de rota de tarefa estão disponíveis, os quais lidam especificamente
com entradas de calendário.

Resiliência aprimorada
O serviço principal do IBM Content Collector, o Serviço do IBM Content
Collector Task Routing Engine reinicia automaticamente quaisquer serviços
que ele percebe que foram interrompidos. O número de vezes que o
Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine tenta reiniciar
serviços é configurável.
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Metadata

Metadados definidos pelo usuário
Agora é possível importar e exportar propriedades de metadados definidas
pelo usuário.

Propriedades MAPI e Propriedades Nomeadas
Para o Microsoft Exchange, agora é possível acessar propriedades MAPI
adicionais e propriedades nomeadas e usá-las como metadados em
processamento adicional.

Monitoramento

Painel do Sistema
O IBM Content Collector agora fornece um painel do sistema o qual
permite monitorar o desempenho do sistema em um ambiente de scale-out.

IBM Content Manager

Suporte a Múltiplos Repositórios
O IBM Content Collector agora pode arquivar ou recuperar documentos
em mais de um repositório em paralelo.

Tipos de Itens do Documento
Os documentos do Sistema de Arquivos ou do Microsoft SharePoint agora
também podem ser armazenados em um tipo de item do documento do
IBM Content Manager.

Acesso restrito a privilégio de ACL
Uma opção Lista de Controle de Acesso (ACL) restringe o acesso ao
conteúdo para uma lista de usuários específica.

Verificar se um Documento Existe
Há uma nova tarefa no IBM Content Collector que verifica se um
documento existe no repositório.

IBM FileNet P8

Detecção de Classe de Documento Dinâmica
O IBM Content Collector agora pode determinar dinamicamente a classe
de documento para documentos que devem ser arquivados.

Verificar se um Documento Existe
Há uma nova tarefa no IBM Content Collector que verifica se um
documento existe no repositório.

Configurações de Segurança
Agora é possível escolher que o Content Collector colete automaticamente
informações de segurança sobre documentos no sistema de origem e que
eles sejam mapeados para direitos de acesso do P8 no documento de
destino. Alternativamente, é possível configurar manualmente as
configurações de segurança.

Suporte a Múltiplos Repositórios
O IBM Content Collector agora pode arquivar ou recuperar documentos
em mais de um repositório em paralelo.

Mecanismo de recuperação de modelo de dados de e-mail
O IBM FileNet P8 Connector possui uma recuperação suavizadora quando
se usa o modelo de dados de e-mail e eventos inesperados ocorrem no
repositório, como indisponibilidade de servidor e interrupções de rede.
Nessas situações, as tarefas do FileNet P8 são normalmente incapazes de
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executar qualquer retrocesso ou limpeza. Agora o conector é capaz de
recuperar dados automaticamente e finalizar o processamento de e-mail
que foi deixado no repositório em um estado inesperado e que atingiu
uma idade crítica. Quando um estado de modelo de dados inesperado é
localizado, você é alertado nos logs sobre quais e-mails precisaram ser
reparados, permitindo escolher se você precisa inspecionar manualmente
os resultados do processo de reparo.

Sistema de Arquivos

Suporte do Sistema de Arquivos DFS
Esse suporte ativa a coleta de documentos armazenados em um
compartilhamento de sistema de arquivos distribuídos (DSF).

Suporte do Sistema de Arquivos Novell
Esse suporte ativa a coleta de documentos armazenados em um servidor
de arquivos na Rede Local.

Filtragem Avançada
Agora é possível especificar as opções de filtragem avançada para coletar
documentos do sistema de arquivos. As opções incluem filtragem por
vários valores de data, filtragem por tamanhos de arquivo e filtragem por
atributos de arquivo.

Mantenha o ícone do arquivo original para atalhos de arquivo após o
arquivamento

Se você arquivar em IBM FileNet P8 a partir de um sistema de arquivos e
efetuar stub no documento, o ícone do documento é mantido como ele
estava no local original. Em versões anteriores do Content Collector, o
ícone do atalho do arquivo era exibido.

Espelhar a Estrutura de Pasta do Arquivo de Origem no Repositório do Sistema
de Arquivos

Agora é possível espelhar a estrutura de pasta do arquivo de origem
quando você arquiva arquivos em um repositório do sistema de arquivos.

Microsoft SharePoint

Blogs Agora é possível capturar e arquivar blogs e comentários de blogs.

Captura de Página do Wiki
Aplicativos que abrem página de wiki capturadas em repositórios de
destino agora podem renderizar o conteúdo do wiki mais precisamente.

Opções de Pós-processamento
A nova opção Marcar como processsado possibilita arquivar documentos sem
alterar os originais no SharePoint.

A retenção de versão mais robusta possibilita reter somente a versão mais
recente de um documento, economizando espaço no seu servidor do
SharePoint.

Instalação e Configuração Simplificadas
Instalação e configuração dos componentes do Content Collector em seus
servidores e farms SharePoint é muito mais fácil, incluindo a eliminação de
todos os outros pré-requisitos de software e todas as etapas de
configuração extras que versões anteriores do Content Collector
necessitavam.
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Gerenciamento de Link
Novas tarefas de gerenciamento de link e rotas de tarefa possibilitam
atualizar links desatualizados e remover links órfãos do SharePoint para
repositórios de destino.

Colunas da Lista
Agora você pode mapear colunas da lista (biblioteca) para metadados.

Capacidade de Procura Aprimorada nos Repositórios de Destino
O espelho de metadados e configurações de segurança melhora a
capacidade de procurar documentos arquivados nos repositórios de
destino.

Recuperação transparente melhorada a partir do FileNet P8
Agora o Serviço da Web Content Collector trata da recuperação de
documentos em stub a partir do IBM FileNet P8, simplificando a instalação
do componente SharePoint, eliminando a necessidade de usuários
autorizados se autenticarem em repositórios de destino, e padronizando o
tratamento de stubs do IBM Content Manager para SharePoint e todos os
stubs do sistema de arquivos.

Novos Modelos de Rota de Tarefa
Novos modelos de rota de tarefa permitem que você colete estatísticas,
examine e gerencie links, classifique documentos usando o IBM InfoSphere
Classification Module, calcule datas de expiração e declare documentos
como registros no IBM InfoSphere Enterprise Records

Novo Conector de Origem

Conector SMTP
Agora é possível capturar e arquivar documentos a partir de sistemas de
e-mail do SMTP. O arquivamento de SMTP pode ser usado para objetivos
de conformidade.

Extensões para o Email Connector

Lotus Domino: Coletar arquivos NSF locais
O administrador pode solicitar aos usuários em um e-mail que façam o
upload de seus arquivos NSF locais para um diretório compartilhado.
Quando um usuário recebe o e-mail, ele pode clicar em um botão e
selecionar o arquivo NSF que é copiado para o servidor no qual ele é
capturado e arquivado.

Aprimoramentos do Gerenciamento de E-mail

Restaurar Temporariamente o Conteúdo Arquivado quando um Documento de
Stub é Aberto

O conteúdo de um documento em stub é recuperado temporariamente a
partir do repositório e exibido quando o usuário abre o documento. Os
usuários podem encaminhar o conteúdo integral de um documento
arquivado em vez de somente o documento stub. O documento não é
restaurado permanentemente, mas fica apenas disponível temporariamente.

Coleta de informações de arquivamento adicionais
Para o IBM Content Collector Outlook Extension, a janela para coletar
informações de arquivamento adicionais agora também é acionada quando
você copia ou move e-mail para uma pasta que é configurada de acordo.
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Especificar Informações de Arquivamento Adicionais em um Nível de Pasta
Agora é possível especificar informações de arquivamento adicionais para
qualquer pasta.

Lista de bloqueio
Se um documento não puder ser processado porque ele causa erros em
qualquer uma das tarefas do Conector de E-mail ou Conector SMTP em
uma rota de tarefas ou mesmo causa a parada completa do processamento,
o documento é incluído na lista de bloqueio para evitar que oIBM Content
Collector reprocesse esse documento.

Expiration Manager

Gerenciando a Retenção de Documentos a partir do Microsoft SharePoint e do
Sistema de Arquivos

O Expiration Manager agora também verifica um repositório em busca de
documentos do Microsoft SharePoint e do sistema de arquivos que são
mais antigos que a data de retenção. Os documentos agora podem ser
listados, contados ou excluídos.

Clientes do IBM Content Collector

Lotus Domino iNotes (previamente Domino Web Access (DWA))

v Agora suporta o Domino V8.5.1 ou acima
v Documentos que são restaurados a partir da lista de resultados da

procura agora podem ser colocados em stub
v Agora é possível suprimir a inclusão de dois links de stub de anexo

selecionando para incluir o link de anexo apenas no resumo de anexo.

Outlook Web App (previamente Outlook Web Access (OWA))
Agora suporta o Outlook OWA 2010

Suporte a Múltiplos Idiomas no Lotus Domino
É possível selecionar agora idiomas para o modelo Domino que você ative
para arquivamento usando o IBM Content Collector.

Suporte de Procura de Texto do Content Collector para IBM
Content Manager

Execute o processo de indexação em modo contínuo
O processo afuIndexer pode ser executado em modo de lote ou em modo
contínuo no qual o processo continua até ser parado por um comando de
encerramento.

Suporte funcionando com os tipos de itens IBM CommonStore para o modelo de
documento BUNDLED e o tipo de arquivamento ENTIRE (BRI)

Os tipos de itens do CommonStore para o modelo de documento
BUNDLED e o tipo de arquivamento ENTIRE podem ser usados no
Content Collector.

Definir seus Próprios Espaços de Tabela
Você não está mais proibido de usar os espaços de tabela padrão do DB2
ao utilizar as ferramentas do indexador.

Especifique uma porta exclusiva na linha de comandos
Ao indexar mais de um tipo de item ao mesmo tempo, uma porta
exclusiva pode ser definida para cada processo.
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Ler ID do Usuário e Senha a partir do Arquivo
O ID do usuário e a senha necessários para executar cada ferramenta do
indexador podem ser lidos a partir de um arquivo.

Verificações de Memória Integradas
O processo do indexador verifica se o conteúdo dos arquivos XML criados
após a análise do documento se ajusta ao buffer que é entrada para o
mecanismo de indexação.

Novas Opções de Configuração
Novas opções de configuração estão disponíveis para desativar a conversão
de documento e para influenciar a maneira como os documentos são
processados usando uma página de códigos especificada.

Estatísticas Adicionais para Monitorar o Processo de Indexação
O status de processamento de cada item agora pode ser monitorado.

Procurar Usando o IBM Content Collector

Procura Ativada em Mais de um Repositório
Agora é possível procurar em mais de um repositório de documentos no
IBM FileNet P8 e no IBM Content Manager.
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Visão Geral da Arquitetura do Content Collector

O IBM Content Collector consiste em vários componentes, que interagem com
componentes de seus sistemas de arquivosMicrosoft Exchange, Lotus Domino,
NTFS, DFS e Novell, ambientes doMicrosoft SharePoint e servidores de repositório.
Consulte o diagrama.

Sistema de Origem
Um sistema que contém documentos com os quais você deseja trabalhar
em IBM Content Collector. Este pode ser os sistemas de arquivos Microsoft
Exchange, Lotus Domino, e-mail SMTP, NTFS, DFS eNovell ou os
ambientes do Microsoft SharePoint.

Conector de origem
Um conector de origem fornece uma interface com um sistema de terceiro
que contém documentos com os quais deseja trabalhar no IBM Content
Collector. Ele é responsável pela comunicação entre servidores de e-mail,
servidores de arquivos ou Microsoft SharePoint e IBM Content Collector.

Figura 1. Diagrama de Interação Incluindo Componentes do IBM Content Collector, Clientes
de E-mail, Servidores de E-mail, Microsoft SharePoint, Sistemas de Arquivos e Servidores
de Repositório
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Os documentos que são roteados para o IBM Content Collector para
arquivamento transmitem essa camada antes que eles sejam processados e
armazenados em um repositório.

Conector de Destino
Um conector de destino fornece uma interface com um sistema de terceiro
que serve como o repositório de destino para o IBM Content Collector. Ele
é responsável pela comunicação entre um repositório do IBM Content
Manager, um repositório do IBM FileNet P8 ou um repositório do Sistema
de Arquivos e o IBM Content Collector. Documentos que são roteados do
IBM Content Collector para o arquivamento passam por esta camada antes
de serem armazenados em um repositório.

Mecanismo de Roteamento de Tarefa
Um serviço que monitora a maioria dos serviços do coletor que executa no
IBM Content Collector.

Gerenciador de Configuração
Uma interface gráfica com o usuário para a administração do IBM Content
Collector.

Servidor de Aplicativos da Web
O IBM Content Collector Servidor de Aplicativos da Web. Isto pode ser o
Servidor de Aplicativos da Web integrado ou um WebSphere Application
Server externo.

Conector do Formulário de Metadados
Um conector para um banco de dados no qual os metadados são
armazenados temporariamente.

Conector de Extração de Texto
Uma interface para o Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology, que é
usada para converter dados binários, por exemplo, a partir de anexos do
e-mail, em uma representação de texto simples.

Conector do Utilitário
Um contêiner para essas tarefas que fornecem as funções intrínsecas do
IBM Content Collector.

Banco de dados Derby
Um armazenamento temporário para quaisquer informações de
arquivamento adicionais que um usuário especificou ao arquivar
manualmente um documento.

Suporte de Procura de Texto
Um componente do IBM Content Collector que processa documentos
arquivados em um repositório do IBM Content Manager para ativar a
procura subsequente nestes documentos. Este componente deve ser
instalado no servidor IBM Content Manager. Ele contém a funcionalidade
que converte documentos formatados em uma representação somente texto
que é então passada para o mecanismo de indexação chamado Net Search
Extender. Após o conteúdo textual de um documento ter sido indexado,
este conteúdo pode ser procurado
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Conceitos relacionados

“Definição do Modelo de Dados de Armazenamento”
“Visão Geral do Content Collector” na página 3
“Cenário: Preparando o Repositório de E-mail para Analíticas de E-mail” na página
28
“Cenário: Arquivamento de Documentos para Propósitos de Armazenamento” na
página 25
“Cenário: Arquivando E-mail de Diário” na página 26
“Cenário: Retenção e Disposição de Documento” na página 27
Referências relacionadas

“Pré-requisitos Adicionais e Restrições” na página 36
Informações relacionadas

Web site do IBM Content Collector

Definição do Modelo de Dados de Armazenamento
O propósito de definir um modelo de dados de armazenamento de e-mail no IBM
Content Collector para substituir o formato Bundled Resource Item (BRI) antigo é
ativar a deduplicação efetiva no e-mail e nos anexos do e-mail em múltiplas
origens de e-mail. Da mesma forma, quaisquer documentos do Microsoft
SharePoint que são identificados como sendo idênticos são armazenados apenas
uma vez no repositório. O mesmo se aplica aos documentos do Sistema de
Arquivos.

Os aprimoramentos na deduplicação de e-mail abrangem:
v Aprimoramento no hash e no armazenamento de propriedades de e-mail

variadas. Somente uma cópia de um documento de e-mail é armazenada no
repositório independentemente de se a origem do e-mail é diário, enviado ou
recebido, exceto quando destinatários Cco estejam incluídos no documento de
e-mail. Nesse caso, duas cópias do documento de e-mail são armazenadas, uma
cópia para o diário e todos os destinatários incluindo destinatários Cco e uma
cópia para o remetente. Isso porque somente para o remetente a lista de
destinatários Cco é restaurada. Para cada destinatário que inclua os destinatários
de Cco, o documento de e-mail restaurado não contém uma lista de destinatários
de Cco.

v Extração dos anexos do e-mail que vêm de múltiplas origens de e-mail e
armazenamento desses anexos apenas uma vez no repositório.
Se o mesmo anexo também for inserido como um documento através do
Microsoft SharePoint ou do Sistema de Arquivos, nenhuma deduplicação será
fornecida.

Restrição: A deduplicação de e-mail ocorre somente se as cópias do documento de
e-mail possuírem o mesmo formato. Se, por exemplo, o mesmo documento de
e-mail estiver presente no formato SMTP/MIME e em um formato de servidor de
e-mail nativo para o Domino ou Exchange, não ocorrerá nenhuma deduplicação.

Modelo de Dados do IBM Content Manager

Todos os documentos arquivados usando o IBM Content Collector estão
armazenados nos tipos de itens no IBM Content Manager. É necessário ter pelo
menos um tipo de item do IBM Content Manager para cada sistema de origem que
você configura no IBM Content Collector. A deduplicação nos documentos de
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e-mail, do Microsoft SharePoint e do Sistema de Arquivos está disponível apenas
dentro de um mesmo tipo de item e não em vários tipos de itens.

O e-mail é armazenado em um tipo de item de e-mail. O tipo de item de e-mail é
um tipo de item de recurso do IBM Content Manager contendo uma ou mais
instâncias de e-mail distintas (DEIs).

Uma DEI é o item raiz e é o objeto de e-mail binário comum em um destes
formatos:
v Formato binário do Notes (CSN)
v Formato Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
v Formato de documento de correio do Microsoft Exchange (MSG)

A raiz contém todos os dados e atributos de e-mail comuns que são
compartilhados em todas as instâncias do e-mail. Ela contém o hash que é usado
para assegurar que o e-mail seja armazenado apenas uma vez no repositório. A
DEI é o item requerido por um aplicativo, por exemplo, em um processo de fluxo
de trabalho, para gerenciamento de registros ou para propósitos de visualização.

Uma DEI possui dois componentes-filhos:
v O filho da instância de e-mail (EI) que controla as referências de todas as cópias

do mesmo e-mail arquivado a partir de diferentes caixas de correio ou do diário.
Ele contém as propriedades de cada cópia de e-mail que são necessárias para
restaurar cada cópia individual do e-mail, as propriedades variadas. Para
arquivamento de diário, as propriedades variadas contêm os atributos de diário
adicionais produzidos durante o processo de diário.

v O filho da instância de anexo (AI) que controla as referências para os anexos de
e-mail que são arquivados separadamente. Como um e-mail pode ter múltiplos
anexos, este filho de referência pode ter nenhuma, uma ou várias entradas
apontando para os anexos. Não apenas as referências aos anexos são
armazenadas, mas também metadados adicionais necessários para visualizar e
restaurar o e-mail com seus anexos, por exemplo, o nome do arquivo do anexo e
uma chave de correlação que é usada para restaurar o anexo para o local
original no e-mail.
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A deduplicação é fornecida pelo Content Collector.

Quando uma DEI for removida, todos os objetos associados serão removidos
também. Para evitar a exclusão acidental da DEI, por exemplo, por um usuário do
cliente, a data de expiração é monitorada e, apenas se a data atual passar a data de
expiração, a remoção é permitida.

Os anexos do e-mail são armazenados em um tipo de item de anexo. O tipo de
item de anexo é um tipo de item de recurso e pode conter anexos de diferentes
tipos de itens do sistema de origem de e-mail. O tipo de item de anexo contém
uma ou mais instâncias de anexo distintas (DAIs). Uma DAI representa o objeto de
anexo em si e é o objeto principal que controla a exclusão do conteúdo e dos
objetos associados. Uma DAI é referenciada por uma ou mais AIs a partir de uma
instância de e-mail (uma DEI). Uma DAI pode ser removida apenas se nenhuma
outra instância estiver apontando para ela. O único atributo requerido por uma
DAI é o hash usado para calcular uma chave de hash de deduplicação exclusiva
que assegura que apenas uma cópia do anexo seja mantida em um tipo de item,
independentemente de quantas vezes o mesmo anexo foi arquivado por diferentes
usuários.

Não há modelo de dados formal para documentos do Microsoft SharePoint e do
Sistema de Arquivos. O IBM Content Collector oferece um tipo de item de recurso
de amostra para cada. É possível escolher não usar as amostras de jeito nenhum ou
escolher usar algumas das propriedades das amostras em um tipo de item
customizado, dependendo de seu caso de negócio.

É possível armazenar documentos do Microsoft SharePoint no tipo de item do
Microsoft SharePoint de amostra, que pode ser um dos seguintes tipos de itens
IBM Content Manager:
v Um tipo de item de recurso com um ou mais itens do Microsoft SharePoint
v Um tipo de item de documento com uma parte do documento de base

(ICMBASE) com um ou mais itens do Microsoft SharePoint. Partes do
documento adicionais podem ser associadas ao tipo de item do documento, mas
elas são ignoradas por aplicativos ou clientes do IBM Content Manager
customizados.

Cada item possui uma instância (SI) que controla todas as referências arquivadas a
partir do Microsoft SharePoint.
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Sistema de Arquivos são armazenadas em um tipo de item do Sistema de
Arquivos. O tipo de item do Sistema de Arquivos pode ser um dos seguintes tipos
de itens do IBM Content Manager:
v Um tipo de item de recurso com um ou mais itens do Sistema de Arquivos
v Um tipo de item de documento com uma parte do documento de base

(ICMBASE) com um ou mais itens do Sistema de Arquivos. Partes do
documento adicionais podem ser associadas ao tipo de item do documento, mas
aplicativos customizados e clientes IBM Content Manager as ignoram.

Cada item possui uma instância (FI) que é usada para controlar todas as
referências arquivadas a partir do Sistema de Arquivos, enquanto apenas um cópia
do documento real é armazenada no repositório se a deduplicação foi configurada
manualmente para o tipo de item na rota de tarefa de arquivamento e o tipo de
item está configurado de acordo. Caso contrário, a deduplicação é feita na camada
do dispositivo de armazenamento e através do IBM Tivoli Storage Manager (TSM).

As instâncias de origem podem ser excluídas a qualquer momento, a menos que
elas também estejam sob o controle de outro aplicativo, tal como um aplicativo de
gerenciamento de registros ou o eDiscovery Manager, ou antes de suas datas de
expiração serem atingidas.

Modelo de Dados do FileNet P8

Todos os documentos arquivados usando IBM Content Collector são armazenados
como objetos do documento do FileNet P8 em um armazenamento de objeto. O
armazenamento de objeto deve ser dedicado ao arquivamento usando o IBM
Content Collector. O mesmo armazenamento de objeto pode ser usado para
armazenar documentos de e-mail, do Microsoft SharePoint, e do Sistema de
Arquivos.
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Um e-mail é armazenado como um objeto do documento e possui os seguintes
componentes:
v Uma instância de e-mail distinta (DEI) que é o objeto do documento raiz para o

e-mail que consiste em um ou mais elementos de conteúdo:
– O primeiro elemento de conteúdo é o e-mail de diferentes caixas de correio

ou do diário.
– Todos os elementos de conteúdo subsequentes são os anexos.

A DEI contém o hash que é usado para assegurar que o e-mail seja armazenado
apenas uma vez no repositório.

v Um Texto de Instância XML (XIT) que é um arquivo XML indexável contendo a
data dos elementos de conteúdo da DEI que precisa ser indexada para procura
de texto.

v Uma instância de e-mail (EI) que é um objeto customizado e controla os dados
exclusivos de todas as cópias de um e-mail (instâncias de caixa de correio ou de
diário da DEI).

A deduplicação de e-mails é fornecida pelo Content Collector, enquanto que a
deduplicação de anexos é gerenciada pelo FileNet P8 Versão 4.5.1 ou na camada do
dispositivo de armazenamento.

Quando uma DEI for removida, todos os objetos associados serão removidos
também. Para evitar exclusão acidental da DEI, por exemplo, por um usuário do
Workplace, a data de expiração é monitorada e, apenas se a data atual passar a
data de expiração, a remoção é permitida.

O XIT também é excluído automaticamente quando a DEI é excluída, a menos que
um sinalizador de suspensão esteja configurado nele pelo eDiscovery Manager.
Neste caso, a DEI não pode ser excluída. Entretanto, se você tentar excluir o XIT
diretamente, será produzido um erro e a exclusão não será concluída. Isto assegura
que o XIT não seja excluído acidentalmente e que a indexação seja perdida.
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Não há modelo de dados formal para documentos do Microsoft SharePoint e do
Sistema de Arquivos. O IBM Content Collector oferece uma classe de documento
da instância de amostra para cada um com os componentes a seguir. É possível
escolher não usar as amostras de jeito nenhum ou escolher usar algumas das
propriedades das amostras em uma classe de documento customizada,
dependendo de seu caso de negócio:
v Para Microsoft SharePoint:

– Uma instância do Microsoft SharePoint (SI) que é o objeto do documento raiz
para o documento do Microsoft SharePoint com um elemento de conteúdo
que é o documento em si. Esta classe de documento da instância do Microsoft
SharePoint contém prováveis propriedades que existem para arquivamento a
partir desta origem.

v Para Sistema de Arquivos:
– Uma instância do Sistema de Arquivos (FI) que é o objeto do documento raiz

para o documento do Sistema de Arquivos com um elemento de conteúdo
que é o documento em si. Esta classe de documento da instância contém
prováveis propriedades que existem para arquivamento a partir de um
sistema de arquivos.

As instâncias de origem podem ser excluídas a qualquer momento, a menos que
elas também estejam sob o controle de outro aplicativo, tal como um aplicativo de
gerenciamento de registros ou um eDiscovery Manager.

Para deduplicação do conteúdo do Microsoft SharePoint ou do Sistema de
Arquivos, o sistema usa a deduplicação nativa que é fornecida pelo FileNet P8
Versão 4.5.1 e a deduplicação no nível do dispositivo. Para versões anteriores do
FileNet P8, a deduplicação também é gerenciada pelo FileNet P8, a menos que a
deduplicação tenha sido configurada manualmente na rota de tarefa de
arquivamento.

Se a deduplicação for gerenciada pelo FileNet P8, um novo objeto do documento
será criado no FileNet P8 para cada instância de um documento. Como resultado,
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ao navegar ou procurar, cada duplicata parecerá ser um documento exclusivo,
ainda que no nível do armazenamento, apenas uma cópia do arquivo esteja
armazenada. Se a deduplicação for configurada manualmente em uma tarefa de
arquivamento, um novo objeto do documento não será criado no FileNet P8. Um
objeto do documento único representa todas as instâncias de um documento.
Conceitos relacionados

“Visão Geral da Arquitetura do Content Collector” na página 15
Referências relacionadas

“Objetos Implementados no FileNet P8” na página 84
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Cenários de Arquivamento de Documentos

O arquivamento de documentos se refere ao armazenamento de longo prazo de
e-mail e outros documentos em um repositório central e, em um sentido mais
amplo, à capacidade de localizar, visualizar e restaurar conteúdo arquivado. Os
cenários de arquivamento de documentos descrevem como o IBM Content
Collector ajuda as empresas a tratarem problemas, tais como, problemas de
armazenamento, de conformidade regulamentar e conformidade de política
interna. Um cenário focaliza a preparação de um repositório que deve ser usado
como uma base de conhecimento para analítica com ferramentas, como o IBM
eDiscovery Manager e o IBM eDiscovery Analyzer.

Cenário: Arquivamento de Documentos para Propósitos de
Armazenamento

Esse cenário descreve como os funcionários na ExampleCo. Enterprises, uma
empresa fictícia, endereçam os problemas de desempenho e armazenamento de
documento em estações de trabalho e e-mail do cliente, no Microsoft SharePoint, e
em servidores de arquivo NTFS.

A ExampleCo. Enterprises decide implementar novos processos para arquivar
documentos porque o desempenho dos servidores da empresa se degradou
consideravelmente. O volume de e-mail e de documentos do SharePoint quase
dobrou nos últimos dois anos. O e-mail geralmente contém anexos de mais de 2
MB de tamanho, portanto, as caixas de correio da maioria dos usuários crescem
rapidamente. Os servidores SharePoint podem ser facilmente preenchidos com
gráficos ou arquivos de vídeo. Os usuários, às vezes, aguardam vários minutos
quando eles procuram e-mail em suas próprias caixas de correio ou documentos
no servidor SharePoint. Os documentos ocupam uma grande quantidade de espaço
em disco nas estações de trabalho dos usuários e, o mais importante, nos
servidores.

Aumentar o espaço em disco do servidor não melhorará e poderá reduzir o
desempenho do servidor. Assim, a ExampleCo. Enterprises decide usar o IBM
Content Collector para arquivar documento em um repositório central. Após copiar
e-mail e documentos em um repositório central, as partes originais dos
documentos de e-mail podem ser removidas do sistema de correio. Este método de
armazenar documentos reduz significativamente os requisitos de espaço em disco.
Menos dados precisam ser lidos, varridos e manipulados e o desempenho dos
sistemas de origem melhora.

Os gerentes discutem os requisitos de arquivamento com Judy Jameson, uma
administradora de TI da ExampleCo. Enterprises. Judy implementa as seguintes
regras e processos:
v Arquivar automaticamente o e-mail com anexos que são maiores do que 2 MB

uma semana após suas criações ou seus recebimentos e todos os outros
documentos após quatro semanas.

v Reter documentos neste servidor de origem por três meses, para evitar atraso no
trabalho de usuários que estão trabalhando off-line.

v Após três meses, remover os documentos do SharePoint e anexos do e-mail
grandes e substituí-los por links chamados stubs. Os usuários podem seguir os
links nos stubs para visualizar e restaurar os documentos.
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v Após um ano, remova os stubs dos servidores de origem. Os usuários com
acesso ao repositório de destino podem procurar e restaurar os documentos.

v Os usuários de e-mail podem arquivar manualmente documentos a qualquer
momento.

Para atender a estes requisitos, Judy decide usar e modificar um ou mais dos
modelos de rota de tarefa entregues pelo IBM Content Collector. Os modelos
oferecem uma forma fácil de definir o sistema e não requerem habilidades
profundas do sistema. Ela pode adaptar os modelos para acomodar futuras
necessidades, mas no presente ela precisa fazer somente ajustes menores para
tornar os modelos adequados aos requisitos de gerenciamento de documento da
ExampleCo. Enterprises.
Conceitos relacionados

“Coletando Documentos para Processamento” na página 494
“Visão Geral do Content Collector” na página 3
“Visão Geral da Arquitetura do Content Collector” na página 15
Tarefas relacionadas

“Criando uma Rota de Tarefa” na página 297

Cenário: Arquivando E-mail de Diário
Esse cenário descreve como a ExampleCo. Enterprises, uma empresa fictícia,
emprega o IBM Content Collector para arquivar e-mail que é lançado em diário
pela infraestrutura de e-mail da empresa.

Para propósitos de conformidade e para evitar exclusão acidental ou intencional de
e-mail a ExampleCo. Enterprises mantém um diário de todos os e-mails recebidos
e de saída. Atualmente, todo e-mail é automaticamente lançado no diário para uma
caixa de correio de diário em cada um dos servidores de e-mail da empresa. Como
é muito mais fácil para o departamento de conformidade da ExampleCo.
Enterprises manter um único diário em vez de diários distintos que estão
localizados em diversos servidores de e-mail em diferentes locais, a ExampleCo.
Enterprises decide usar oIBM Content Collector para criar um archive das cópias
de diário de todos os e-mails de todos os servidores de e-mail para que não
precisem ser retidos localmente.

Os gerentes pedem à Judy Jameson, a administradora de TI, para investigar as
opções para arquivar e-mail de diário. Ela identifica duas possíveis estratégias:
v Configurar o Content Collector para arquivar diretamente as caixas de correio de

diário existentes.
v Configurar os servidores de e-mail para enviar cópias do diário de todos os

e-mails para o servidor Content Collector, para que o Content Collector possa
arquivá-los.

Como a empresa já usa caixas de correio de diário, a primeira opção é seguir para
a implementação. Porém, oContent Collector deve efetuar crawl nas caixas de
correio de diário em cada servidor de correio para processar o e-mail de diário.
Como os servidores de e-mail são descentralizados em diferentes locais, eles
devem ser acessados em uma rede de longa distância (WAN) em vez de uma rede
local (LAN). Isso não é aconselhável e pode ser muito lento. Para evitar prejudicar
o desempenho, Judy decide implementar a segunda opção e configurar os
servidores de e-mail para enviar cópias do diário de todos os futuros e-mails para
o servidor Content Collector. O Content Collector então coleta todos os e-mails de
diário que ele recebe de diferentes servidores e armazena-os no mesmo archive.

26 Guia do Administrador



Para receber e processar o e-mail de diário noContent Collector, Judy configura o
Conector SMTP, que recebe e-mail por meio do Protocolo Simples de Transferência
de Correio, e configura uma rota de tarefa para arquivar o e-mail recebido. Depois,
ela modifica a configuração do diário de cada servidor de e-mail da empresa para
fornecer o correio do diário para o servidor Content Collector por meio de conexão
SMTP em vez de armazená-lo em uma caixa de correio de diário.
Conceitos relacionados

“Visão Geral do Content Collector” na página 3
“Visão Geral da Arquitetura do Content Collector” na página 15
Tarefas relacionadas

“Criando uma Rota de Tarefa” na página 297
“Configurando o Conector SMTP” na página 204
“Coletando Documentos SMTP” na página 518

Cenário: Retenção e Disposição de Documento
Esse cenário descreve como a empresa imobiliária ExampleCo. Enterprises usa o
IBM Content Collector para reter e dispor documentos eletrônicos.

Para evitar a exclusão acidental ou intencional de documentos, a empresa
atualmente registra seu e-mail e faz backup de cada documento de seu Microsoft
SharePoint e de seus servidores de arquivos. O método funciona, mas não muito
bem, porque requer disposição manual de documentos e, certamente, sobrecarrega
os servidores de origem, reduzindo o desempenho e consumindo cada vez mais
espaço em disco. A recuperação de documentos de backup é trabalhosa ou até
impossível.

Antes que possam implementar uma solução melhor, a ExampleCo. Enterprises
deve determinar o nível de controle que precisam sobre os ciclos de vida de
retenção e os resultados. Seu administrador de registros, Alexandra Jackson,
informa ao coordenador que eles precisam declarar um subconjunto significativo
de documentos como registros. A maioria de seus documentos eletrônico, no
entanto, requer apenas retenção simples: mantê-los por três anos, em seguida,
excluir.

A empresa decide usar o IBM Content Collector para reter seus e-mails e outros
documentos. O aplicativo oferece dois níveis de retenção:
v A tarefa Calcular Data de Expiração planeja documentos arquivados para exclusão

a partir do repositório após um número especificado de dias que podem variar
por metadados tal como usuário, grupo ou uma classificação automática que o
IBM InfoSphere Classification Module fornece.

v A tarefa Declarar Registro trata de tarefas de retenção mais complexas, tal como o
aplicativo de períodos de retenção variáveis e opções de disposição para o IBM
InfoSphere Enterprise Records.

Como a empresa requer a retenção básica de alguns documentos e a declaração de
outros documentos como registros, ela decide usar ambas as opções.

Alexandra pede a Judy Jameson, o administrador de TI, para configurar o IBM
Content Collector para declarar como registros todos os documentos que precisam
ser registros e para arquivar e então excluir todos os outros documentos após três
anos. Judy usa os modelos de rota de tarefa para criar dois conjuntos de rotas de
tarefas, um conjunto para processar os documentos que precisam ser registros e
outro para processar todos os outros documentos. Para cada rota de tarefa no
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primeiro conjunto ela inclui uma tarefa Declarar Registro que declara cada
documento como um registro em IBM InfoSphere Enterprise Records. Para cada
rota de tarefa no outro conjunto ela inclui a tarefa Calcular Data de Expiração e a
configura para marcar documentos como elegíveis para exclusão após três anos.
Ela, então, planeja o Expiration Manager para excluir documentos elegíveis toda
semana.
Conceitos relacionados

“Coletando Documentos para Processamento” na página 494
“Visão Geral do Content Collector” na página 3
“Visão Geral da Arquitetura do Content Collector” na página 15
Tarefas relacionadas

“Criando uma Rota de Tarefa” na página 297

Cenário: Preparando o Repositório de E-mail para Analíticas de E-mail
A ExampleCo. Enterprises, uma empresa fictícia que constrói dispositivos
eletrônicos, deve ir à justiça contestar reclamações de patente por outras empresas.
O e-mail, entre outras evidências, pode comprovar que a ExampleCo. Enterprises é
a proprietária legal de suas invenções. Esse cenário descreve como os funcionários
na ExampleCo. Enterprises preparam seu sistema de arquivamento de e-mail para
poder localizar o e-mail relevante ao processo judicial.

Às vezes, os concorrentes copiam as invenções da ExampleCo. Enterprises
ilegalmente. Quando a ExampleCo. Enterprises sabe de um caso assim, ela
considera um processo judicial contra a parte infratora ou demanda compensação.
A empresa precisa provar ser a proprietária legal dessas inovações. Para fazer isso,
a ExampleCo. Enterprises fornece a um escritório de advocacia projetos, minutos
de reuniões, especificações do produto, patentes, aplicativos da patente, e e-mail
que datam da época em que um produto foi desenvolvido. O escritório de
advocacia analisa o material e, com base nos resultados, tenta negociar uma
quitação com a parte acusada.

O e-mail dos engenheiros naExampleCo. Enterprises prova que as ideias surgiram
na ExampleCo. Enterprises antes que possivelmente pudessem ter sido discutidas
pelo concorrente. De especial interesse é o e-mail de engenheiros que deixaram a
ExampleCo. Enterprises para trabalhar para a concorrência. Alguns desses
documentos contêm sugestões de que uma tecnologia foi desenvolvida quando o

28 Guia do Administrador



engenheiro ainda trabalhava para a ExampleCo. Enterprises e que, portanto, a
ExampleCo. Enterprises tem o direito exclusivo de usar essa tecnologia. Em casos
como esse, os antigos gerentes e colaboradores do engenheiro devem ser
identificados para que possam testemunhar, se necessário.

As informações no e-mail podem ajudar os procuradores a rastrearem os
departamentos para os quais uma pessoa trabalhou e assegurar que eles
localizaram a pessoa correta. Por essa razão, Chris Marsh, o chefe do departamento
de processo judicial da corporação, e Alexandra Jackson, a administradora de casos
legais, querem pesquisar números de departamentos, identificadores exclusivos de
funcionários e gerentes de funcionários e departamentos. Para coletar e preservar o
e-mail, eles usam uma ferramenta tal como IBM eDiscovery Manager e, para
analisarem o e-mail, eles usam ferramentas de analíticas de e-mail como IBM
eDiscovery Analyzer. Para fornecer os resultados da procura apropriados, estas
ferramentas requerem que atributos adicionais sejam configurados no repositório
de e-mail. Chris e Alexandra pedem a Judy Jameson, o administrador de TI, para
configurar o repositório de e-mail de maneira apropriada.

Judy cria atributos adicionais no sistema de gerenciamento de conteúdo que está
servindo como o repositório de e-mail. Esses atributos devem conter números de
departamento, identificadores e nomes de gerentes. O IBM Content Collector
armazenará as informações para cada e-mail que é arquivado no repositório. Como
as informações não podem ser localizadas no e-mail, elas serão extraídas do Active
Directory da empresa quando o e-mail for arquivado. Judy também inclui os novos
nomes de atributos no arquivo de configuração para o indexador de pesquisa de
texto que é fornecido pelo IBM Content Collector. Isso provoca uma extração dos
valores de atributos quando o índice é construído, que inclui essas informações no
índice de pesquisa de texto. As informações no índice de procura de texto são
usadas pelo IBM eDiscovery Manager.
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Parte 2. Instalando
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Instalando o Content Collector

Instale o IBM Content Collector de acordo com seus requisitos. Verifique os
pré-requisitos antes de iniciar a instalação.
Informações relacionadas

Requisitos de sistema

Pré-requisitos para a Instalação
Leia as notas sobre o release e verifique os pré-requisitos na web e nos tópicos a
seguir antes de instalar o IBM Content Collector.

Pré-requisitos de Hardware
Verifique o hardware necessário para o IBM Content Collector, para os sistemas de
origem que contêm os documentos a serem arquivados e para os repositórios nos
quais você deseja arquivar os documentos.

Para os requisitos de hardware mais atuais, consulte a nota técnica Requisitos do
Sistema em
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27019702.

Além disso, considere os seguintes requisitos:
v Você precisa de um computador ou partição separada que seja executada em um

dos sistemas operacionais Windows® suportados. Este computador ou máquina
lógica deve estar conectado por uma rede TCP/IP aos servidores nos quais seus
repositórios e seus sistemas de origem estão instalados.
Para Lotus Domino, este computador requer que um tempo de execução do
Lotus Domino Server esteja instalado.
Para o Microsoft Exchange, este computador deve estar no mesmo domínio que
o servidor Microsoft Exchange.

v O Content Collector usa uma arquitetura de processo múltipla para usar
diversos GB da memória principal de maneira eficiente. Além disso, o
desempenho é bastante melhorado se existir uma quantidade de memória
disponível suficiente para o cache do disco do sistema operacional.
O requisito mínimo de 4 GB de memória é suficiente para os servidores Content
Collector que são usados para coleta e arquivamento básicos de documento.
Porém, mais memória (a quantidade recomendada é 8 GB) é necessária:
– Para servidores de produção que destinam-se a cargas de trabalho grandes,

ou seja, para servidores que processam muitos documentos potencialmente
grandes paralelamente

– Para servidores Content Collector que também fornecem serviços de procura,
visualização e restauração por meio de aplicativos da Web, por exemplo, em
cenários de gerenciamento de caixa de correio

– Para os servidores que executam o componente Receptor SMTP do Conector
SMTP

Mais de 4 GB podem ser endereçados eficientemente em sistemas que usam uma
versão de 64 bits do sistema operacional.

v O diretório ativo que o conector do servidor de e-mail usa para criar e
armazenar arquivos temporários deve estar em um disco separado e rápido.

© Copyright IBM Corp. 2008, 2010 33

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=484&uid=swg27016442
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27019702


v Use uma matriz Raid 5 para seu sistema operacional e para os componentes do
Content Collector. A matriz Raid 5 ajuda a evitar tempo de inatividade do
sistema em caso de falhas do disco rígido. Entretanto, não use uma matriz Raid
5 para o diretório ativo do conector de servidor de e-mail devido à perda de
gravação de Raid 5.

Pré-requisitos de Software
Assegure que você tenha o software necessário instalado nos níveis de versão que
este release do IBM Content Collector suporta.

Verifique os requisitos para o software necessário para o IBM Content Collector,
para os sistemas de origem que contêm os documentos a serem arquivados, e para
os repositórios nos quais você deseja arquivar os documentos.

Para os requisitos de software mais atuais, incluindo versões, consulte a nota
técnica Requisitos do Sistema em
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27019702.

Além disso, considere os seguintes requisitos:
v Para usar o Lotus Domino como um sistema de origem:

– Instale o Servidor Lotus Domino no servidor IBM Content Collector e
desative o serviço Lotus Domino.

– Instale o Cliente Lotus Domino em computadores clientes.
v Para usar o Microsoft Exchange como um sistema de origem:

1. Instale o Microsoft Outlook, incluindo os service packs e correções mais
recentes.

2. Inicie o Microsoft Outlook e verifique sua conexão com o servidor de e-mail:
Crie um perfil e, em seguida, efetue logon no Microsoft Exchange com o
usuário que é especificado para a conta do usuário para o serviço do IBM
Content Collector Email Connector.

3. Torne o Microsoft Outlook o cliente de e-mail padrão.
4. Configure o Microsoft Outlook para solicitar um perfil sempre que o Outlook

for iniciado.
5. Pare o Microsoft Outlook antes de instalar o Content Collector Server.

v Para usar o Content Manager como seu repositório:
– Instale e configure o conector do IBM Information Integrator para Content no

servidor no qual o Content Collector deve ser instalado.
– Se você desejar procurar documentos que são arquivados no IBM Content

Manager, instale o IBM Content Collector Text Search Support no servidor
IBM Content Manager antes de instalar o Content Collector. No Solaris
Operating Environment, o componente de procura de texto requer o pacote
iconv.

v Para usar o IBM FileNet P8 como seu repositório:
– Dependendo da versão do FileNet P8 que você está usando, é necessário

instalar diferentes clientes e software de suporte. Consulte a nota técnica
Requisitos do Sistema.

– O Servidor FileNet P8 Content Engine deve ser instalado e configurado para
recuperação baseada em conteúdo (CBR). Para obter informações adicionais,
consulte a seção sobre como configurar o Content Engine para CBR na
documentação do FileNet P8.
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– FileNet P8 Content Engine .NET deve ser instalado para ativar a comunicação
entre o servidor FileNet P8 Content Engine e o IBM Content Collector
Configuration Manager serviço do IBM Content Collector IBM FileNet P8
Connector. Esse instalador é integrado na opção .NET Clients do instalador
do Servidor FileNet P8 Content Engine.

– Opcional: Instale o IBM FileNet Enterprise Manager na máquina na qual o
Servidor Content Engine está instalado. Essa é uma sub-opção da opção .NET
Clients no instalador do Servidor FileNet P8 Content Engine.

– Instale o componente dos clientes Java do FileNet P8 Content Engine.
- Para o FileNet P8 Content Engine 4.0.1 essa é uma opção do instalador do

FileNet P8 Content Engine.
- Para o FileNet P8 Content Engine 4.5.x, é necessário executar o instalador

do FileNet P8 Content Engine Client. Selecione Outros Aplicativos no
instalador do FileNet P8 Content EngineClient. Isso acionará a instalação
das bibliotecas API do FileNet Java Client. Elas são requeridas pela
Configuração Inicial doContent Collector, Serviços da Web do Content
Collector e as Configurações Gerais doGerenciador de Configuração.
FileNet P8 O Content Engine Client e a API do FileNet Java Client devem
ser instalados antes da instalação do Servidor IBM Content Collector. Se a
API do FileNet Java Client não for instalada, um ícone de aviso (um ponto
de exclamação vermelho) será mostrado na configuração inicial e nenhuma
conexão do FileNet P8 poderá ser criada.

– Certifique-se de que a instalação no servidor FileNet P8 Content Engine
sempre esteja em sincronia com a instalação no servidor IBM Content
Collector. Note que as bibliotecas Java em CEClient\lib são copiadas para a
implementação dos Serviços da Web do Content Collector durante a
instalação. Se uma atualização do FileNet Java Client for necessária, as
versões mais novas desses arquivos devem ser copiadas para AFUWeb\lib.

– Instale o IBM FileNet Content Search Engine em um servidor diferente do
servidor IBM FileNet Content Engine. Observe que não é possível colocar o
Autonomy K2 Master Administration Server e um Autonomy K2
Administration Server adicional no mesmo servidor. Para obter informações
adicionais, consulte a seção sobre como instalar o Content Search Engine na
documentação do FileNet P8.

v Dependendo do tipo de banco de dados que você deseja usar para os dados de
configuração, você deve instalar diferentes clientes e software de apoio:

banco de dados DB2
Instale o DB2 Runtime Client no Content Collector Server para
estabelecer uma conexão.

banco de dados SQL Server
Instale um driver JDBC.

banco de dados Oracle

– Instale um driver JDBC
– Instale as ferramentas do Oracle Client

v O WebSphere Application Server é necessário para fornecer acesso aos dados de
configuração e aos documentos arquivados. Ele hospeda os aplicativos da Web
do Content Collector. Se não desejar usar o Servidor de Aplicativos da Web
integrado para armazenar os dados de configuração, instale outro WebSphere
Application Server ou use um existente. Os aplicativos da Web doIBM Content
Collector suportam os navegadores da Web Internet Explorer e Mozilla Firefox.
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Pré-requisitos Adicionais e Restrições
Considere os pré-requisitos e restrições adicionais listados antes de instalar o IBM
Content Collector.

Considerações para o Sistema de Origem

Tabela 1. Considerações para o Sistema de Origem

Sistema de Origem Pré-requisitos e Restrições

Lotus Domino v Se desejar usar o iNotes (anteriormenteDomino Web Access (DWA)), configure o iNotes
no ServidorLotus Domino.
Importante: Para Lotus iNotes, um Arquivo de Formulários de Extensão denominado
Forms85_x.nsf deve existir no diretório iNotes no servidor Lotus Domino. Se o arquivo
não existir, você deverá criar um antes de poder ativar os recursos do Content
Collector no Lotus iNotes. Para obter informações sobre como criar um Arquivo de
Formulários de Extensões, consulte o tópico sobre como customizar a aparência do
Lotus iNotes no IBM Lotus Domino e o centro de informações do Notes em
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp.

v Certifique-se de que o servidor Lotus Domino do qual o IBM Content Collector arquiva
é reinicializado após toda a ativação para oIBM Content Collector ter sido concluída.

v Quando você usa o IBM Lotus Domino Attachment and Object Store (DAOS) e deseja
restaurar seus documentos de volta para o Lotus Notes, os anexos dos documentos não
são restaurados no DAOS.

Microsoft Exchange v Se você executar o Microsoft Outlook no Citrix, deverá publicar o aplicativo como
aplicativo instalado que é acessado a partir de um servidor ou como aplicativo que é
enviado para o cliente. O acesso ao Outlook como aplicativo que é enviado ao servidor
não é suportado no Content Collector. Se você usar o Citrix streamed para modo de
cliente, precisará instalar o Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable
Package no computador cliente.

v Somente Microsoft Exchange Server 2010: Certifique-se de que as políticas reguladoras
do cliente que são ativadas por padrão não restrinjam involuntariamente as operações
de arquivamento no servidor Content Collector pois isso pode levar a uma redução
considerável do rendimento. Adapte as políticas reguladoras do cliente padrão ou crie
uma política reguladora padronizada para as contas de usuário de arquivamento do
Content Collector.
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Considerações para o Sistema de Destino

Tabela 2. Considerações para o Sistema de Destino

Sistema de Destino Pré-requisitos e Restrições

Content Manager v Use apenas o caracteres a-z, A-Z e 0-9 do conjunto de caracteres Latin-1 nos nomes do
diretório de índice e do diretório ativo do índice.

v Para usar o IBM Content Collector Text Search Support para indexar e procurar seus
documentos em um repositório doIBM Content Manager, essas considerações se
aplicam:

– Instale o componente de procura de texto e ative o repositório para procura antes de
instalar o Content Collector Server porque o servidor usa os arquivos e funções que
são instalados por este componente. Para obter informações adicionais, consulte a
seção sobre como ativar um repositório do IBM Content Manager para procura.

– Se o IBM Content Manager estiver instalado em mais de um servidor, instale o
Suporte de Procura de Texto do Content Collector na máquina do IBM Content
Manager na qual o servidor de bibliotecas e o Net Search Extender estão instalados
e não onde o gerenciador de recursos está instalado.

– No Linux, use um shell que usa o script .profile. Caso contrário, o arquivo RC do
ID do usuário do proprietário da instância não será atualizado.

– No Linux e UNIX®, o nome do servidor de bibliotecas faz distinção entre maiúsculas
e minúsculas. Se, durante a instalação do componente de procura de texto, você
criar um diretório no diretório de administração do servidor de bibliotecas com o
mesmo nome que o servidor de bibliotecas, o nome deverá corresponder em relação
à distinção entre maiúsculas e minúsculas.

– No Windows, instale o componente de procura de texto no servidor no qual o DB2
está instalado.

– Antes de instalar o componente de procura de texto e executar qualquer uma das
ferramentas do indexador, você deverá definir a variável de ambiente DB2HOME.
Esta variável de ambiente é usada para determinar as definições de configuração do
modelo do Net Search Extender e deve apontar para o diretório de instalação do
DB2, por exemplo, no Windows, para C:\Arquivos de Programas\IBM\sqllib É
recomendado que você defina esta variável de ambiente de modo permanente em
todas as plataformas.

– Se você instalar o componente de procura de texto em uma máquina do IBM
Content Manager em que o ID de administrador padrão do DB2 não seja o
administrador, mas db2admin1, por exemplo, a instalação pode falhar, porque o
serviço Net Search Extender não pode ser parado. Pare o serviço Net Search
Extender manualmente antes de iniciar a instalação do componente de procura de
texto.
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Tabela 2. Considerações para o Sistema de Destino (continuação)

Sistema de Destino Pré-requisitos e Restrições

IBM FileNet P8 v Assegure que o diretório temporário do Text Extraction Connector esteja em um disco
separado.

v Um armazenamento de objeto do FileNet P8 com uma área de armazenamento de
arquivo deve existir. O armazenamento de objeto é ativado para recuperação com base
no conteúdo (CBR). Consulte a seção sobre criação de armazenamentos de objeto na
documentação do FileNet P8 e o tópico “Ativando um Armazenamento de Objeto do
IBM FileNet P8 para Pesquisa” na página 733 para obter informações adicionais.
Importante: Configure seu armazenamento de objeto de destino com uma área de
armazenamento de arquivo como o armazenamento de conteúdo padrão. Uma área de
armazenamento de arquivo armazena o conteúdo em um diretório acessível pela rede.
Para preparar seu sistema para criação da área do índice, cada área de armazenamento
do arquivo que terá o texto total indexado deve estar acessível para o Content Engine e
o servidor Autonomy K2 que executarão a indexação de texto total. A criação da área
do índice é necessária para e-mail, como também para a recuperação doSistema de
Arquivos e do Microsoft SharePoint.

Por motivos de desempenho é recomendado que o FileNet P8Content Engine tenha
acesso direto à área de armazenamento de arquivos e que o IBM FileNet Content
Search Engine acesse essa área remotamente. Contrariamente, é fortemente
recomendado que o IBM FileNet Content Search Engine tenha acesso direto à coleção
do Mecanismo de Busca de Conteúdo e aos diretórios temporários e que o FileNet P8
Content Engine acesse-os remotamente.

v Com o Content Collector Versão 2.2, a folha de estilo do Autonomy era atualizada para
uso com o FileNet P8 Versão 4.5.1 ou posterior. Portanto, você deve alterar qualquer
área do índice existente e recriar o índice conforme descrito na documentação para o
FileNet P8 Content Search Engine.

Considerações Gerais

A Java™ Virtual Machine e vários componentes do Content Collector não aceitam
caracteres especiais no caminho da instalação. Use apenas os caracteres a-z, A-Z e
0-9 do conjunto de caracteres Latino-1.

Se estiver executando o software antivírus na máquina do IBM Content Collector
Server, exclua todos os diretórios ativos temporários da varredura de vírus. Se o
software antivírus detectar e excluir um vírus em um documento, o Content
Collector não poderá processar o documento.

Não configure a variável de ambiente JAVA_HOME na máquina do Servidor IBM
Content Collector.
Conceitos relacionados

“Visão Geral da Arquitetura do Content Collector” na página 15
Tarefas relacionadas

“Ativando um Repositório do IBM Content Manager para Procura” na página 633
“Ativando um Armazenamento de Objeto do IBM FileNet P8 para Pesquisa” na
página 733

Listas de Verificação da Configuração
Use as listas de verificação para reunir as informações necessárias para configurar
o IBM Content Collector.

38 Guia do Administrador



Lista de Verificação de Configuração para os Sistemas de
Origem Content Collector

Use as listas de verificação a seguir para reunir as informações necessárias para
configurar os sistemas de origem Content Collector.

Configuração do Lotus Domino

Tabela 3. Informações para Configurar um Sistema de Origem Lotus Domino

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Servidor Inicial do Lotus Domino O nome do servidor de correio do
Lotus Domino. Esse servidor deve
fornecer Nomes e Catálogo de
Endereços públicos que possibilitem
a resolução de nomes e endereços
usados no IBM Content Collector.

Valor de exemplo:
myServer/Organization
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Tabela 3. Informações para Configurar um Sistema de Origem Lotus Domino (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Arquivo do IDA do administrador e
senha correspondente

O ID do administrador é usado pelo
IBM Content Collector para criar o
ambiente de tempo de execução e
possibilitar o uso do modelo do
Lotus Domino e do formulário do
iNotes com a funcionalidade doIBM
Content Collector.

Valor de exemplo: admin.id

Geralmente localizado em
C:\Lotus\Notes\data\

O ID selecionado deve ter privilégios
suficientes para alterar modelos.
Tipicamente, isso significa direitos de
acesso de Gerenciador.

Para ativar modelos remotamente, o
ID do administrador deve ser
Gerenciador no modelo de correio, o
modelo do iNotes (Domino Web
Access), (não existe nenhum modelo
do iNotes independente que inicie
com o Domino V8) e o banco de
dados de formulário.

Os seguintes direitos devem ser
configurados quanto a se o ID do
administrador ou se outro ID é usado
para ativar o modelo IBM Content
Collector para iNotes (Domino Web
Access):

v Os direitos para assinar ou
executar métodos e operações
irrestritos

v Os direitos para assinar ou
executar agentes LotusScript/Java
restritos

v O usuário precisa ser editor com
acesso de remoção de documento
pelo menos para usar as funções
do IBM Content Collector no
iNotes.

A senha do administrador que você
definiu quando configurou o Lotus
Domino para IBM Content Collector.
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Tabela 3. Informações para Configurar um Sistema de Origem Lotus Domino (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Arquivo do ID do conector do
Domino e senha correspondente

Esse ID do usuário é usado peloIBM
Content Collector para acessar e
processar as caixas de correio e os
bancos de dados.

Valor de exemplo: iccuser.id

Geralmente localizado em
C:\Lotus\Notes\data\

O ID selecionado deve ser Editor
com os direitos adicionais a:

v Excluir documentos

v Criar pastas e visualizações
pessoais

v Criar pastas e visualizações
compartilhadas

v Replicar ou copiar documentos

A senha de usuário que você definiu
quando configurou o Lotus Domino
para IBM Content Collector.

Modelo do banco de dados de correio
se o servidor Domino é remoto

v O nome do servidor Domino
remoto no qual os modelos do
Notes estão localizados.

Valor de exemplo:
myServer/Organization

v O caminho para o modelo de
correio relativo ao diretório de
dados do Domino no servidor
Domino.

Valor de exemplo: mail8.ntf

Modelo do banco de dados de correio
se o servidor Domino é local

O caminho absoluto para o modelo
de e-mail no diretório de dados do
Domino em seu servidor IBM
Content Collector local.

Valor de exemplo:
C:\Domino\data\mail8.ntf

Modelo de correio do iNotes
(Domino Web Access) se o servidor
Domino é local

O caminho absoluto para o modelo
de correio iNotes no diretório de
dados do Domino em seu servidor
IBM Content Collector local.

Valor de exemplo para o Domino 7:
C:\Domino\data\dwa7.ntf

Valor de exemplo para o Domino 8:
C:\Domino\data\mail8.ntf
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Tabela 3. Informações para Configurar um Sistema de Origem Lotus Domino (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Modelo de correio do iNotes
(Domino Web Access) se o servidor
Domino é remoto

O caminho para o modelo de correio
do iNotes relativo ao diretório de
dados do Domino no servidor
Domino.

Valor de exemplo para o Domino 7:
dwa7.ntf

Valor de exemplo para o Domino 8:
mail8.ntf

Banco de dados de formulários do
iNotes (Domino Web Access) se o
servidor Domino é local

O caminho absoluto para o banco de
dados dos formulários do iNotes no
diretório de dados do Domino em
seu servidorIBM Content Collector
local, por exemplo,
C:\Domino\data\iNotes\Form8.nsf

Banco de dados de formulários do
iNotes (Domino Web Access) se o
servidor Domino é remoto

O caminho para o banco de dados
dos formulários do iNotes relativo ao
diretório de dados do Domino no
servidor Domino, por exemplo,
iNotes\Form8.nsf

Configuração do Microsoft Exchange

Tabela 4. Informações para Configurar um Sistema de Origem Microsoft Exchange

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Host do Servidor Microsoft
Exchange

O nome completo do host do
servidor de correio do Microsoft
Exchange

Valor de exemplo:
server.company.com

ID do Usuário O ID do usuário deve ter acesso ao
Active Directory. Use:

v Formato SMTP:

Valor de exemplo:

iccuser@server.company.com

v Formato de nome distinto:

Valor de exemplo:

CN=iccuser,CN=
Users,DC=company,DC=com

Esse ID do usuário é usado
peloServiço do IBM Content Collector
Email Connector.

Senha de usuário A senha de usuário que você definiu
quando configurou o Microsoft
Exchange para IBM Content
Collector.
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Configuração do SMTP

Tabela 5. Informações para Configurar SMTP

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Diretório da Fila de Mensagens O local no qual as mensagens
recebidas são armazenadas
temporariamente antes de serem
arquivadas. Use a sintaxe UNC.

Valor de exemplo:
\\ContentCollector\smtp_queue

Selecione um diretório da fila de
mensagens que esteja disponível a
todo momento para garantir que o
e-mail nunca será perdido.

Se o sistema estiver configurado para
executar em diversos servidores, é
possível usar um compartilhamento
de rede que esteja hospedado em um
nó do IBM Content Collector e seja
usado por todos os outros nós, ou
preferencialmente um
compartilhamento de rede altamente
disponível que possa ser acessado de
todos os nós e seja fornecido por
uma rede. Para melhor desempenho,
use a versão mais recente do sistema
operacionalWindows.

ID e senha do usuário O ID e a senha que você deseja usar
em seu sistema de e-mail para
conectar-se ao receptor de SMTP. O
receptor do SMTP usa a autenticação
SMTP para validar conexões. O ID
deve consistir apenas em letras no
Alfabeto Inglês [A-Z,a-z].

Valor de exemplo: iccuser

Configuração de origem do Sistema de Arquivos

Tabela 6. Informações para a Configuração de uma Origem do Sistema de Arquivos

Informações Notas Registre o seu valor aqui

ID do usuário O usuário que inicia o serviço do
conector deve ter permissão para
acessar os compartilhamentos de
arquivo.
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Configuração do Microsoft SharePoint

Tabela 7. Informações para Configurar o Microsoft SharePoint

Informações Notas Registre o seu valor aqui

ID do usuário Este usuário deve ser um membro do
grupo de Administradores de Coletas
do Site do SharePoint para este site.

Opcionalmente, é possível incluir o
domínio completo neste campo, em
um de dois formatos:

v Nome Principal do Usuário (UPN):

Valor de exemplo:

iccuser@iccsp.company

v Convenção Universal de
Nomenclatura (UNC):

Valor de exemplo:

iccsp.company\iccuser

Senha A senha pertencente ao ID do
Usuário.

Domínio O nome de domínio completo do
servidor Windows, no formato
domain.com ou subdomain.domain.com.

Valor de exemplo:

iccsp.company

Endereço de Site do Microsoft
SharePoint

Endereço da Web da coleta de site a
processar.

Use o valor do campo de URL com
balanceamento de carga do site.

Use o formato a seguir, no qual server
é o nome do servidor ou nome do
servidor virtual e subsite é um subsite
opcional:

http://server:port/subsite/

Valor de exemplo:

http://mySPServer:2010/

Lista de Verificação de Configuração para Sistemas de
Repositório do Content Collector

Use as listas de verificação a seguir para reunir as informações que você precisa
para configurar os sistemas de repositório do Content Collector.
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Configuração do Servidor IBM Content Manager

Tabela 8. Informações para Configurar a Área de Janela do IBM Content Manager

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Servidor IBM Content Manager Nome do banco de dados do
servidor da biblioteca no qual deseja
criar o repositório de documentos.

Valor-padrão: ICMNLSDB

ID de Administrador O nome do usuário administrador
que você definiu quando configurou
o IBM Content Manager para IBM
Content Collector.

A autoridade do administrador é
necessária para criar e configurar um
repositório.

Valor de exemplo: ICMADMIN

Se estiver trabalhando com mais de
um servidor Content Manager, o ID
do administrador deve ter credenciais
sincronizadas em todos os servidores.

Senha do Administrador A senha do administrador que você
definiu quando configurou o IBM
Content Manager para IBM Content
Collector

ID do usuário O nome de usuário que você definiu
quando configurou o IBM Content
Manager para IBM Content Collector.
Este ID do usuário é usado pelo
conector do IBM Content Manager.

Para obter os direitos de acesso
necessários, consulte “Privilégios do
Content Manager Necessários para o
Conector” na página 216.

Além disso, o usuário deve ser um
membro do grupo DB2USERS e ter a
autoridade DBADM concedida para o
banco de dados do servidor de
bibliotecas. Isso é necessário para
configurar restrições ao banco de
dados DB2 ao arquivar e-mail em
vários tipos de item.

Valor de exemplo: ICCUSER

Senha de usuário A senha de usuário que você definiu
quando configurou o IBM Content
Manager para IBM Content Collector.
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Tabela 8. Informações para Configurar a Área de Janela do IBM Content Manager (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Diretório de Suporte de Procura de
Texto

O caminho absoluto para o diretório
no qual o componente de Suporte de
Procura de Texto do IBM Content
Collector está instalado no servidor
IBM Content Manager.

Valor de exemplo: C:\Arquivos de
Programas\IBM\ICCIndexer

Configuração do Tipo de Item do IBM Content Manager

Tabela 9. Informações para Configurar as Áreas de Janela de Tipo de Item

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Tipo de Item do Sistema de Origem Especifique pelo menos um tipo de
item para cada sistema de origem

Os valores-padrão para tipos de item
de e-mail compostos:

v ICCEmailCmpLD

v ICCEmailCmpEX

v ICCSMTPCmp

Valores-padrão para tipos de item de
e-mail em pacote configurável:

v ICCEmailLD

v ICCEmailEX

Valores-padrão para tipos de item
que não são específicos do e-mail:

v ICCFilesystem

v ICCSharepoint

Tipo de Item de Anexo Valor-padrão: ICCAttachments

Diretório do índice para o tipo de
item

O caminho absoluto para o diretório
na máquina do Content Manager
Library Server na qual o índice de
texto completo deve ser criado para o
tipo de item.

O diretório deve existir, deve ter os
direitos de acesso adequados (direitos
de usuário e grupo) e espaço
suficiente para o índice.

Valor de exemplo: C:\NSE\indexes
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Tabela 9. Informações para Configurar as Áreas de Janela de Tipo de Item (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Diretório ativo do índice para o tipo
de item

O caminho absoluto para o diretório
ativo do índice de texto completo na
máquina do Content Manager
Library Server.

O diretório deve existir, deve ter os
direitos de acesso adequados (direitos
de usuário e grupo) e espaço
suficiente para o índice.

Valor de exemplo: C:\NSE\work

O índice e os diretórios ativos do
índice devem estar no mesmo
volume.

Configuração do IBM Content Manager Net Search Extender

Tabela 10. Informações para Configurar o Suporte de Procura de Texto do IBM Content Manager no IBM Content
Collector

Informações Notas Registre o seu valor aqui

ID do usuário O ID do usuário que executa todas as
ferramentas do indexador. Isto se
correlaciona com o ID do usuário do
proprietário da instância do DB2.

Caminho de arquivo XML para
especificar na opção de configuração
GenXMLDirectory

O caminho de arquivo absoluto para
o diretório no qual os arquivos de
XML do indexador são armazenados.

Este valor DEVE ser idêntico para
todas as configurações de tipo de
item.

Valor de exemplo: C:\ICCIndexer\XML

Caminho de arquivo de log para
especificar na opção de configuração
GenLogDirectory

O caminho de arquivo absoluto para
o diretório no qual os arquivos de log
do indexador são armazenados.

Este valor DEVE ser idêntico para
todas as configurações de tipo de
item.

Valor de exemplo: C:\ICCIndexer\log

Caminho do arquivo dump para
especificar na opção de configuração
GenDumpDirectory

O caminho de arquivo absoluto para
o diretório no qual os documentos
originais recuperados do IBM
Content Manager Resource Manager
são armazenados.

É recomendado que este valor seja
idêntico para todas as configurações
de tipo de item.

Valor de exemplo:
C:\ICCIndexer\dump

Instalando o Content Collector 47



Tabela 10. Informações para Configurar o Suporte de Procura de Texto do IBM Content Manager no IBM Content
Collector (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Caminho do arquivo de trabalho para
especificar na opção de configuração
GenWorkingDirectoryForItemTypes

O caminho de arquivo absoluto para
o diretório no qual os arquivos de
trabalho requeridos pelo processo do
indexador são gravados.

É recomendado que este valor seja
idêntico para todas as configurações
de tipo de item.

Configuração do IBM FileNet P8

Tabela 11. Informações para Configurar as Áreas de Janela do IBM FileNet P8

Informações Notas Registre o seu valor aqui

URL para o Mecanismo de Conteúdo
IBM FileNet P8

A URL é composta de:

v Um tipo de conexão

v Um nome do servidor

v Uma porta

v Um caminho

Valor de exemplo:
http://server.company.com:9080/
wsi/FNCEWS40MTOM/

ID de Administrador O ID de administrador deve ser
definido como o administrador de
GCD com a permissão para criar
armazenamentos de objeto, áreas de
armazenamento de arquivo, áreas de
cache de conteúdo e ações
relacionadas como exclusão e
movimentação.

Valor de exemplo: ceadmin

Se estiver trabalhando com mais de
um servidor FileNet P8, o ID do
administrador deve ter credenciais
sincronizadas em todos os servidores.

Senha do Administrador A senha do administrador que você
especificou quando configurou o IBM
FileNet P8 para IBM Content
Collector.

ID do usuário O ID do usuário deve poder acessar
o armazenamento de objetos e
modificar as propriedades.

Valor de exemplo: iccuser

Para os direitos de acesso necessários,
consulte“Privilégios do IBM FileNet
P8 Necessários para o Conector” na
página 222.
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Tabela 11. Informações para Configurar as Áreas de Janela do IBM FileNet P8 (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Senha de usuário A senha de usuário da tarefa que
você especificou quando configurou o
IBM FileNet P8 para IBM Content
Collector.

Armazenamento de Objeto O nome do armazenamento de objeto
que está configurado para IBM
Content Collector
Importante: O armazenamento de
objeto deve ser configurado com uma
área de armazenamento de arquivo
como o armazenamento de conteúdo
padrão. Cada área de
armazenamento de arquivo que será
indexada com texto total deve estar
acessível pelo Content Engine e pelo
servidor Autonomy K2 que executará
a indexação de texto total.

Lista de Verificação de Configuração para o Banco de Dados
de Configuração do Content Collector

Use uma das listas de verificação para reunir as informações necessárias para
configurar o sistema de gerenciamento de banco de dados que deseja usar para o
banco de dados de configuração do Content Collector.

Configuração do DB2

Tabela 12. Informações para a Configuração do Banco de Dados de Configuração Content Collector em DB2

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Servidor do DB2 O nome completo do host do
servidor no qual o banco de dados
reside ou deve ser criado.

Valor de exemplo:
server.company.com

Porta do DB2 Valor-padrão: 50000

Nome do Banco de Dados Valor-padrão: ICCDB

ID do administrador do DB2 Valor-padrão: DB2ADMIN

O administrador do DB2 deve ter
permissão para criar bancos de
dados.

Senha do Administrador A senha de administrador do DB2
que você definiu quando configurou
o DB2 para o IBM Content Collector.

ID do Usuário do DB2 Valor-padrão: DB2USER

O usuário do DB2 deve ter permissão
para criar, ler e gravar em tabelas.

Senha de usuário A senha de usuário do DB2 que você
definiu quando configurou o DB2
para o IBM Content Collector.
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Configuração do SQL Server

Tabela 13. Informações para a Configuração do Banco de Dados de Configuração Content Collector em SQL Server

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do SQL Server O nome completo do host do
servidor no qual o banco de dados
reside ou deve ser criado.

Valor de exemplo:
server.company.com

Porta do SQL Server Valor-padrão: 1433

Nome do Banco de Dados Valor-padrão: ICCDB

Driver JDBC Valor-padrão: C:\Arquivos de
Programas\Microsoft SQL Server
2005 JDBC Driver para SQL Server
2005 e C:\Arquivos de
Programas\Microsoft SQL Server
2008 JDBC Driver para SQL Server
2008

ID de Administrador do SQL Server Valor-padrão: SA

O administrador do SQL Server deve
ter permissão para criar bancos de
dados.

Senha do Administrador A senha do administrador do SQL
Server que você definiu quando
configurou o SQL Server para IBM
Content Collector.

ID do Usuário do SQL Server Valor-padrão: ICCUSER

O usuário do SQL Server deve ter
permissão para criar, ler e gravar em
tabelas.

Senha de usuário A senha de usuário do SQL Server
que você definiu quando configurou
o SQL Server para IBM Content
Collector.

Configuração do Oracle

Tabela 14. Informações para a Configuração do Banco de Dados de Configuração Content Collector em Oracle

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Servidor Oracle O nome completo do host do
servidor no qual o banco de dados
reside ou deve ser criado.

Valor de exemplo:
server.company.com

Porta do Oracle Valor-padrão: 1521

Nome do Serviço de Banco de Dados Valor-padrão: ICCDB

Driver JDBC Valor-padrão: C:\Arquivos de
Programas\Oracle\ojdbc14.jar
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Tabela 14. Informações para a Configuração do Banco de Dados de Configuração Content Collector em
Oracle (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

ID do Usuário do Oracle Valor-padrão: ICCUSER

O usuário do Oracle deve ter
permissão para criar, ler e gravar em
tabelas.

Senha de usuário A senha de usuário do Oracle que
você definiu quando configurou o
Oracle para IBM Content Collector.

Lista de Verificação de Configuração para os Conectores do
Content Collector

Use as listas de verificação para reunir as informações necessárias para configurar
os conectores do Content Collector.

Conector de E-mail para Configuração do Lotus Domino

Tabela 15. Informações para Configurar o Conector de E-mail para Lotus Domino

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Local do notes.ini do Lotus Domino O caminho absoluto para o arquivo
notes.ini.

O notes.ini é usado pelo Conector
de E-mail para autenticação em
relação ao ambiente do Domino. Ele
contém informações sobre o ID de
usuário de administrador que é o ID
usado pelo conector para abrir e
trabalhar com caixas de correio. O
arquivo notes.ini é criado durante a
configuração inicial.

Valor de exemplo: C:\Program
Files\IBM\ContentCollector\
notesdata\admin.ini

Senha A senha do administrador que você
definiu quando configurou o Lotus
Domino para IBM Content Collector.

Servidor O nome do servidor Domino no qual
o catálogo de endereços está
localizado.

Valor de exemplo:
myServerName/
OrganizationNecessário apenas se o
catálogo de endereços padrão não for
usado.
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Tabela 15. Informações para Configurar o Conector de E-mail para Lotus Domino (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Banco de Dados O nome do arquivo do catálogo de
endereços.

Valor de exemplo:
domino\mailbox.nsfNecessário
apenas se o catálogo de endereços
padrão não for usado.

Conector de E-mail para Configuração do Microsoft Exchange

Tabela 16. Informações para Configurar o Conector de E-mail para Microsoft Exchange

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Host do Servidor Microsoft
Exchange

O nome completo do host do
servidor de correio do Microsoft
Exchange.

Valor de exemplo:
server.company.comNecessário
apenas se o padrão de domínio não
for usado.

ID do Usuário O ID do usuário deve ter acesso ao
Active Directory. Use:

v Formato SMTP:

Valor de exemplo:

iccuser@server.company.com

v Formato de nome distinto:

Valor de exemplo:

CN=iccuser,CN=
Users,DC=company,DC=com

Esse ID do usuário é usado
peloServiço do IBM Content Collector
Email Connector.

Senha de usuário A senha de usuário que você definiu
quando configurou o Microsoft
Exchange para IBM Content
Collector.

Nome do Host O nome completo do host do
servidor do Microsoft Exchange
Active Directory.

Valor de exemplo:
server.company.comNecessário
apenas se o padrão de domínio não
for usado.

Porta LDAP Valor-padrão: 389

Necessário apenas se outro servidor
do catálogo global diferente do
padrão de domínio for usado.
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Tabela 16. Informações para Configurar o Conector de E-mail para Microsoft Exchange (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Porta do Catálogo Global Valor-padrão: 3268

Necessário apenas se outro servidor
do catálogo global diferente do
padrão de domínio for usado.

Conector SMTP

Tabela 17. Informações para Configuração do Conector SMTP

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Diretório da Fila de Mensagens O local no qual as mensagens
recebidas são armazenadas
temporariamente antes de serem
arquivadas. É recomendável usar a
sintaxe UNC.

Valor de exemplo:
\\ContentCollector\smtp_queue

Selecione um diretório da fila de
mensagens que esteja disponível a
todo momento para garantir que o
e-mail nunca será perdido.

Se o sistema estiver configurado para
executar em diversos servidores, é
possível usar um compartilhamento
de rede que esteja hospedado em um
nó do IBM Content Collector e seja
usado por todos os outros nós, ou
preferencialmente um
compartilhamento de rede altamente
disponível que possa ser acessado de
todos os nós e seja fornecido por
uma rede.

ID do usuário O ID que você deseja usar em seu
sistema de e-mail para conectar-se ao
receptor de SMTP. O receptor do
SMTP usa a autenticação SMTP para
validar conexões. O ID deve consistir
apenas em letras no Alfabeto Inglês
[A-Z,a-z].

Valor de exemplo: iccuser

Senha A senha que você define para o
usuário.
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Conector SharePoint

Tabela 18. Informações para Configuração do Conector SharePoint

Informações Notas Registre o seu valor aqui

ID do usuário O nome de usuário usado para
autenticação na coleta do site do
Microsoft SharePoint.

Valor de exemplo: iccuser

Senha A senha do usuário usada para
autenticar na coleta do site do
Microsoft SharePoint.

Domínio O domínio do usuário usado para
autenticar na coleta do site do
Microsoft SharePoint.

Endereço do Site do SharePoint A URL para a coleta do site ou
subsite do Microsoft SharePoint; se
você estiver configurando múltiplos
nós do Content Collector, você deve
usar o formato UNC.

Local do Arquivo de Log Valor padrão:

v Sistema de 32 bits: C:\Arquivos de
Programas\IBM\Content
Collector\ctms\Log

v Sistema de 64 bits: C:\Program
Files (x86)\IBM\Content
Collector\ctms\Log

Diretório temporário Valor padrão:

v Sistema de 32 bits: C:\Arquivos de
Programas\IBM\ContentCollector\
ctms\temp

v Sistema de 64 bits: C:\Program
Files (x86)\IBM\
ContentCollector\ctms\temp
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Configuração do IBM Content Manager Connector

Tabela 19. Informações para Configurar o IBM Content Manager Connector e as Conexões

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Usuário O nome de usuário que você definiu
quando configurou o IBM Content
Manager para IBM Content Collector.

Valor de exemplo: ICCUSER
Importante: O usuário deve ter um
conjunto mínimo de privilégios do
IBM Content Manager. Consulte
“Privilégios do Content Manager
Necessários para o Conector” na
página 216 para obter detalhes.

Além disso, o usuário deve ser um
membro do grupo DB2USERS e ter a
autoridade DBADM concedida para o
banco de dados do servidor de
bibliotecas.

Senha de usuário A senha de usuário que você definiu
quando configurou o IBM Content
Manager para IBM Content Collector.

Repositório Nome do banco de dados do
servidor da biblioteca.

Valor-padrão: ICMNLSDB

Consulta do Tipo de Item Padrão Se você não usar os nomes de tipo de
item padrão, deverá mapear os
nomes reais para os nomes padrão.

Configuração do IBM FileNet P8 Connector

Tabela 20. Informações para Configurar o IBM FileNet P8 Connector e as Conexões

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Servidor O nome completo do host do
servidor do Content Engine.

Valor de exemplo:
server.company.com

Porta Valor-padrão: 9080

Caminho O ponto de extremidade dos serviços
da Web para a URL do Content
Engine.

Valor de exemplo: wsi/FNCEWS40MTOM

Nome do Usuário O nome do usuário da tarefa que
você especificou quando configurou o
IBM FileNet P8 para o IBM Content
Collector.

Para obter os direitos de acesso
necessários, consulte “Privilégios do
IBM FileNet P8 Necessários para o
Conector” na página 222.
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Tabela 20. Informações para Configurar o IBM FileNet P8 Connector e as Conexões (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Senha de usuário A senha de usuário da tarefa que
você especificou quando configurou o
IBM FileNet P8 para IBM Content
Collector.

Armazenamento de Objeto O armazenamento de objeto usado
com a conexão.

Configuração do Conector do Formulário de Metadados

Tabela 21. Informações para Configuração do Conector do Formulário de Metadados

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Host do Servidor do Banco
de Dados de Metadados Temporário

O nome completo do host do
servidor no qual o banco de dados
Derby está localizado. O banco de
dados Derby é o repositório usado
para armazenar temporariamente
quaisquer informações de
arquivamento adicionais
especificadas por um usuário ao
arquivar um documento
manualmente.

Valor de exemplo:
server.company.com

Porta Valor-padrão: 1527

ID do Usuário O ID do usuário deve estar listado no
arquivo derby.properties
em<InstallDir>:\ContentCollector\
derby\10.3.3.0\bin. Use o modelo a
seguir:

v Valor de exemplo:
derby.user.iccuser em que
iccuser é um ID do usuário
listado

Senha de usuário A senha para o ID do usuário
especificado com o qual acessar o
banco de dados Derby.

Local do Arquivo de Log Valor-padrão: C:\Arquivos de
Programas\IBM\Content
Collector\ctms\Log

Configuração do Conector de Origem do Sistema de Arquivos

Tabela 22. Informações para Configuração do Conector de Origem do Sistema de Arquivos

Informações Notas Registre o seu valor aqui

ID do usuário O usuário que inicia o serviço do
conector deve ter permissão para
acessar os compartilhamentos de
arquivo.
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Tabela 22. Informações para Configuração do Conector de Origem do Sistema de Arquivos (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Local do Arquivo de Log Valor-padrão: C:\Arquivos de
Programas\IBM\Content
Collector\ctms\Log

Diretório temporário Valor padrão:

v Plataformas de 32 bits: C:\Arquivos
de Programas\IBM\
ContentCollector\ctms\temp

v Plataformas de 64 bits: C:\Arquivos
de Programas (x86)\IBM\
ContentCollector\ctms\temp

Configuração do Conector do Repositório do Sistema de
Arquivos

Tabela 23. Informações para Configuração do Conector do Repositório do Sistema de Arquivos

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Local do Arquivo de Log Valor-padrão: C:\Arquivos de
Programas\IBM\Content
Collector\ctms\Log

Nome do Repositório Valor de exemplo: ICCFileRep

Nome de Exibição da Classe de
Documento

Valor de exemplo: ICCFiles

Nome do Sistema da Classe de
Documento

Valor de exemplo: ICCFiles

Configuração do Conector de Extração de Texto

Tabela 24. Informações para Configuração do Conector de Extração de Texto

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Local do Arquivo de Log Valor-padrão: C:\Arquivos de
Programas\IBM\Content
Collector\ctms\Log

Configuração do Conector do Utilitário

Tabela 25. Informações para Configuração do Conector do Utilitário

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Local do Arquivo de Log Valor-padrão: C:\Arquivos de
Programas\IBM\Content
Collector\ctms\Log

Para configurações de consulta LDAP Consulte “Configurando o Conector
do Utilitário” na página 228
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Listas de Verificação de Configuração para as Configurações
Gerais do Content Collector

Use as listas de verificação a seguir para reunir as informações que você precisa
fornecer quando configura as opções em Configurações Gerais no IBM Content
Collector Configuration Manager.

Configuração do Outlook Web App (OWA, Antigamente o
Outlook Web Access) Service

Tabela 26. Informações para Configurar o Servidor OWA Service

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Host O nome completo do servidor
Internet Information Service no qual
o OWA Service é instalado.

Valor de exemplo:
iccowa.domain.company.com

ID do usuário O ID de um usuário registrado do
Exchange. O ID deve ter privilégios
de administrador.

Senha A senha de usuário que você definiu
quando configurou o Microsoft
Exchange para IBM Content
Collector.

Nome do Host do Active Directory O nome completo do host do
servidor Active Directory doMicrosoft
Exchange usado para resolver os
recursos de rede.

Valor de exemplo:
adserver.company.com

Porta LDAP O número da porta para comunicação
de rede com o servidor Active
Directory usando o protocolo LDAP.

Valor-padrão: 389

Porta do Catálogo Global O número da porta para comunicação
de rede com o servidor Active
Directory usando o protocolo LDAP.

Valor-padrão: 3268
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Tabela 26. Informações para Configurar o Servidor OWA Service (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

ID do usuário O ID é usado pelo OWA Service para
acessar o servidor Active Directory e
deve ser um ID do usuário do
Exchange Server registrado. Se o
Active Directory não puder ser
acessado usando o endereço SMTP,
use o nome distinto do usuário:

v Formato SMTP:

Valor de exemplo:
iccuser@server.company.com

v Formato de nome distinto:

Valor de exemplo:

CN=ICCConnectorUser,CN=
Users,DC=company,DC=com

Senha A senha de usuário que você definiu
quando configurou o Microsoft
Exchange para IBM Content
Collector.

Ativar Rastreio Essa opção é usada para ativar ou
desativar o rastreio em OWA.

Nome do arquivo de rastreamento O caminho de arquivo completo para
o arquivo de rastreio. Se o campo de
entrada for deixado vazio, o padrão
será utilizado.

Valor-padrão: <installation_path>\
logs\afuowa.trc

Configuração do Outlook Web App (OWA, Antigamente Outlook
Web Access) Extension

Tabela 27. Informações para Configurar o OWA Extension

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Host O nome completo do host do
servidor Microsoft Exchange que
fornece os botões do IBM Content
Collector para os usuários do OWA.

Valor de exemplo:
iccowa.domain.company.com

Nome do Host O nome completo do host do
servidor OWA Service.

Valor de exemplo:
iccowa.domain.company.com

Porta O número da porta para
comunicação com o servidor OWA
Service.

Valor-padrão: 443
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Configuração do Legacy Restore Exchange

Tabela 28. Informações para Configurar o Legacy Restore

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Arquivo de Definição da Tarefa
Legado

Navegue para o arquivo de definição
da tarefa do IBM CommonStore para
Exchange Server legado com o qual
deseja trabalhar. Após importar o
arquivo de definição de tarefa, as
definições de configuração no
arquivo de definição são exibidas nas
páginas tabuladas sob Configurações
Gerais → Trocas de Restauração de
Legado.

Se tiver feito alterações em sua
configuração do IBM CommonStore
para Exchange Server, você precisará
ajustar configurações que são obtidas
do arquivo de definição quando
importar o arquivo. Para obter
detalhes, consulte “Configurações
para Ativar a Restauração de
Documentos Arquivados Usando o
CommonStore para Exchange Server”
na página 154.

A Configuração do IBM Content Collector Configuration Web
Service

Tabela 29. Informações para Configuração do IBM Content Collector Configuration Web Service

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Host O nome completo do host do
servidor no qual o Configuração de
Serviço da Web é executado.

Valor de exemplo:
server.company.com

Porta O número da porta para
comunicação com o servidor
Configuração de Serviço da Web
sobre uma conexão HTTPS.

Valor-padrão: 11443
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Tabela 29. Informações para Configuração do IBM Content Collector Configuration Web Service (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Diretório do Driver JDBC O caminho absoluto para o driver
JDBC.

Valor de exemplo para o DB2:
C:\Arquivos de Programas\IBM\
SQLLIB\java

Valor de exemplo para Servidor SQL:

v SQL Server 2005: C:\Program
Files\Microsoft SQL Server 2005
JDBC Driver

v SQL Server 2008: C:\Program
Files\Microsoft SQL Server 2008
JDBC Driver

Valor de exemplo para Oracle:
C:\Program Files\Oracle

Porta JDBC O número da porta para
comunicação com o driver JDBC.

Valor padrão para DB2: 50000

Valor padrão para SQL Server: 1433

Valor padrão para Oracle: 1521

Servidor de banco de dados O nome completo do host do
servidor no qual o banco de dados
de configuração do IBM Content
Collector está localizado.

A Configuração do Centro de Informações do IBM Content
Collector

Tabela 30. Informações para Configurar o Centro de Informações

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Host O nome completo do host do
servidor no qual o centro de
informações do IBM Content
Collector deve ser executado.

Valor de exemplo:
server.company.com

Porta O número da porta para
comunicação com o servidor no qual
o centro de informações do IBM
Content Collector deve ser executado.

Valor-padrão: 8888
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A Configuração do Web Application

Tabela 31. Informações para Configurar o Web Application

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Host O nome completo do host do
servidor no qual o Web Application é
instalado.

Valor de exemplo:
server.company.com

Porta O número da porta para
comunicação com o servidor no qual
o Aplicativo da Web está instalado
sobre uma conexão HTTPS.

Valor-padrão: 11443

Local do Arquivo de Log Valor-padrão: C:\Arquivos de
Programas\IBM\Content
Collector\ctms\Log

Conexão do Repositório Uma conexão do repositório padrão é
listada. Inclua conexões do
repositório conforme necessário. É
possível alterar a conexão do
repositório padrão.

A Configuração do Archived Data Access

Para obter informações do que configurar em qual ordem para o acesso ao e-mail
arquivado, consulte “Ativando a Procura por Documentos de E-mail” na página
756

Tabela 32. Informações para Configurar o Archived Data Access

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Coletas Definidas Uma lista de todas as coletas que
estão definidas no banco de dados de
configuração. Para uma nova
instalação, as coletas padrão do
Content Collector que são geradas
durante a configuração inicial são
listadas aqui.

Inclua uma entrada para qualquer
coleta que você deseja incluir no
mapeamento de archive.

Itens Definidos na Coleta Selecionada Uma lista de todos os componentes
que estão definidos para a coleta
selecionada, tal como os componentes
raiz ou filho de qualquer tipo de item
do IBM Content Manager ou classe
de documento do IBM FileNet P8.
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Tabela 32. Informações para Configurar o Archived Data Access (continuação)

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Propriedades do Servidor de
Conteúdo

Uma lista de propriedades do
servidor de conteúdo disponíveis em
um tipo de item do IBM Content
Manager ou uma classe de
documento do IBM FileNet P8 e que
é possível mapear para campos de
coleta no mapeamento de archive.

Campos de Índice do Texto Uma lista de campos de índice do
texto que estão disponíveis no
arquivo de modelo do indexador de
texto (IBM Content Manager) ou no
XIT (IBM FileNet P8) e que é possível
mapear para campos de coleta no
mapeamento de archive.

A Configuração do Cliente

Tabela 33. Informações para Configurar o Cliente

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Caixa de entrada acionadora O endereço de SMTP da caixa de
entrada acionadora necessário
quando o e-mail é arquivado
manualmente.

Valor de exemplo:
iccjobs@company.com

Ativar Rastreio Esta opção é usada para ativar ou
desativar o rastreio no iNotes
(anteriormente Domino Web Access).
Essas informações somente são
configuráveis se o conector de e-mail
estiver configurado para Lotus
Domino.

Local do Arquivo de Rastreio O caminho absoluto para o arquivo
de rastreio para o iNotes. Essas
informações são configuráveis
somente se o rastreio estiver ativado.

Valor-padrão: <temporary
directory>\IBM\
ContentCollector_iNotes

Listas de Verificação para Coletar Informações de Arquivamento
Adicionais para E-mail que é Arquivado Manualmente

Para obter informações do que configurar em qual ordem, consulte “Ativando a
Coleta de Informações de Arquivamento Adicionais” na página 465.

Definições de Configuração do Metadata Web Application
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Tabela 34. Informações para Definir as Configurações do Metadata Web Application

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Nome do Host O nome completo do host do
servidor no qual o banco de dados
Derby reside.

Valor de exemplo:
server.company.com

Porta O número da porta para
comunicação com o servidor no qual
o banco de dados Derby reside.

Valor-padrão: 1527

ID do usuário O ID do usuário que possui acesso ao
banco de dados Derby.

Senha A senha do usuário que tem acesso
ao banco de dados Derby.

Definições de Configuração do Modelo de Formulário de Metadados

Tabela 35. Informações para Configurar o Modelo de Formulário de Metadados

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Modelo de Formulário de Metadados Importe um modelo de formulário de
metadados. Selecione os metadados
definidos pelo usuário que você
definiu sob Metadados e Listas. Use
o caminho absoluto para o modelo de
formulário.

Modelo de formulário padrão:
IBM\ContentCollector\
formTemplates\form.zip

Definições de Configuração da Definição de Formulário de Metadados

Tabela 36. Informações para Configurar a Definição de Formulário de Metadados

Informações Notas Registre o seu valor aqui

Metadados definidos pelo usuário Selecione os metadados definidos
pelo usuário que você definiu sob
Metadados e Listas.

Instalando o Content Collector de Acordo com suas Necessidades
O procedimento de instalação depende dos sistemas de origem que contêm os
documentos a serem arquivados e dos repositórios nos quais você deseja arquivar
os documentos.

Antes de iniciar:
v Certifique-se de que os pré-requisitos para a instalação sejam atendidos. Eles são

descritos em “Pré-requisitos para a Instalação” na página 33.
v Se estiver movendo doIBM CommonStore para o IBM Content Collector, leia

“Movendo do CommonStore para o Content Collector” na página 145.
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v Se você estiver fazendo upgrade de um release anterior do IBM Content
Collector, leia “Atualizando para a Versão 2.2 do Content Collector” na página
141 para obter informações detalhadas sobre o procedimento de upgrade.

Se você executar a configuração inicial, poderá especificar em qual banco de dados
os dados de configuração para o Content Collector devem ser armazenados. Se
você decidir criar um banco de dados, este banco de dados será criado e
configurado com as configurações padrão durante a configuração inicial. Se você
decidir usar um banco de dados existente, este banco de dados será configurado
durante a configuração inicial. Você não precisa preparar o DB2, o SQL server ou o
Oracle para usar com o Content Collector.

No Content Collector, é possível especificar para armazenar documentos
arquivados no IBM FileNet P8, no IBM Content Manager e nos repositórios do
sistema de arquivos.

É possível selecionar para usar o IBM FileNet P8 e o Content Manager ao mesmo
tempo durante a instalação do Content Collector. Note porém que, apesar de você
poder selecionar ambos os sistemas de gerenciamento de conteúdo, é possível usar
os aplicativos da Web Content Collector com apenas um repositório do sistema de
conteúdo. Isto significa que é possível usar apenas um dos sistemas de
gerenciamento de conteúdo para restauração e procura de documento. Você não
poderá usar o Content Collector para acessar documentos no outro repositório do
sistema de conteúdo.

Entretanto, usar IBM FileNet P8 e Content Manager para armazenar seus
documentos poderá ser útil, por exemplo, se você tiver vários sistemas de origem e
desejar executar diferentes tarefas nos sistemas de gerenciamento de conteúdo:
v Arquivar e-mail de uma caixa de correio do destinatário do diário do Microsoft

Exchange no Content Manager. Como esse é um arquivamento de conformidade,
a procura de e-mail no Content Collector é feita usando o IBM eDiscovery
Manager e não os aplicativos da WebContent Collector.

v Arquivar documentos do Microsoft SharePoint, Sistema de Arquivos, ou ambos,
no FileNet P8.

v Procurar o e-mail no Content Manager usando o IBM eDiscovery Manager.
v Mapear documentos no FileNet P8 para acessar o conteúdo arquivado através

dos aplicativos da web do IBM Content Collector implementados no WebSphere
Application Server.

Instalando o Content Collector para Uso com um ou mais
Sistemas de Origem e o Content Manager

Use este procedimento de instalação se desejar usar um ou mais sistemas de
origem e usar o Content Manager como seu repositório.

Antes de iniciar:
v Verifique os pré-requisitos para a instalação.
v Se você pretende instalar o Content Collector em vários servidores, leia

“Instalando o Content Collector em Vários Servidores” na página 96. Além disso,
anote todas as opções de instalação selecionadas ao instalar o Content Collector
no primeiro servidor. É necessário selecionar as mesmas opções nos nós de
extensão com a exceção do tipo do servidor. Você deve selecionar o nó de
extensão em servidores adicionais.

Conclua estas etapas para instalar o Content Collector:
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1. Instale o IBM Content Collector Text Search Support no servidor Content
Manager para poder procurar em documentos arquivados.

2. Para usar um sistema de origemMicrosoft SharePoint, instale o IBM Content
Collector para Microsoft SharePoint em um servidor Web Front End na sua
farmMicrosoft SharePoint.

3. Para fornecer funcionalidade de recuperação automática nos clientes Lotus
Domino, instale IBM Content Collector Notes Client Extension em cada Notes
Client.

4. Efetue logon no servidor no qual deseja instalar o Content Collector. Use o ID
de administrador para o logon.

5. Instale o Content Collector Server no servidor no qual deseja executar o
Content Collector.

6. A menos que você esteja fazendo upgrade de um release anterior do Content
Collector, execute a configuração inicial para configurar seus sistemas de
origem, o Content Manager e um banco de dados DB2 para armazenar os
dados de configuração. Além disso, inicie o Gerenciador de Configuração para
armazenar os dados de configuração no banco de dados DB2. Conclua estas
etapas:
a. Inicie a configuração inicial.
b. Especifique a configuração do sistema, ou seja, seus sistemas de origem,

seu repositório e seu sistema de gerenciamento de banco de dados.
c. Configure os sistemas de origem.
d. Configure o Content Manager.
e. Configure um banco de dados DB2 para os dados de configuração

doContent Collector.
f. Execute as etapa de configuração e armazene os dados de configuração.

7. Verifique e ajuste as definições de configuração iniciais.
8. Se você usar um sistema de e-mail como um sistema de origem, conclua uma

ou mais destas etapas:
v Se você usar o Lotus Domino, substitua o modelo de correio do Lotus

Notes padrão em todas as caixas de correio com o modelo de correio que
contém as alterações de design para Content Collector.

v Se você usar o Microsoft Exchange e desejar arquivar documentos de
maneira interativa, instale um dos seguintes programas:
– Instale o IBM Content Collector Outlook Extension no Microsoft Outlook.
– Instale o IBM Content Collector Suporte OWA no Microsoft Exchange.

9. Opcional: Verifique as configurações das variáveis de ambiente doContent
Collector.

10. Verifique as contas de serviço doIBM Content Collector. É recomendado que
você use a mesma conta do usuário para o Serviço do IBM Content Collector
Email Connector e os serviços do Serviço do IBM Content Collector Web
Application.
v Determine quais contas de serviço são necessárias.
v Mude a conta de um serviço.

11. Inicie o serviço Mecanismo de Roteamento de Tarefa clicando emIniciar →
Todos os Programas → Coletor de Conteúdo IBM → Iniciar Serviços → Iniciar
Mecanismo de Roteamento de Tarefa. Este serviço controla todos os outros
serviços do conector. Porém, o serviço Mecanismo de Roteamento de Tarefa
somente inicia os conectores que são referenciados por rotas de tarefas ativas e
válidas.
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12. Inicie oServiço do IBM Content Collector Web Application clicando em Iniciar
→ Todos os Programas → IBM Content Collector → Iniciar Serviços → Iniciar
Aplicativos da Web ICC. Este serviço é necessário para arquivamento
interativo e para ativar a visualização, procura e restauração do documento.

13. Se você configurou e-mail por meio de SMTP, inicie o serviço SMTP do
Coletor de Conteúdo IBM clicando emIniciar → Todos os Programas → Coletor
de Conteúdo IBM → Iniciar Serviços → Iniciar Receptor SMTP. Este serviço é
necessário para arquivar e-mail por meio de SMTP.

Agora você pode usar o Content Collector. Suas próximas etapas devem ser:
v Configure rotas de tarefa usando oIBM Content Collector Configuration

Manager.
v Configure a indexação para ativar a procura em um repositório do Content

Manager.

Instalando o Content Collector para Uso com um ou mais
Sistemas de Origem e o FileNet P8

Use este procedimento de instalação se desejar usar um ou mais sistemas de
origem e o FileNet P8 como seu repositório.

Antes de iniciar:
v Verifique os pré-requisitos para a instalação.
v Se você pretende instalar o Content Collector em vários servidores, leia

“Instalando o Content Collector em Vários Servidores” na página 96. Além disso,
anote todas as opções de instalação selecionadas ao instalar o Content Collector
no primeiro servidor. É necessário selecionar as mesmas opções nos nós de
extensão com a exceção do tipo do servidor. Você deve selecionar o nó de
extensão em servidores adicionais.

Conclua estas etapas para instalar o Content Collector:
1. Para usar um sistema de origemMicrosoft SharePoint, instale o IBM Content

Collector para Microsoft SharePoint em um servidor Web Front End na sua
farmMicrosoft SharePoint.

2. Para fornecer funcionalidade de recuperação automática nos clientes Lotus
Domino, instale IBM Content Collector Notes Client Extension em cada Notes
Client.

3. Efetue logon no servidor no qual deseja instalar o Content Collector. Use o ID
de administrador para o logon.

4. Instale o Content Collector Server no servidor no qual deseja executar o
Content Collector.

5. A menos que você esteja fazendo upgrade de um release anterior do Content
Collector, execute a configuração inicial para configurar seus sistemas de
origem, FileNet P8, e o banco de dados para armazenar os dados de
configuração. Conclua estas etapas:
a. Inicie a configuração inicial.
b. Especifique a configuração do sistema, ou seja, seus sistemas de origem,

seu repositório e seu sistema de gerenciamento de banco de dados.
c. Configure seus sistemas de origem.
d. Configure o FileNet P8.
e. Configure o banco de dados para os dados de configuração do Content

Collector.
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f. Execute as etapa de configuração e armazene os dados de configuração.
6. Verifique e ajuste as definições de configuração iniciais.
7. Se você usar um sistema de e-mail como um sistema de origem, conclua uma

ou mais destas etapas:
v Se você usar o Lotus Domino, substitua o modelo de correio do Lotus

Notes padrão em todas as caixas de correio com o modelo de correio que
contém as alterações de design para Content Collector.

v Se você usar o Microsoft Exchange e desejar arquivar documentos de
maneira interativa, instale um dos seguintes programas:
– Instale o IBM Content Collector Outlook Extension no Microsoft Outlook.
– Instale o IBM Content Collector Suporte OWA no Microsoft Exchange.

8. Opcional: Verifique as configurações das variáveis de ambiente doContent
Collector.

9. Verifique as contas de serviço doIBM Content Collector. É recomendado que
você use a mesma conta do usuário para o Serviço do IBM Content Collector
Email Connector e os serviços do Serviço do IBM Content Collector Web
Application.
v Determine quais contas de serviço são necessárias.
v Mude a conta de um serviço.

10. Inicie o serviço Mecanismo de Roteamento de Tarefa clicando emIniciar →
Todos os Programas → Coletor de Conteúdo IBM → Iniciar Serviços → Iniciar
Mecanismo de Roteamento de Tarefa. Este serviço controla todos os outros
serviços do conector. Porém, o serviço Mecanismo de Roteamento de Tarefa
somente inicia os conectores que são referenciados por rotas de tarefas ativas e
válidas.

11. Inicie oServiço do IBM Content Collector Web Application clicando em Iniciar
→ Todos os Programas → IBM Content Collector → Iniciar Serviços → Iniciar
Aplicativos da Web ICC. Este serviço é necessário para arquivamento
interativo e para ativar a procura e a restauração de documento.

12. Se você configurou e-mail por meio de SMTP, inicie o serviço SMTP do
Coletor de Conteúdo IBM clicando emIniciar → Todos os Programas → Coletor
de Conteúdo IBM → Iniciar Serviços → Iniciar Receptor SMTP. Este serviço é
necessário para arquivar e-mail por meio de SMTP.

Agora você pode usar o Content Collector. Sua próxima etapa seria configurar as
rotas de tarefa usando oIBM Content Collector Configuration Manager.

Instalando o Content Collector em Vários Servidores - Scale
out

É possível instalar o IBM Content Collector em mais de um servidor para distribuir
a carga de trabalho para vários servidores. Este modelo de processamento
distribuído é chamado scale out.

Antes de iniciar, leia as informações gerais sobre scale out.

É necessário concluir as seguintes tarefas para instalar e configurar scale out:
1. No nó primário, instale o IBM Content Collector para uso com um ou mais

repositórios:
v Instale o IBM Content Collector para usar o Content Manager
v Instale o IBM Content Collector para uso com o IBM FileNet P8

2. Configure o nó primário
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Além disso, certifique-se de que possa arquivar documentos no nó primário.
Também certifique-se de que o nome do host do servidor no qual o Aplicativo
da Web está instalado esteja especificado corretamente. Isto é necessário porque
os links nos stubs referem-se ao Aplicativo da Web.

3. Nos nós de extensão, instale o Content Collector para usar com os mesmos
sistemas de origem, repositórios e banco de dados de configuração que no nó
primário. Consulte a etapa 1 na página 68. Certifique-se de configurar os
mesmos caminhos que você usou no nó primário para todo o software de
pré-requisito e para todos os locais de arquivo Content Collector nos nós de
extensão.

4. Configure os nós de extensão. Esta tarefa inclui a cópia do arquivo de
configuração do banco de dados do nó primário para os nós de extensão e o
teste da conexão com o banco de dados nos nós de extensão.

5. Inicie o serviço IBM Content Collector Task Routing Engine no nó primário e
depois nos nós de extensão.

Etapas de Instalação
Dependendo de sua configuração, é necessário concluir uma ou mais das etapas de
instalação descritas. Os procedimentos de instalação para sua configuração
mostram a sequência na qual as etapas individuais devem ser executadas.
Tarefas relacionadas

“Instalando o Content Collector de Acordo com suas Necessidades” na página 64

Instalando o Suporte de Procura de Texto do Content
Collector

Você pode procurar palavras, frases e cadeias de caracteres no conteúdo de
documentos arquivados. Se você usar o Content Manager como seu repositório,
deverá instalar o Suporte de Procura de Texto do Content Collector, que é
fornecido com o IBM Content Collector. Se você usar o FileNet P8, deverá ativar o
respectivo armazenamento de objeto para procura.

Antes de iniciar:
v Verifique os pré-requisitos para a instalação.
v Se estiver movendo do IBM CommonStore para o IBM Content Collector ou

estiver fazendo upgrade de um release do Content Collector V2.1.0.x, é
recomendado que você não desinstale o componente de saída de usuário de
procura de texto no servidor Content Manager até após você ter instalado o IBM
Content Collector Text Search Support e tiver ativado todos os tipos de itens do
Content Collector ou do CommonStore existentes para processamento pelo
indexador para procura de texto.

v Se estiver fazendo upgrade de um release do Content Collector V2.1.1.x, não é
necessário desinstalar a instalação do suporte de procura de texto anterior.
Enquanto o assistente está em execução, não é solicitado que você forneça
qualquer informação. O componente é instalado automaticamente no local da
instalação anterior. Se arquivos precisarem ser sobrescritos, permita esta ação.

v O assistente de instalação tenta instalar o IBM Content Collector Text Search
Support sem parar o DB2. Se isto não for possível, é perguntado a você se o
assistente pode parar o DB2. Se você desaprovar isto, o processo de instalação é
cancelado. Se o assistente não puder parar o DB2, o processo de instalação
também é cancelado. No último caso, pare o DB2 manualmente e execute o
assistente novamente. Reinicie o DB2 após a instalação.
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Para executar o assistente de instalação:
1. Insira o DVD do produto no computador no qual deseja instalar o componente

de procura de texto. Também é possível fazer download e extrair o pacote de
instalação apropriado.

2. Inicie o assistente de instalação:
v No Linux e UNIX, execute install.bin, que está no diretório

/CM8Text/operating_system. operating_system representa o nome do sistema
operacional, por exemplo, Linux.

v No Windows, execute install.exe, que está no diretório \CM8Text\WIN.
3. Se solicitado, responda os prompts restantes.

v Estas são as pastas de instalação padrão:

Sistema Operacional Caminho

Windows (32 bits) C:\Arquivos de Programas\IBM\ICCIndexer

Windows (64 bits) c:\Arquivos de Programas(x86)\IBM\
ICCIndexer

Linux e UNIX /opt/IBM/ICCIndexer

v Se estiver instalando o componente no Linux ou no UNIX, especifique o ID
de administrador do DB2.

Instalando o Content Collector para Microsoft SharePoint
O conector do Microsoft SharePoint requer a instalação de serviços da Web e de
outros componentes em cada servidor SharePoint ao qual você deseja se conectar
ou em um servidor Front End da Web dentro de uma farm.

É possível instalar o IBM Content Collector para Microsoft SharePoint no modo da
GUI, no modo do console ou no modo silencioso.

Instalando o Content Collector para Microsoft SharePoint no
Modo da GUI
Conclua estas etapas para instalar o IBM Content Collector para Microsoft
SharePoint no modo da GUI.

Se você estiver fazendo upgrade do IBM Content Collector Versão 2.1.1 e seu
ambiente contiver múltiplos servidores Microsoft SharePoint Web Front End, você
deverá, primeiro, desinstalar o IBM Content Collector para Microsoft SharePoint de
cada servidor Web Front End.

O programa de instalação do IBM Content Collector para Microsoft SharePoint
instala um serviço da Web e vários arquivos que o IBM Content Collector requer
para comunicação com o servidor SharePoint. Ele também cria um recurso que
inclui um tipo de conteúdo e colunas do site usadas para pós-processamento.

Para instalar o IBM Content Collector para Microsoft SharePoint no modo da GUI:
1. Verifique se o servidor Microsoft SharePoint está executando.
2. Para iniciar o programa de instalação do IBM Content Collector para Microsoft

SharePoint, execute install.exe, que está localizado no diretório SharePoint do
DVD ou na imagem de instalação.

3. Siga as instruções no instalador. Em uma farm SharePoint, é necessário instalar
o IBM Content Collector para Microsoft SharePoint somente em um servidor
Microsoft SharePoint Web Front End.
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4. Opcional: Se estiver atualizando doIBM Content Collector Versão 2.1.1, e os
Microsoft Web Service Enhancements (WSE) instalados para Microsoft .NET e o
IBM FileNet Content Engine API for Microsoft .NET em qualquer um de seus
servidores SharePoint, é possível removê-los se nenhum outro aplicativo
precisar deles. Se você fizer isso, deve remover suas entradas dos arquivos
web.config de cada servidor no qual você instalou o IBM Content Collector
para Microsoft SharePoint Versão 2.1.1.

É possível verificar se a instalação foi concluída com êxito verificando os erros no
arquivo de log de instalação, normalmente armazenado em C:\Arquivos de
Programas\IBM\Content Collector for Microsoft SharePoint\
IBM_Content_Collector_for_Microsoft_SharePoint_InstallLog.log.

Instalando o Content Collector para Microsoft SharePoint no
Modo do Console
Conclua estas etapas para instalar o IBM Content Collector para Microsoft
SharePoint no modo do console.

Se você estiver fazendo upgrade do IBM Content Collector Versão 2.1.1 e seu
ambiente contiver múltiplos servidores Microsoft SharePoint Web Front End, você
deverá, primeiro, desinstalar o IBM Content Collector para Microsoft SharePoint de
cada servidor Web Front End.
1. Insira o DVD do produto no computador no qual deseja instalar o IBM Content

Collector para Microsoft SharePoint . Também é possível fazer download e
extrair o pacote de instalação apropriado.

2. Abra uma janela Prompt de Comandos e navegue até o diretório SharePoint do
DVD ou da imagem de instalação.

3. Digite install.exe -i console para iniciar a instalação.
4. Siga as instruções na janela do Prompt de Comandos. Em uma farm

SharePoint, é necessário instalar o IBM Content Collector para Microsoft
SharePoint somente em um servidor Microsoft SharePoint Web Front End.

5. Opcional: Se estiver atualizando doIBM Content Collector Versão 2.1.1, e os
Microsoft Web Service Enhancements (WSE) instalados para Microsoft .NET e o
IBM FileNet Content Engine API for Microsoft .NET em qualquer um de seus
servidores SharePoint, é possível removê-los se nenhum outro aplicativo
precisar deles. Se você fizer isso, deve remover suas entradas dos arquivos
web.config de cada servidor no qual você instalou o IBM Content Collector
para Microsoft SharePoint Versão 2.1.1.

É possível verificar se a instalação foi concluída com êxito verificando os erros no
arquivo de log de instalação, normalmente armazenado em C:\Arquivos de
Programas\IBM\Content Collector for Microsoft SharePoint\
IBM_Content_Collector_for_Microsoft_SharePoint_InstallLog.log.

Instalando o Content Collector para Microsoft SharePoint no
Modo Silencioso
Conclua estas etapas para instalar o IBM Content Collector para Microsoft
SharePoint no modo silencioso.

Se você estiver fazendo upgrade do IBM Content Collector Versão 2.1.1 e seu
ambiente contiver múltiplos servidores Microsoft SharePoint Web Front End, você
deverá, primeiro, desinstalar o IBM Content Collector para Microsoft SharePoint de
cada servidor Web Front End.
1. Crie um arquivo de resposta com as seguintes opções de instalação. Os valores

mostrados são apenas exemplos.
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#Set to silent install
#do not change this value
INSTALLER_UI=SILENT

#Has the license been accepted
#do not change this value
#-----------------------------
LICENSE_ACCEPTED=TRUE

#Select Install Folder
#Please only use ASCII characters in the path.
#Failure to do so will cause errors during the installation.
#---------------------
USER_INSTALL_DIR=C:\\Program Files\\IBM\\Content
Collector for Microsoft SharePoint

#Specify the log file destination folder
#The default value is the user installation folder as specified
above.
#If an error occurs during the silent installation
and
the log file is not created
#try specifying the path of an existing folder for the log file
(Remember to use \\ to escape the directory separator)
#---------------------
INSTALL_LOG_DESTINATION=$USER_INSTALL_DIR$

2. Salve o arquivo de resposta em seu disco.
3. Insira o DVD do produto no computador no qual deseja instalar o IBM Content

Collector para Microsoft SharePoint . Também é possível fazer download e
extrair o pacote de instalação apropriado. Em uma farm SharePoint, é
necessário instalar o IBM Content Collector para Microsoft SharePoint somente
em um servidor Microsoft SharePoint Web Front End.

4. Para iniciar a instalação em modo silencioso, abra uma janela do Prompt de
Comandos e insira o seguinte comando:
install.exe -i SILENT -f <full_path_to_response_file>

em que <full_path_to_response_file> é o caminho completo para o arquivo de
resposta; por exemplo, c:\temp\myresponse.txt.

Importante: SILENT deve ser especificado em caracteres maiúsculos se você
tiver um sistema operacional turco.

5. Opcional: Se estiver atualizando doIBM Content Collector Versão 2.1.1, e os
Microsoft Web Service Enhancements (WSE) instalados para Microsoft .NET e o
IBM FileNet Content Engine API for Microsoft .NET em qualquer um de seus
servidores SharePoint, é possível removê-los se nenhum outro aplicativo
precisar deles. Se você fizer isso, deve remover suas entradas dos arquivos
web.config de cada servidor no qual você instalou o IBM Content Collector
para Microsoft SharePoint Versão 2.1.1.

É possível verificar se a instalação foi concluída com êxito verificando os erros no
arquivo de log de instalação, normalmente armazenado em C:\Arquivos de
Programas\IBM\Content Collector for Microsoft SharePoint\
IBM_Content_Collector_for_Microsoft_SharePoint_InstallLog.log.

Instalando o Content Collector Notes Client Extension
Instale o IBM Content Collector Notes Client Extension nos clientes Lotus Notes
para ativar a recuperação de documento automática no Notes Client.
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Instale o IBM Content Collector Notes Client Extension nas estações de trabalho do
Lotus Notes Client. Ele não deve ser instalado no sistema no qual o IBM Content
Collector Server está instalado.

É possível instalar o IBM Content Collector Notes Client Extension no modo da
GUI ou no modo silencioso.

Instalando o Content Collector Notes Client Extension no Modo
da GUI
Instale o IBM Content Collector Notes Client Extension para ativar a recuperação
de documento automática no cliente.

Antes de iniciar, verifique os pré-requisitos para a instalação.

O Notes Client Extension possibilita a recuperação automática do conteúdo de um
documento em stub a partir do archive temporariamente no seu cliente.

Dar um clique duplo ou selecionar Responder, Responder para Todos ou
Encaminhar recupera temporariamente o documento. Se você ativou o painel de
visualização, o conteúdo original também será exibido lá.

Um sinalizador é preservado no documento em stub se o documento é respondido,
encaminhado ou marcado como acompanhamento. A cópia temporária do
documento é excluída quando você fecha seu banco de dados de correio. Observe
que a recuperação automática ainda funcionará se você selecionar múltiplos
documentos para serem encaminhados.

Essa funcionalidade somente está disponível no cliente se Recuperar e exibir
documento quando aberto estiver selecionado para a configuração de cliente em
Configurações Gerais → Configuração do Cliente no IBM Content Collector
Configuration Manager. Dependendo do número de clientes em sua topologia,
ativar esta opção pode ter um impacto negativo sobre o desempenho do Content
Collector Server. Isso ocorre porque os pedidos, para recuperar e exibir os
documentos, são manipulados peloContent CollectorAplicativo da Web e, portanto,
colocam carga no Servidor de Aplicativos da Web.

Para instalar o IBM Content Collector Notes Client Extension em um cliente,
conclua essas etapas:
1. No Windows Explorer, vá para o diretório no qual você extraiu o pacote de

instalação do IBM Content Collector.
2. Execute o comando a seguir localizado no diretório \NotesClient do pacote de

instalação: install.exe
3. Responda aos prompts restantes. Estas são as pastas de instalação padrão:

Sistema Operacional Caminho

Windows (32 bits) C:\Arquivos de Programas\IBM\IBM Content
Collector Lotus Notes Extension

Windows (64 bits) c:\Arquivos de Programas(x86)\IBM\IBM
Content Collector Lotus Notes Extension

Antes de poder recuperar automaticamente o conteúdo de um documento em stub
a partir do archive temporariamente no seu cliente, você deve ter ativado o seu
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modelo existente para incluir a funcionalidade de arquivamento do IBM Content
Collector. A recuperação de documento automática no cliente não funciona se o
modelo não tiver sido ativado.

Instalando o Content Collector Notes Client Extension no Modo
Silencioso
Use a instalação silenciosa se desejar instalar o IBM Content Collector Notes Client
Extension em vários computadores clientes. Não é necessária nenhuma interação
com o usuário durante este modo de instalação.

Se a recuperação de documento automática for ativada para muitos clientes, isto
poderá ter um impacto negativo no desempenho do servidor. Instalar o Notes
Client Extension no modo silencioso permite que um administrador restrinja a
quantidade de usuários que podem usar a funcionalidade de recuperação
temporária automática.

Para instalar oIBM Content Collector Notes Client Extension em clientes em modo
silencioso:
1. Crie um arquivo de resposta com as seguintes opções de instalação. Os valores

mostrados são apenas exemplos.
INSTALLER_LOCALE=en
# Accept the license panel.
LICENSE_ACCEPTED=TRUE
# Set the install folder.
USER_INSTALL_DIR=C:\\Program Files\\IBM\\IBM Content Collector Lotus
Notes Extension

2. Salve o arquivo de resposta, por exemplo, como myresponse.txt sob C:\temp.
3. Para iniciar a instalação, abra uma janela do Prompt de Comandos e insira o

seguinte comando:
install.exe -i SILENT -f <full_path_to_response_file>

<full_path_to_response_file> é o caminho completo para o arquivo de resposta,
por exemplo, c:\temp\myresponse.txt.

Importante: SILENT deve ser especificado em caracteres maiúsculos se você
tiver um sistema operacional turco.

O Notes Client Extension possibilita a recuperação do conteúdo de um documento
em stub a partir do archive temporariamente dando um clique duplo em um
documento ou selecionando Responder, Responder a Todos ou Encaminhar. Porém,
essa funcionalidade somente está disponível no cliente se Recuperar e exibir
documento quando aberto estiver selecionado para a configuração de cliente em
Configurações Gerais → Configuração do Cliente no IBM Content Collector
Configuration Manager. Note que os modelos do cliente devem ser ativados para
incluir a IBM Content Collector funcionalidade de arquivamento antes que a
recuperação de documento automática funcione.

Instalando o Content Collector Server
É possível instalar o IBM Content Collector Server em modo da GUI, em modo do
console ou em modo silencioso.

Antes de iniciar:
v Verifique os pré-requisitos para a instalação.
v Se desejar usar um WebSphere Application Server externo em vez do Servidor

de Aplicativos da Web integrado, configure o Servidor de Aplicativos da Web.
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v Se você usar o Microsoft SharePoint como um sistema de origem, instale o IBM
Content Collector para Microsoft SharePoint.

Instalando o Servidor Content Collector em Modo da GUI
Conclua estas etapas para instalar o IBM Content Collector Server no modo da
GUI.
1. No Windows Explorer, vá para o diretório no qual foi extraído o pacote de

instalação do IBM Content Collector.
2. Execute o seguinte comando localizado no diretório \Server do pacote de

instalação no servidor CommonStore: install.exe
3. Responda às solicitações restantes à medida que o instalador o guiar pelo

processo de instalação.
v É possível instalar o Servidor Content Collector um vez por servidor.

Entretanto, é possível instalar o Content Collector em vários servidores.
Neste caso, é necessário selecionar um servidor como seu nó primário e
todos os outros servidores como seus nós de extensão. Para cada nó, é
necessário selecionar as mesmas opções de instalação e componentes. Além
disso, as correções de instalação devem ser instaladas no nó primário e em
cada nó de extensão.

v É possível selecionar um ou mais sistemas de origem e um ou mais
repositórios de destino. Somente selecione sistemas de origem e repositórios
de destino que estão instalados e que satisfaçam aos pré-requisitos
requeridos peloIBM Content Collector.

v Utilize um alias para o nome do host ser mais flexível com sua configuração
do sistema. O alias não deve ser fixado ao nome da máquina e ele deve ser
resolvível para a máquina que executa o Servidor de Aplicativos da Web.

v Se você usar o Servidor de Aplicativos da Web integrado, o IBM Content
Collector Web Application e o IBM Content Collector Configuration Web
Service serão executados na máquina do IBM Content Collector Server.

Instalando o Servidor Content Collector em Modo do Console
Conclua estas etapas para instalar o Servidor IBM Content Collector em modo do
console.
1. Insira o DVD do produto no computador no qual deseja instalar o Content

Collector Server. Também é possível fazer download e extrair o pacote de
instalação apropriado.

2. Abra uma janela do Prompt de Comandos.
3. Digite install.exe -i console para iniciar a instalação.
4. Siga as instruções na janela do Prompt de Comandos.

Instalando o Servidor Content Collector em Modo Silencioso
Conclua estas etapas para instalar o Servidor IBM Content Collector em modo
silencioso.
1. Crie um arquivo de resposta com as seguintes opções de instalação. Os valores

mostrados são apenas exemplos.
#
#Has the license been accepted
#-----------------------------
LICENSE_ACCEPTED=TRUE

# NODE_A <=> primary node
# NODE_B <=> extension node
#-----------------------------
CHOSEN_INSTALL_SET=NODE_A
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#Choose Install Folder
#---------------------
USER_INSTALL_DIR=D:\\IBM\\ContentCollector

#Get User Input
#--------------
# Source System (install=1/de-install=0):
#
# USER_INPUT_EXCHANGE <=> Microsoft Exchange
# USER_INPUT_LD <=> Lotus Domino
# USER_INPUT_RC <=> File System
# USER_INPUT_SP <=> Share Point
# USER_INPUT_SMTP <=> Simple Mail Transfer Protocol

USER_INPUT_EXCHANGE=1
USER_INPUT_LD=1
USER_INPUT_RC=1

# Source System:
#
# USER_INPUT_CM8 <=> IBM Content Manager
# USER_INPUT_P8 <=> IBM FileNet P8
# USER_INPUT_PANAGON <=> IBM FileNet Image Services
# (for File System Source only)
#
USER_INPUT_CM8=1
USER_INPUT_P8=0
USER_INPUT_PANAGON=0

# Select Deployment Method
#
# USER_INPUT_USE_EWAS <=> Automatically to the embedded Websphere
# Application Server
# USER_INPUT_USE_DIFF_EWAS <=> Manually to a different Websphere Application
# Server
#
USER_INPUT_USE_EWAS=1
USER_INPUT_USE_DIFF_EWAS=0

USER_INPUT_EWAS_HOST=localhost
USER_INPUT_EWAS_PORT=11443

2. Salve o arquivo de resposta em seu disco.
3. Insira o DVD do produto no computador no qual deseja instalar o Content

Collector Server. Também é possível fazer download e extrair o pacote de
instalação apropriado.

4. Para iniciar a instalação em modo silencioso, abra uma janela do Prompt de
Comandos e insira o seguinte comando:
install.exe -i SILENT -f <full_path_to_response_file>

<full_path_to_response_file> é o caminho completo para o arquivo de resposta,
por exemplo, c:\temp\myresponse.txt.

Importante: SILENT deve ser especificado em caracteres maiúsculos se você
tiver um sistema operacional turco.

Executando a Configuração Inicial
Durante a configuração inicial, você fornece detalhes sobre a configuração do
sistema, seus sistemas de origem, seus repositórios e o banco de dados para os
dados de configuração. Além disso, você cria o tipo de item para o Content
Manager e configura o banco de dados de configuração. É possível executar a
configuração inicial apenas uma vez. Para tarefas de configuração adicionais, como
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criar tipos de item adicionais para o Content Manager ou configurar
armazenamentos de objeto adicionais para o FileNet P8, use as ferramentas de
configuração.
Tarefas relacionadas

“Usando as Ferramentas de Configuração” na página 621

Iniciando a Configuração Inicial
Conclua estas etapas para iniciar a configuração inicial.

Você concluiu estas tarefas:
1. Se você usar o Content Manager como seu repositório: “Instalando o Suporte

de Procura de Texto do Content Collector” na página 69.
2. Se você usar o Microsoft SharePoint como um sistema de origem: “Instalando o

Content Collector para Microsoft SharePoint no Modo da GUI” na página 70.
3. “Instalando o Content Collector Server” na página 74.

Continue com as seguintes etapas:
1. Abra o assistente Configuração Inicial de uma das seguintes maneiras:

v Clique em Sim na janela Ativar Configuração Inicial que se abre após a
instalação do Servidor Content Collector.

v Clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM Content Collector →
Configuração Inicial.

2. Clique em Avançar.

Continue com esta tarefa: “Especificando a Configuração do Sistema”.

Especificando a Configuração do Sistema
Especifique a partir de quais sistemas de origem você deseja arquivar seus
documentos e em quais repositórios deseja arquivá-los. Além disso, especifique o
sistema de gerenciamento de banco de dados que deseja usar para armazenar os
dados de configuração do IBM Content Collector.

Você concluiu esta tarefa: “Iniciando a Configuração Inicial”

Continue com estas etapas no assistente de Configuração Inicial:
1. Na página Configuração do Sistema, selecione um ou mais dos sistemas de

origem listados.
2. Selecione os repositórios nos quais deseja arquivar os documentos.
3. Selecione um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados listados. Se

você usar o Content Manager, o DB2 será selecionado porque o IBM Content
Collector suporta Content Manager apenas com o DB2.

4. Clique em Avançar .

Continue com esta tarefa: “Configurando Sistemas de Origem”

Configurando Sistemas de Origem
Para cada sistema de origem selecionado na página Configuração do Sistema do
assistente de Configuração Inicial, especifique os detalhes requeridos pelo IBM
Content Collector para a configuração.

Somente origem do Sistema de Arquivos: O conector de origem do Sistema de
Arquivos não requer configuração inicial. Porém, para usá-lo com o IBM FileNet
P8 ou com oIBM Content Manager, certifique-se de que os conectores executam sob
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um usuário com as permissões corretas para abrir e ler arquivos no sistema de
arquivos de destino. O método mais simples é executar a origem do sistema de
arquivos e os conectores do repositório de destino sob a mesma conta. Para obter
detalhes sobre as permissões requeridas, consulte:
v “Privilégios do IBM FileNet P8 Necessários para o Conector” na página 222
v “Privilégios do Content Manager Necessários para o Conector” na página 216

Os sistemas de origem são configurados na sequência na qual estão listados em
Sistema de Origem na página Configuração do Sistema. Por exemplo, se você
selecionou Lotus Domino e Microsoft SharePoint como sistemas de origem,
comece com a configuração do Lotus Domino. No entanto, os assistentes de
Configuração Inicial orientam durante as etapas de configuração na sequência
necessária.

Configurando o Lotus Domino:

Conclua estas etapas para configurar o IBM Content Collector para uso com o
Lotus Domino.

Antes de iniciar:
v Se desejar usar o Lotus iNotes (antigamente Domino Web Access), o qual fornece

acesso baseado no navegador para recursos do Lotus Notes, certifique-se de que
o iNotes esteja configurado nos servidores Lotus Domino que hospedam as
caixas de correio.
Para o Lotus Domino Versão 8.5.1, também certifique-se de que um Arquivo de
Formulários de Extensões exista no Lotus Domino Server. Se o arquivo não
existir, você deverá criar um antes de poder ativar os recursos do Content
Collector no Lotus iNotes. Para obter informações sobre como criar um Arquivo
de Formulários de Extensões, consulte o tópico sobre como customizar a
aparência do Lotus iNotes no IBM Lotus Domino e o centro de informações do
Notes em http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp.

v Certifique-se de que o servidor Lotus Domino está executando.
v Você concluiu a seguinte tarefa: “Especificando a Configuração do Sistema” na

página 77.

Continue com estas etapas no assistente de Configuração Inicial:
1. Na página Configuração do Lotus Domino, especifique as seguintes

informações:
v O nome e domínio do servidor inicial do Lotus Domino, no formato

server_name/domain. Valor de exemplo: myServer/Organization.
v O caminho completo e a senha do arquivo de ID de administrador.

O ID do administrador é usado pelo IBM Content Collector para criar o
ambiente de tempo de execução e possibilitar o uso do modelo do Lotus
Domino e do formulário do iNotes com a funcionalidade doIBM Content
Collector.
O ID selecionado deve ter privilégios suficientes para alterar modelos.
Tipicamente, isso significa direitos de acesso de Gerenciador.
Para ativar modelos remotamente, o ID do administrador deve ser
Gerenciador no modelo de correio, o modelo do iNotes (Domino Web
Access), (não existe nenhum modelo do iNotes independente que inicie com
o Domino V8) e o banco de dados de formulário.

78 Guia do Administrador

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp


Os seguintes direitos devem ser configurados quanto a se o ID do
administrador ou se outro ID é usado para ativar o modelo IBM Content
Collector para iNotes (Domino Web Access):
– Os direitos para assinar ou executar métodos e operações irrestritos
– Os direitos para assinar ou executar agentes LotusScript/Java restritos
– O usuário precisa ser editor com acesso de remoção de documento pelo

menos para usar as funções do IBM Content Collector no iNotes.
v O nome, incluindo o caminho completo, e a senha do arquivo de ID do

conector. Este arquivo é usado para as transações entre seus servidores
Domino e o Content Collector.

v A versão do TCP/IP que deve ser usada para as conexões entre o Content
Collector e seus servidores Domino. O IPV6 não é apropriado para o Lotus
Domino Release 7.

2. Clique em Avançar .
3. Na página Configuração de Modelo do Domino, especifique o local do modelo

de correio no qual as mudanças de design que são necessárias para o Content
Collector devem ser aplicadas. Este modelo modificado é para substituir o
modelo de correio do Lotus Notes padrão em todas as caixas de correio.
Especifique as seguintes informações:
v Caso o modelo de correio do Lotus Notes que você deseja usar seja

armazenado em um servidor Domino remoto ou seja armazenado
localmente.

v Se o modelo está em um servidor Domino remoto, especifique o nome e o
domínio desse servidor no formato server_name/domain.

v O nome do modelo que deve ser modificado. Se o modelo for armazenado
localmente, especifique o caminho completo. Se o modelo estiver em um
servidor Domino remoto, especifique o caminho relativo ao diretório de
dados do Domino.

v Ative o suporte de acesso baseado em navegador e especifique:
– O nome do modelo, conforme a seguir:

- Para Lotus Domino Versão 7, dwa7.ntf
- Para Lotus Domino Versão 8, mail8.ntf
- Para Lotus Domino Versão 8.5.0, mail85.ntf
- Para Lotus Domino Versão 8.5.1, mail85.ntf
- Para Lotus Domino Versão 8.5.2, mail85.ntf

– O banco de dados de formulários, conforme a seguir:
- Para Lotus Domino Versão 7, iNotes\Forms7.nsf
- Para Lotus Domino Versão 8, iNotes\Forms8.nsf
- Para Lotus Domino Versão 8.5.0, iNotes\Forms85.nsf
- Para Lotus Domino Versão 8.5.1, iNotes\Forms85_x.nsf
- Para Lotus Domino Versão 8.5.2, iNotes\Forms85_x.nsf

4. Clique em Avançar .
5. Na página Customização do Modelo do Domino, especifique o layout do

modelo de correio modificado que deve substituir o modelo de correio do
Lotus Notes padrão. Especifique as seguintes informações:
v As funções do Content Collector a serem incluídas.
v O nome com o qual você deseja agrupar as funções selecionadas do Content

Collector. Este grupo aparecerá como um submenu do menu Ações do Lotus
Notes.
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v O nome para a visualização do Content Collector, se você decidir incluir a
visualização do Content Collector no modelo de correio.

v Os idiomas a serem disponibilizados.
6. Clique em Avançar .

Dependendo da configuração do sistema, continue com uma destas tarefas:
v “Configurando o E-mail Através de SMTP”
v “Configurando o Microsoft SharePoint” na página 81
v “Configurando o Content Manager” na página 81
v “Configurando o IBM FileNet P8” na página 83

Configurando o Microsoft Exchange:

Conclua estas etapas para configurar o IBM Content Collector para uso com o
Microsoft Exchange.

Antes de iniciar:
v Você concluiu a seguinte tarefa: “Especificando a Configuração do Sistema” na

página 77.

Continue com estas etapas no assistente de Configuração Inicial:
1. Na página Configuração do Microsoft Exchange, especifique as seguintes

informações:
v O nome completo do host do servidor no qual a caixa de correio do

Microsoft Exchange está localizada.
v As credenciais para a conta do usuário que acessa as informações do Active

Directory. O ID do usuário e a senha são usados para as transações entre
seus servidores Exchange e o Content Collector. Insira o endereço SMTP do
usuário. Se o Active Directory não puder ser acessado usando o endereço
SMTP, use o nome distinto do usuário no formato
CN=ICCConnectorUser,CN=Users,DC=company,DC=com.

2. Clique em Avançar .

Dependendo da configuração do sistema, continue com uma destas tarefas:
v “Configurando o E-mail Através de SMTP”
v “Configurando o Microsoft SharePoint” na página 81
v “Configurando o Content Manager” na página 81
v “Configurando o IBM FileNet P8” na página 83

Configurando o E-mail Através de SMTP:

Conclua essas etapas para configurar o IBM Content Collector para usar com o
SMTP.

Antes de iniciar:
v Você concluiu a tarefa: “Configurando Sistemas de Origem” na página 77.

Continue com estas etapas no assistente de Configuração Inicial:

Na página Configuração de SMTP, especifique as informações a seguir:
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v O caminho absoluto para o diretório da fila de mensagens no qual o e-mail
SMTP que é recebido peloReceptor SMTP é enfileirado até que o e-mail seja
arquivado.

v O ID e senha que deseja usar no seu sistema de e-mail para se conectar ao
Receptor SMTP. O Receptor SMTP usa autenticação SMTP para validar conexões.
O ID deve consistir apenas em letras no Alfabeto Inglês [A-Z,a-z].

Dependendo da configuração do sistema, continue com uma destas tarefas:
v “Configurando o Microsoft SharePoint”
v “Configurando o Content Manager”
v “Configurando o IBM FileNet P8” na página 83

Configurando o Microsoft SharePoint:

Conclua estas etapas para configurar o IBM Content Collector para uso com o
Microsoft SharePoint.

Você concluiu a seguinte tarefa: “Especificando a Configuração do Sistema” na
página 77.

Para configurar o conector do SharePoint a partir do assistente de Configuração
Inicial, selecione Microsoft SharePoint e siga estas etapas na janela Configuração do
Microsoft SharePoint:
1. Digite o ID do Usuário, o Domínio do Servidor Windows e a Senha de um

usuário que pertence ao grupo Administradores de Coletas de Site do
SharePoint para este site.

2. Insira uma URL válida em um site SharePoint de nível superior ou de subnível,
no formato: http://server name:port number/path/ O endereço deve iniciar com
http:// ou https:// e pode requerer um número de porta ou caminho. Digite
um port number se o servidor estiver executando múltiplos aplicativos da Web
SharePoint. Digite um path para limitar sua coleta a um subsite. Clique em
Validar para verificar se o aplicativo reconhece o endereço. Se a validação
falhar, consulte “A Validação do Conector SharePoint Falha” na página 881

Dependendo da configuração do sistema, continue com uma destas tarefas:
v “Configurando o Content Manager”
v “Configurando o IBM FileNet P8” na página 83

Configurando seus Repositórios
Para cada repositório selecionado na página Configuração do Sistema do assistente
de Configuração Inicial, especifique os detalhes requeridos pelo IBM Content
Collector para a configuração.

É possível selecionar para usar o IBM FileNet P8 e o Content Manager ao mesmo
tempo durante a instalação do Content Collector. Note porém que, apesar de você
poder selecionar ambos os sistemas de gerenciamento de conteúdo, é possível usar
os aplicativos da Web Content Collector com apenas um repositório do sistema de
conteúdo. Isto significa que é possível usar apenas um dos sistemas de
gerenciamento de conteúdo para restauração e procura de documento. Você não
poderá usar o Content Collector para acessar documentos no outro repositório do
sistema de conteúdo.

Configurando o Content Manager:
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Conclua estas etapas para configurar o IBM Content Collector para uso com o
Content Manager. Além disso, crie um tipo de item para cada sistema de origem
como um contêiner para os documentos a serem arquivados. É possível criar tipos
de itens adicionais após a configuração inicial usando a janela Ferramentas de
Configuração do Content Collector.

Antes de iniciar:
v Certifique-se de que a instância do DB2 para o banco de dados do servidor de

bibliotecas do Content Manager esteja em execução.
v O IBM Content Collector Text Search Support deve ser instalado no servidor

IBM Content Manager e o repositório deve ser ativado para procura. Para obter
informações adicionais, consulte a seção sobre como ativar um repositório do
IBM Content Manager para procura.
Se o IBM Content Manager estiver instalado em mais de um servidor, o Suporte
de Procura de Texto do Content Collector deverá ser instalado na máquina do
IBM Content Manager na qual o servidor de bibliotecas e o Net Search Extender
estão instalados e não onde o gerenciador de recursos está instalado.

v Também é possível usar o Content Manager para z/OS como um repositório.
Observe, entretanto, que não é possível procurar em documentos que estão
arquivados no Content Manager para z/OS.

v O IBM Content Collector não pode arquivar nenhum objeto (documento) maior
que 2 GB em um repositórioIBM Content Manager.

v Você concluiu esta tarefa: “Configurando Sistemas de Origem” na página 77.

Continue com estas etapas no assistente de Configuração Inicial:
1. Na página Configuração do Content Manager, especifique as seguintes

informações:
v O nome do servidor Content Manager no qual você deseja criar o repositório.

É possível definir repositórios e configurar tipos de itens para estes
repositórios em mais de um servidor Content Manager. Use o assistente de
Configuração Inicial para especificar o primeiro servidor. Para servidores
adicionais, use Ferramentas → Ferramentas de Configuração → Configuração
de Repositório do CM no IBM Content Collector Configuration Manager.
Alternativamente, é possível selecionar Iniciar → Todos os Programas →
Coletor de Conteúdo da IBM → Ferramentas de Configuração →
Configuração de Repositório CM.

v O ID e senha do administrador do Content Manager que tem permissão para
criar e configurar o repositório.

v O ID e senha do usuário do Content Manager que tem permissão para
arquivar e restaurar documentos.

v O diretório de instalação do IBM Content Collector Text Search Support. Este
campo não estará disponível se você tiver selecionado um servidor no qual o
Content Manager para z/OS é executado.

2. Clique em Avançar .
3. Na página Configuração do Tipo de Item, configure o tipo de item que deseja

usar como um contêiner para os documentos arquivados. Para os sistemas de
e-mail, você também deve configurar um tipo de item para os anexos a serem
arquivados.
v Para o Lotus Domino, Microsoft Exchange, e e-mail por meio de SMTP,

especifique as seguintes informações:
– Um nome para o tipo de item para os email. Se o nome já existir, será

incluído um número no tipo de item quando ele for criado.
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– Se você deseja criar um tipo de item para os anexos ou usar um tipo de
item existente. Se desejar criar um tipo de item, digite um nome para ele.
Se desejar usar um tipo de item existente, selecione um nome da lista.

– O diretório e o diretório ativo para o índice de procura de texto para o
tipo de item de e-mail.

Nota: O tipo de item que você cria para o Lotus Domino se aplica apenas
aos aplicativos de e-mail do Lotus Domino. Para outros aplicativos Lotus
Domino, é possível criar um tipo de item após a configuração inicial a partir
de Ferramentas → Ferramentas de Configuração → Configuração do
Repositório CM. Alternativamente, é possível selecionar Iniciar → Todos os
Programas → Coletor de Conteúdo da IBM → Ferramentas de Configuração →
Configuração de Repositório CM.

v Para o Microsoft SharePoint e Sistema de Arquivos, especifique as seguintes
informações:
– Um nome para o tipo de item a ser criado. Se um tipo de item já existir,

não será necessário criar um.
– O diretório e o diretório de trabalho para o índice de procura de texto.

Você também pode decidir desativar a procura de texto para o tipo de
item.

4. Clique em Avançar .

Continue com qualquer uma destas tarefas:
v Se o Content Manager for seu único repositório, continue com “Configurando

um Banco de Dados DB2” na página 87.
v Se, adicionalmente, você tiver o FileNet P8, continue com “Configurando o IBM

FileNet P8”.

Configurando o IBM FileNet P8:

Conclua estas etapas para configurar o IBM Content Collector para uso com o IBM
FileNet P8.

Antes de iniciar:
v Você concluiu as tarefas: “Configurando Sistemas de Origem” na página 77.
v O IBM FileNet Content Search Engine deve ser instalado e configurado.
v FileNet P8 Content Engine deve ser instalado e configurado para recuperação

baseada em conteúdo (CBR). Para obter informações adicionais, consulte a seção
sobre como configurar o Content Engine para CBR na documentação do FileNet
P8.

v Um armazenamento de objeto do FileNet P8 com uma área de armazenamento
de arquivo deve existir. O armazenamento de objeto é ativado para recuperação
com base no conteúdo (CBR). Consulte a seção sobre criação de armazenamentos
de objeto na documentação do FileNet P8 e o tópico “Ativando um
Armazenamento de Objeto do IBM FileNet P8 para Pesquisa” na página 733
para obter informações adicionais.

Importante: Configure seu armazenamento de objeto de destino com uma área
de armazenamento de arquivo como o armazenamento de conteúdo padrão.
Uma área de armazenamento de arquivo armazena o conteúdo em um diretório
acessível pela rede. Para preparar seu sistema para criação da área do índice,
cada área de armazenamento do arquivo que terá o texto total indexado deve
estar acessível para o Content Engine e o servidor Autonomy K2 que executarão
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a indexação de texto total. A criação da área do índice é necessária para e-mail,
como também para a recuperação doSistema de Arquivos e do Microsoft
SharePoint.
Por motivos de desempenho é recomendado que o FileNet P8Content Engine
tenha acesso direto à área de armazenamento de arquivos e que o IBM FileNet
Content Search Engine acesse essa área remotamente. Contrariamente, é
fortemente recomendado que o IBM FileNet Content Search Engine tenha acesso
direto à coleção do Mecanismo de Busca de Conteúdo e aos diretórios
temporários e que o FileNet P8 Content Engine acesse-os remotamente.

Continue com estas etapas no assistente de Configuração Inicial:
1. Na página Configuração do Servidor FileNet P8, especifique as seguintes

informações:
v As informações que o Content Collector precisa para construir a URL do

Content Engine; ou especifique a URL completa.
v O ID e senha do administrador do FileNet P8 Content Engine que tem

permissão para criar e configurar o repositório.
2. Clique em Avançar .
3. Na página Configuração de Tarefa do FileNet P8, especifique as seguintes

informações:
v O ID e senha do usuário do FileNet P8 que tem permissão para arquivar e

restaurar documentos.
v O armazenamento de objeto do FileNet P8 no qual você deseja criar o

repositório: Clique em Recuperar para recuperar uma lista de
armazenamentos de objeto nos domínios elegíveis.
É possível definir um ou mais armazenamentos de objetos em mais de um
servidor IBM FileNet P8. Use o assistente de Configuração Inicial para
especificar o primeiro servidor e o primeiro armazenamento de objeto. Para
especificar servidores e armazenamentos de objeto adicionais, use
Ferramentas → Ferramentas de Configuração → Configuração de Repositório
do P8 no IBM Content Collector Configuration Manager ou Iniciar → Todos
os Programas → Gerenciador de Conteúdo IBM → Ferramentas de
Configuração → Configuração de Repositório do P8.

4. Clique em Avançar .

Continue com esta tarefa: “Configurando o Banco de Dados para Dados de
Configuração do Content Collector” na página 87.
Informações relacionadas

Documentação do Produto para a Plataforma FileNet P8

Objetos Implementados no FileNet P8:

Durante a instalação e a configuração do conector do IBM FileNet P8, o IBM
Content Collector implementa classes e outros itens no servidor de destino.

Todos os objetos que o Content Collector cria no IBM FileNet P8 iniciam com o
prefixo ICC.

Importante: Não exclua nenhum destes objetos.

Para obter uma visão geral do modelo de dados do Content Collector, consulte
“Definição do Modelo de Dados de Armazenamento” na página 17
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Documentos e Objetos Customizados

O Content Collector cria documentos e objetos customizados nestas hierarquias:
v ICCDocument

Esta classe de documento é uma classe de documento do IBM FileNet P8.
– ICCMail2

Esta classe de documento representa o e-mail. Ela contém o hash de e-mail
para deduplicação de e-mail indiretamente, bem como o objeto de e-mail em
si como um elemento de conteúdo.

– ICCMailSearch2

Esta classe de documento representa o e-mail indexável e procurável. O
correio indexável é o elemento de conteúdo desse objeto.

– ICCFileInstance2

Esta classe de documento representa cópias de um arquivo a partir do sistema
de arquivos contendo as propriedades. A classe é derivada da classe de
Documento e o conteúdo de arquivo real é anexado como um elemento de
conteúdo.
- ICCSharepointInstance2

Esta classe de documento representa cópias de um arquivo do Microsoft
SharePoint contendo as propriedades. ICCSharepointInstanc2 deriva
ICCFileInstanc2.

v ICCCustomObject

– ICCMailInstance2

Esta classe controla todas as cópias individuais do mesmo e-mail a partir das
caixas de correio do usuário ou do diário. Ela contém atributos contendo as
propriedades variadas de cada cópia de e-mail que pode ser usada para
restaurar a cópia individual do usuário do correio.

Importante:

v Para e-mail, as classes padrão fornecidas devem ser usadas. É possível definir
suas próprias classes para estas origens. Se você definir suas próprias classes,
elas deverão ser derivadas da classe de Documento do P8 e devem refletir a
hierarquia do modelo de dados do ICC Content Collector definida para
documentos de e-mail.
Em um cenário do Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM), entretanto, é
possível usar qualquer classe.

v Para Microsoft SharePoint e Sistema de Arquivos, as classes são apenas classes
de amostra.

Propriedades

O IBM Content Collector define várias propriedades que pertencem às classes de
documento e aos objetos customizados do Content Collector.

Tabela 37. Propriedades Criadas no IBM FileNet P8

Nome da Propriedade Tipo de Propriedade
Classe de documento ou
objeto customizado

ICCAttachmentCorrelationKeys Cadeia com Múltiplos Valores ICCMail2

ICCCreatedBy Cadeia de valor único ICCSharepointInstance2

ICCCreatedDate Data/Hora de Valor Único ICCFileInstance2
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Tabela 37. Propriedades Criadas no IBM FileNet P8 (continuação)

Nome da Propriedade Tipo de Propriedade
Classe de documento ou
objeto customizado

ICCExpirationDate Data/Hora de Valor Único v ICCMail2

v ICCFileInstance2

ICCFileName Cadeia de valor único ICCFileInstance2

ICCFilePath Cadeia de valor único ICCFileInstance2

ICCFolderPath Cadeia de valor único ICCSharepointInstance2

ICCFrom Cadeia com Múltiplos Valores ICCMailSearch2

ICCLastModifiedDate Data/Hora de Valor Único ICCFileInstance2

ICCLibrary Cadeia de valor único ICCSharepointInstance2

ICCMailboxID Cadeia de valor único ICCMailInstance2

ICCMailDate Data/Hora de Valor Único ICCMailSearch2

ICCMailFlags Número Inteiro com Valor
Único

ICCMailSearch2

ICCMailInstanceReference Objeto com Múltiplos Valores
(ICCMailInstance2)

ICCMail2

ICCMailReference Objeto com Valor Único
(ICCMail2)

v ICCMailInstance2

v ICCMailSearch2

ICCMailSearchReference Objeto com Valor Único
(ICCMailSearch2)

ICCMail2

ICCMailUID Cadeia de valor único ICCMailInstance2

ICCModifiedBy Cadeia de valor único ICCSharepointInstance2

ICCSharePointGUID Cadeia de valor único ICCSharepointInstance2

ICCSharePointVersion Cadeia de valor único ICCSharepointInstance2

ICCSite Cadeia de valor único ICCSharepointInstance2

ICCSubject Cadeia de valor único ICCMailSearch2

ICCTitle Cadeia de valor único ICCCustomObject

ICCTo Cadeia com Múltiplos Valores ICCMailSearch2

ICCVaryingFields Binário com Valor Único ICCMailInstance2

Itens Relacionados à Exclusão

O Content Collector cria itens que permitem a exclusão prográmatica de instâncias
ICCMail2 no IBM FileNet P8.

Tabela 38. Itens Relacionados à Exclusão Criados no IBM FileNet P8

Tipo de Item Nome do Item

Assinatura ICCDataModelDeletionSubscription2

Ação de Evento ICCDataModelDeletionEventAction2

Módulo de Código ICCHandleDeletionofDEI2.class
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Configurando o Banco de Dados para Dados de Configuração do
Content Collector
Dependendo de sua configuração do sistema, é necessário configurar um banco de
dados DB2, um banco de dados do servidor SQL ou um banco de dados Oracle.

Configurando um Banco de Dados DB2:

Você pode criar e configurar um banco de dados DB2 para armazenar dados de
configuração do IBM Content Collector ou configurar um banco de dados DB2
existente.

Você concluiu qualquer uma das seguintes tarefas:
v “Configurando o Content Manager” na página 81
v “Configurando o IBM FileNet P8” na página 83

Continue com estas etapas no assistente de Configuração Inicial:
1. Na página Configuração do Banco de Dados IBM DB2, especifique as seguintes

informações:
v Se você deseja armazenar os dados de configuração no banco de dados do

repositório ou criar um banco de dados com configurações padrão ou usar
um banco de dados existente. Se você usar o DB2 Versão 8, o banco de dados
já deverá existir.

v Se você criar um banco de dados ou usar um existente, especifique se este
banco de dados deve ser criado ou armazenado em um servidor remoto ou
localmente. Para um banco de dados remoto, especifique o nome completo
do host do servidor no qual o banco de dados deve ser criado ou está
localizado. Para um banco de dados remoto ou local, especifique a porta e o
nome do banco de dados DB2.

v O ID e senha de um administrador do DB2 que tem permissão para criar
bancos de dados.

v O ID e senha de um usuário que tem permissão para ler e gravar no banco
de dados.

2. Clique em Avançar .

Continue com a seguinte tarefa: “Executando as Etapas de Configuração e
Armazenando os Dados de Configuração” na página 89.

Configurando um Banco de Dados SQL Server:

É possível criar e configurar um banco de dados SQL Server para armazenar os
dados de configuração do IBM Content Collector ou configurar um banco de
dados SQL Server existente.

Você concluiu esta tarefa: “Configurando o IBM FileNet P8” na página 83.

Continue com estas etapas no assistente de Configuração Inicial:
1. Na página Configuração do Banco de Dados SQL, especifique as seguintes

informações:
v Se o banco de dados deve ser criado, ou armazenado, em um servidor

remoto ou localmente.
v Se o banco de dados estiver em um servidor remoto, o nome completo do

host desse servidor.
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Se estiver usando instância nomeada do SQL Server, o nome do host deve
ser <HOSTNAME>\<NAMED INSTANCE>, por exemplo VDC-VQA-SQL\N1.

v A porta do SQL Server (se estiver usando instância nomeada do SQL Server,
a porta da instância nomeada), o nome para o banco de dados e o driver
JDBC.

Nota: Como driver JDBC, você deve especificar o local do arquivo
sqljdbc4.jar se usar o Servidor de Aplicativos da Web integrado ou o IBM
WebSphere Application Server Versão 7. Se você usar o IBM WebSphere
Application Server Versão 6.1, especifique o local do arquivo sqljdbc.jar.

v O ID e senha de um administrador do SQL Server que tem permissão para
criar bancos de dados.

v O ID e senha de um usuário que tem permissão para ler e gravar no banco
de dados.

2. Clique em Avançar .

Continue com esta tarefa: “Executando as Etapas de Configuração e Armazenando
os Dados de Configuração” na página 89.

Configurando um Banco de Dados Oracle:

Você pode criar e configurar um banco de dados Oracle para armazenar os dados
de configuração do IBM Content Collector. Você cria o banco de dados Oracle com
base em um banco de dados Oracle existente.

Você concluiu esta tarefa: “Configurando o IBM FileNet P8” na página 83.

Continue com estas etapas no assistente de Configuração Inicial:
1. Para um banco de dados Oracle de instância única, na página Configuração do

Banco de Dados Oracle, especifique as seguintes informações:
a.

b. Se o banco de dados deve ser armazenado em um servidor remoto, o nome
completo do host desse servidor.

c. A porta do Oracle, o nome do novo banco de dados, o driver JDBC e a
conexão JDBC.

d. O ID e senha de um usuário que tem permissão para ler e gravar no banco
de dados.

2. Para Oracle Real Application Clusters (RAC), especifique as seguintes
informações. Não é necessário especificar o nome do host, porta ou nome de
serviço, pois isso é fornecido na URL de conexão do JDBC.
a. Se o novo banco de dados deve ser armazenado em um servidor remoto ou

localmente.
b. Especifique a URL do JDBC derivada do arquivo tnsnames.ora. Por

exemplo, um cluster composto de dois nós com vdc-vqa-ora1v e
vdc-vqa-ora2v como nomes de host virtuais e RAC.WORLD como nome do
servidor, teria a seguinte URL:
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = vdc-vqa-ora1v)(PORT = 1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = vdc-vqa-ora2v)(PORT = 1521))
(LOAD_BALANCE = yes)(CONNECT_DATA =(SERVER =DEDICATED)
(SERVICE_NAME = RAC.WORLD)))

c. O ID e senha de um usuário que tem permissão para ler e gravar no banco
de dados.
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Continue com esta tarefa: “Executando as Etapas de Configuração e Armazenando
os Dados de Configuração”.

Executando as Etapas de Configuração e Armazenando os
Dados de Configuração
Execute as etapas de configuração até todas elas serem concluídas com êxito. Em
seguida, inicie o Gerenciador de Configuração para armazenar os dados de
configuração.

Você concluiu esta tarefa: “Configurando o Banco de Dados para Dados de
Configuração do Content Collector” na página 87.

Continue com estas etapas no assistente de Configuração Inicial:
1. Na página Etapas de Configuração do Content Collector, clique em Iniciar

Configuração. Se a configuração for concluída com êxito, todos os processos
listados terão uma marca de seleção verde.

2. Se uma etapa falhar, ela será marcada em vermelho. É necessário executar esta
etapa novamente até ela ser marcada em verde. Proceda da seguinte forma:
a. Clique em Visualizar Log e, em seguida, procure o log para obter

informações sobre a causa da falha.
b. Resolva a causa da falha.
c. Se a configuração inicial falhou durante a criação das classes de documento

para o IBM FileNet P8, remova também os arquivos que foram criados para
este propósito.

d. Clique em Reiniciar Configuração.
3. Selecione a caixa de seleção Iniciar a Iniciação Rápida do IBM Content

Collector após a configuração inicial ser concluída para iniciar o Gerenciador
de Configuração e abrir a janela Iniciação Rápida do Gerenciador de
Configuração. Iniciando o Gerenciador de Configuração, os dados de
configuração são armazenados no banco de dados de configuração.

4. Dê um clique em Finalizar.

Verificando e Ajustando as Definições de Configuração
Iniciais

Após ter executado a configuração inicial, as informações sobre o armazenamento
de dados, conectores e partes das Configurações Gerais do Gerenciador de
Configuração que você forneceu são exibidas noGerenciador de Configuração. Você
pode desejar verificar essas informações. Um sinal de exclamação vermelho junto a
um campo indica que a entrada está ausente ou precisa ser alterada.

Você concluiu uma destas tarefas:
v Se você estiver instalando o Content Collector pela primeira vez: “Executando a

Configuração Inicial” na página 76.
v Se você estiver fazendo upgrade de um release anterior do Content Collector:

“Instalando o Content Collector Server” na página 74.

Nota: Este tópico mostra como obter os dados de configuração mais importantes.
1. Inicie o Gerenciador de Configuração: Clique em Iniciar → Todos os Programas

→ IBM Content Collector → Configuration Manager.

Importante: A conta do usuário que é usada para executar o Gerenciador de
Configuração deve fazer parte do grupo de Administradores na máquina local.
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2. Verifique se o banco de dados de configuração é um banco de dados válido:
a. Clique em Armazenamentos de Dados para alterar para a visualização

Armazenamentos de Dados e selecione seu banco de dados de configuração.
b. Na área de janela do meio, selecione um dos bancos de dados listados.
c. Verifique as configurações na área de janela à direita. As propriedades do

banco de dados devem ser exibidas.

Consulte a seção “Configurando um Banco de Dados de Configuração” na
página 184 para obter mais informações.

3. Verifique se todos os conectores estão corretos:
a. Clique em Conectores para alterar para a visualização Conectores.
b. Na área de janela Conectores na parte superior esquerda, selecione cada

conector e verifique suas configurações.

Consulte a seção “Configurando Conectores” na página 198 para obter mais
informações.

4. Se você usar o Lotus Domino ou o Microsoft Exchange como um sistema de
origem, verifique as seguintes informações:
a. Clique em Conectores para alterar para a visualização Conectores e

selecione E-mail.
b. Em Email Connector, clique na guia Conexão.
c. Verifique as configurações na área de janela à direita.

Consulte a seção “Configurando o Email Connector” na página 199 para obter
mais informações.

5. Se você usar Lotus Domino ou Microsoft Exchange como um sistema de origem
e desejar arquivar documentos interativamente, deverá especificar uma caixa de
correio do acionador:
a. Clique em Configurações Gerais para alterar para a visualização

Configurações Gerais e selecione Configuração do Cliente.
b. Especifique uma caixa de entrada acionadora.

Consulte “Modificando Definições de Configuração do Cliente” na página 244
para obter informações adicionais sobre como especificar a caixa de correio do
acionador.

6. Se desejar recuperar, procurar e restaurar documentos, verifique as seguintes
informações:
a. Clique em Configurações Gerais para alterar para a visualização

Configurações Gerais e selecione Web Application.
b. Verifique as configurações na área de janela à direita. Consulte a seção

“Modificando as Configurações para o Aplicativo da Web” na página 242
para obter mais informações.

c. Em seguida, selecione Acesso aos Dados Arquivados.
d. Verifique as configurações nas áreas de janela à direita. Consulte a seção

“Configurando o Acesso a Dados Arquivados” na página 245 para obter
mais informações.

7. Torne informações da ajuda disponíveis para usuários do aplicativo de procura:
a. Clique em Configurações Gerais para alterar para a visualização

Configurações Gerais e selecione Centro de Informações.
b. Verifique as configurações na área de janela à direita.

Consulte a seção “Modificando as Definições do Centro de Informações” na
página 242 para obter mais informações.
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Alternativamente, também é possível acessar o centro de informações no Web
site http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/email/v2r2m0/index.jsp.

8. Forneça informações sobre o Serviço da Web de Configuração:
a. Clique em Configurações Gerais para alterar para a visualização

Configurações Gerais e selecione Serviço da Web de Configuração.
b. Verifique as configurações na área de janela à direita.

Consulte a seção “Modificando as Definições do Serviço da Web de
Configuração” na página 240 para obter mais informações.

Agora, é possível configurar rotas de tarefas. O Content Collector fornece modelos
com uma única rota de tarefa e fornece pacotes configuráveis de modelo que
contêm vários modelos de rota de tarefa. Para implementar um ou mais modelos,
siga as instruções nos tópicos sobre como configurar rotas de tarefas.
Tarefas relacionadas

“Configurando Rotas de Tarefa” na página 291

Configurando as Variáveis de Ambiente do Content Collector
As variáveis de ambiente podem ser configuradas para controlar o ambiente de
tempo de execução do IBM Content Collector.

As seguintes variáveis de ambiente estão disponíveis:
v AFUDominoAgentPreload
v AFU_ADJUST_PID
v AFU_ADVANCEDEMAILCONFIG
v AFU_DATE_RANGE_IN_MONTHS
v AFU_DISABLE_REPOSITORY_DETECTION
v AFU_DISABLE_URL_CHECK
v AFU_DOMINO_NO_ICON_CHANGE
v AFU_END_DATE_RANGE_IN_MONTHS
v AFU_MAILBOXID_ENABLE_EXACT_MATCH
v AFU_NO_SUPPORT_INFO
v AFU_OWA_DEFAULT_EXCH2003_HTTP_VIRTUAL_SERVER_DNS
v AFU_OWA_DEFAULT_EXCH2007_WEBSITES_METABASE_PATHES
v AFU_PREVIEW_MODE_ONLY
v AFU_REVERSE_DNS
v IBMAFUEXPIRATIONMGR
v IBMAFUFNCEROOT
v IBMAFUROOT
v IBMAFUTRACELOCATION
v IBMAFU_NOTESDATABASE_HOOK_LOGLEVEL

AFUDominoAgentPreload
Se esta variável de ambiente for configurada, o Notes Client carregará as
classes para operações interativas quando um usuário abrir o banco de
dados.

Essa variável é usada na Configuração Inicial para a ativação de modelo
para o Lotus Notes.
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AFU_ADJUST_PID
Se esta variável de ambiente for configurada, o Content Collector verificará
o ID persistente do item para validade e, se necessário, o ajustará antes do
item ser recuperado a partir do archive.

Esta variável é usada pelo Aplicativo da Web para recuperar solicitações

AFU_ADVANCEDEMAILCONFIG
Se você usar o Servidor de Aplicativos da Web integrado e desejar
controlar o processamento para propósitos de resolução de problemas,
configure a variável de ambiente AFU_ADVANCEDEMAILCONFIG como
1. Após você ter configurado a variável, deverá reiniciar o Gerenciador de
Configuração.

Configurar esta variável como 1 levará à criação de um arquivo de log
para cada script que é executado durante a configuração automática do
serviço da Web e também registrará quando o servidor da Web é iniciado e
interrompido. A última configuração salva também é registrada.

Todos os arquivos de log são gravados no diretório apontado pela variável
de ambiente TEMP. É usada a seguinte convenção de nomenclatura:
AdvancedEmailConfig.ConfigName.xml ou
AdvancedEmailConfig.ConfigName.log

Esta variável é usada para criar arquivos de log do Configuração de
Serviço da Web

AFU_DATE_RANGE_IN_MONTHS

Configurando a variável de ambiente do sistema
AFU_DATE_RANGE_IN_MONTHS, é possível definir o intervalo de data
padrão que é exibido nos campos de data da página Procura de E-mail. A
variável de ambiente é do tipo número inteiro e pode ter os valores a
seguir:

0 Nenhum intervalo de data padrão é exibido.

n O valor deve ser maior que 0. O intervalo de data padrão é o
primeiro dia do mês "atual menos n" até a data atual. Por exemplo,
se a data atual fosse 30 de novembro de 2009 e
AFU_DATE_RANGE_IN_MONTHS for configurado como 1, o
intervalo de data padrão que é exibido na página de procura irá de
1 de outubro de 2009 até 30 de novembro de 2009.

Se esta variável de ambiente não estiver configurada ou estiver
configurada com um valor menor que 0, nenhum intervalo de data padrão
será exibido.

Esta variável é usada pela função de procura de e-mail.

AFU_DISABLE_REPOSITORY_DETECTION
Essa variável de ambiente é usada para pedidos que recuperam
documentos do archive que foram arquivados com versões anteriores do
Content Collector. Se a variável de ambiente for configurada para qualquer
valor, o repositório padrão é usado para o pedido.

Se essa variável de ambiente não for configurada, o Content Collector
verifica se o pedido contém quaisquer informações do repositório. Se o
pedido contiver tais informações, essas informações são usadas. Se o
pedido não contiver nenhuma informação de repositório, o repositório
padrão é usado.
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AFU_DISABLE_URL_CHECK
Se sua configuração incluir coletas do Lotus Notes e do Microsoft
Exchange, configure a variável de ambiente do sistema
AFU_DISABLE_URL_CHECK para assegurar que todos os clientes do
Content Collector possam exibir a página Procura de e-Mail. É possível
usar qualquer valor para a variável. Se a variável de ambiente do sistema
não estiver configurada e seus arquivos de configuração contiverem apenas
coletas do Domino, todos os clientes do Content Collector poderão iniciar a
função Procura de e-Mail. Se seus arquivos de configuração contiverem
coletas do Exchange, apenas clientes do Exchange que possuem o IBM
Content Collector, Versão 2.1.1, instalado poderão iniciar a função de
Procura de E-Mail.

Esta variável é usada pela função de procura de e-mail.

AFU_DOMINO_NO_ICON_CHANGE
A interface do Conector de E-mail Notes sempre configura $ContentIcon ao
mesmo tempo em que configura o estado da mensagem. Por causa da
ordem de exibição selecionada no modelo de e-mail padrão do Notes,
$ContentIcon substitui outros ícones, como o ícone de anexo (ícone de clip
para papel). É possível desativar a mudança do ícone no IBM Content
Collector Server configurando a variável de ambiente do sistema
AFU_DOMINO_NO_ICON_CHANGE como 1.

Quando essa variável de ambiente é configurada, a interface do Conector
de E-mail Notes configura somente o estado da mensagem e não
$ContentIcon. Desta maneira, outros ícones que poderiam ser exibidos são
preservados.

Restrição: Esta opção evita somente que oIBM Content Collector Server
altere o ícone juntamente com o estado da mensagem. Se o modelo de
e-mail do Lotus Notes tiver sido ativado com a funcionalidade IBM
Content Collector, como Marcar para Arquivamento ou Marcar para Stub,
essas mudanças de estado da mensagem ainda modificam o $ContentIcon.
Isso pode levar a resultados indesejados, porque, neste caso, o ícone pode
não corresponder mais ao estado da mensagem.

AFU_END_DATE_RANGE_IN_MONTHS
Configurando a variável de ambiente do sistema
AFU_END_DATE_RANGE_IN_MONTHS, é possível definir uma data de
encerramento para o intervalo de data padrão na página Procura de E-mail
que está no passado. A data de início do intervalo de data é calculado com
base na configuração da variável do ambiente
AFU_DATE_RANGE_IN_MONTHS.

A variável do ambiente AFU_END_DATE_RANGE_IN_MONTHS é do tipo
inteiro e deve ser maior que zero (0). A data de encerramento padrão é a
data atual menosn meses.

A data de início do intervalo de data é calculada subtraindo x meses da
data de encerramento calculada, em que x é igual ao valor da variável de
ambiente AFU_DATE_RANGE_IN_MONTHS se esta variável for
configurada. Caso contrário, x é igual ao valor da variável de ambiente
AFU_END_DATE_RANGE_IN_MONTHS.
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Tabela 39. Exemplos para calcular intervalos de datas

Data
atual

AFU_END_DATE_
RANGE_IN_MONTHS

AFU_DATE_RANGE_
IN_MONTHS

Data de
encerramento

Data de
início

31 de
outubro
de 2010

Configurado como 24 Não configurado 31 de
outubro de
2008

31 de
outubro de
2006

31 de
outubro
de 2010

Configurado como 12 Configurado como 5 31 de
outubro de
2009

31 de maio
de 2009

Esta variável é usada pela função de procura de e-mail.

AFU_MAILBOXID_ENABLE_EXACT_MATCH
Ao criar repositórios do IBM Content Manager que foram previamente
preenchidos pelo IBM CommonStore disponível para procura e
restauração, configure a variável de ambiente do sistema
AFU_MAILBOXID_ENABLE_EXACT_MATCH. Pode ser usado qualquer
valor. Isto é necessário apenas para coletas do Microsoft Exchange.

Esta variável é usada pela função de procura de e-mail.

AFU_NO_SUPPORT_INFO
Para que o Conector de E-mail e o Conector SMTP criem o subdiretório
SUPPORT para somente arquivos temporários se um erro de processamento
ocorreu para um e-mail, configure essa variável de ambiente para 1.

AFU_OWA_DEFAULT_EXCH2003_HTTP_VIRTUAL_SERVER_DNS
Esta variável de ambiente denota os nomes distintos dos servidores
virtuais Exchange 2003 HTTP padrão especificados. Em um servidor IIS no
qual o Exchange 2003 Server está instalado, pode haver vários Web sites do
Exchange. O Suporte do OWA do Content Collector pode suportar apenas
o Web site padrão. Se o valor de uma propriedade distinguishedName do
Web site no Active Directory iniciar com a cadeia "CN=1,", este Web site
será reconhecido como o Web site padrão.

É possível definir qualquer Web site como o Web site padrão configurando
o valor de
AFU_OWA_DEFAULT_EXCH2003_HTTP_VIRTUAL_SERVER_DNS como o
valor da propriedade distinguishedName deste Web site pois ele é definido
no Active Directory.

Para definir mais de um Web site como Web sites padrão, separe os valores
com um ponto e vírgula (;). Por exemplo:
set
AFU_OWA_DEFAULT_EXCH2003_HTTP_VIRTUAL_SERVER_DNS=CN=101,
CN=HTTP,CN=Protocols,CN=CSX-DC2,CN=Servers,CN=First Administrative
Group,
CN=Administrative Groups,CN=CSX DEV Organization,CN=Microsoft
Exchange;
CN=102,CN=HTTP,CN=Protocols,CN=CSX-DC,CN=Servers,
CN=First Administrative Group,CN=Administrative Groups,
CN=CSX DEV Organization,CN=Microsoft Exchange

Esta variável deve ser definida como a variável de ambiente do sistema no
servidor no qual o Outlook Web Access Service está instalado. Após ter
incluído a variável ou alterado seu valor, o Outlook Web Access Service
deve ser reiniciado para impingir os novos valores para serem usados pelo
Outlook Web Access Service.

Esta variável é usada pelo Outlook Web Access Service.
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AFU_OWA_DEFAULT_EXCH2007_WEBSITES_METABASE_PATHES
Esta variável de ambiente controla a metabase dos Web sites do Exchange
2007. Use esta variável para especificar um conjunto de caminhos de
procura para informações de metabase dos Web sites do Exchange 2007
padrão especificados. Em um servidor IIS no qual o Exchange 2007 Server
está instalado, pode haver vários Web sites do Exchange. O Suporte ao
OWA do Content Collector pode suportar apenas o Web site padrão. Se o
valor da propriedade msExchMetabasePath de um Web site no Active
Directory contiver a cadeia "/W3SVC/1", este Web site será reconhecido
como o Web site padrão.

É possível definir qualquer Web site como o Web site padrão configurando
o valor de
AFU_OWA_DEFAULT_EXCH2007_WEBSITES_METABASE_PATHES com o
valor da propriedade msExchMetabasePath deste Web site pois ela está
definida no Active Directory.

Para definir mais de um Web site como Web sites padrão, separe os valores
com um ponto e vírgula (;). Por exemplo:
set AFU_OWA_DEFAULT_EXCH2007_WEBSITES_METABASE_PATHES=
IIS://ex2k7-csx84.csx.ibm.com/W3SVC/1360126940/ROOT;
IIS://csx-cas.csx.ibm.com/W3SVC/1360126840/ROOT

Esta variável deve ser definida como a variável de ambiente do sistema no
servidor no qual o Outlook Web Access Service está instalado. Após ter
incluído a variável ou alterado seu valor, o Outlook Web Access Service
deve ser reiniciado para impingir os novos valores para serem usados pelo
Outlook Web Access Service.

Esta variável é usada pelo Outlook Web Access Service.

AFU_PREVIEW_MODE_ONLY
Quando um usuário clica em um link de visualização em um e-mail do
Outlook em stub, o Web Application envia o conteúdo do arquivo dessa
mensagem ao cliente e o cliente do Outlook o exibe. Isto não funcionará
em um ambiente no qual o servidor do Exchange suporta conteúdo do
arquivo de mensagens Unicode e os usuários trabalham com clientes
Outlook mais antigos que não suportam o formato Unicode. Em vez de
uma janela do Outlook que exibe a mensagem, os usuários obtêm erros
quando eles clicam em um link de visualização.

Se você configurar esta variável de ambiente na máquina que hospeda o
Web Application, o Web Application não enviará o arquivo de mensagens
de volta para o responsável pela chamada. Em vez disso, a página de
visualização do e-mail é exibida no navegador. É possível configurar a
variável de ambiente com qualquer valor.

Esta variável é usada para visualização no Outlook.

AFU_REVERSE_DNS
Se você configurar esta variável de ambiente como 1, o conector de correio
executará uma consulta de DNS reverso para validar o nome do host ao
criar um stub.

Esta variável é usada por conectores de correio.

IBMAFUEXPIRATIONMGR
Em sua máquina local, configure a variável de ambiente
IBMAFUEXPIRATIONMGR para apontar para o caminho absoluto do
diretório ExpirationManager. Por exemplo, ele pode ser C:\Program
Files\IBM\ExpirationManager.
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Esta variável é usada pelo Expiration Manager.

IBMAFUFNCEROOT
Para FileNet P8, configure a variável de ambiente IBMAFUFNCEROOT em
sua máquina local para apontar para o diretório de instalação no qual o
servidor ou cliente do IBM FileNet Content Engine está instalado, por
exemplo C:\Arquivos de Programas\IBM\FileNet\CEClient ou C:\Arquivos
de Programas\IBM\FileNet\ContentEngine.

Esta variável é usada pelo Expiration Manager.

IBMAFUROOT
Essa variável é configurada pelo instalador e aponta para o diretório no
qual você instalou o Content Collector.

IBMAFUTRACELOCATION
Por padrão, os arquivos de log do Content Collector para um Notes Client
são gravados no diretório do arquivo de log padrão %UserProfile%\IBM\
ContentCollector. Para alterar o local do arquivo de log, configure esta
variável de ambiente no arquivo notes.ini do usuário para apontar para
um diretório diferente.

Dica: Faça backup do arquivo notes.ini original antes de editá-lo.

IBMAFU_NOTESDATABASE_HOOK_LOGLEVEL
Essa variável de ambiente controla o nível de rastreio do suporte de
repositório off-line e o nível de rastreio para recuperar e exibir documentos
automaticamente. O valor para esta variável de ambiente pode ser
configurado como 0, 1 ou 2, em que 0 fornece o mínimo de detalhes e 2, o
máximo de detalhes.

Se for necessário resolver problemas de suporte de repositório off-line ou
recuperação automática, configure essa variável no cliente.

Instalando o Content Collector em Vários Servidores
Instalando o IBM Content Collector em vários servidores, também conhecido como
scale out, é possível distribuir a carga de trabalho para vários servidores.

Você consideraria uma configuração de scale out usando diversos servidores
Content Collector se o rendimento necessário do sistema exceder a capacidade de
um único servidor. O driver primário em uma configuração de scale out é
tipicamente usada para rendimento de arquivamento. Se uma configuração de
scale out for usada para fornecer capacidade adicional a pedidos interativos de
serviço, como pedidos de visualização de documento, procuras e restauração de
usuários, um balanceador de carga é necessário para distribuir o trabalho pelos
servidores.

Note, porém, que o desempenho do sistema também depende do seu hardware. Se
o hardware no qual o Content Collector é executado tiver alcançado seus limites,
uma extensão não ajudará.

Primeiro você deve instalar o nó primário e, depois, um ou mais nós secundários.
Os coletores executam somente o nó primário, assim o nó primário procura os
sistemas de procura para que os documentos processem conforme definido em
uma rota de tarefa. O nó primário então faz todo o processamento definido na rota
de tarefa para um documento ou descreve o processamento do próprio documento
para um nó de extensão. Se o nó primário falhar ou se a conexão com o nó
primário for perdida, um nó de extensão será executado como o nó primário. A
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única diferença para os serviços da rota de tarefa e os serviços do conector entre o
nó primário e um nó de extensão é que os serviços são iniciados primeiro no nó
primário.

Todos os nós em um ambiente de scale-out devem ser configurados de maneira
idêntica. Isto significa que todos os nós devem ter o mesmo sistema operacional e
que todos os arquivos e diretórios que são relevantes para o IBM Content Collector
(tais como arquivos de log, arquivos temporários, diretórios ativos ou logs de
auditoria) devem ser gravados no mesmo local em todos os nós. Se você definir
usar variáveis de ambiente, você dever certificar-se de que as variáveis são as
mesma em todos os nós.

Também é importante que todos os pré-requisitos estejam instalados nos mesmos
locais em todos os sistemas. A administração e o monitoramento são grandemente
simplificados se todos os servidores pertencerem ao mesmo domínio do Windows.
Fazer isso, por exemplo, garante que os clocks do sistema sejam sincronizados e
que as mesmas contas de usuário podem ser usadas para executar os serviços do
Content Collector na configuração inteira.

Somente SharePoint e SMTP: O Microsoft SharePoint e os Conectores SMTP
necessitam de um sistema de arquivos compartilhados que seja acessível pelo
usuário do servidor do conector a partir de todos os servidores IBM Content
Collector. O local é tipicamente especificado usando um caminho UNC
como\\ComputerName\SharedFolder. Esse local compartilhado deve ser altamente
disponível para preservar as características de alta disponibilidade de uma
configuração de scale-out do Content Collector. Em outras palavras, se você usar
uma unidade local em um dos servidores Content Collector como o seu local
compartilhado, a configurado inteira do IBM Content Collector falhará se o
servidor que fornece esse local compartilhado falhar. Além disso, o desempenho da
configuração do IBM Content Collector depende muito da velocidade desse
sistema de arquivos compartilhados.

Dica: Não processe arquivos PST em um ambiente scale-out, porque os nós
competiriam por acesso de gravação exclusivo aos arquivos. O trabalho não seria
distribuído para outros nós, porque apenas um único nó pode ser gravado em um
determinado arquivo de cada vez. Use uma configuração de nó simples para tratar
de arquivos PST.

Configurando o Nó Primário
Configure o nó que você deseja usar como o nó primário. O nó primário é
responsável pela coleta de documentos de sistemas de origem a serem processados.
Além disso, ele é responsável pela distribuição da tarefa de processamento de
documento por uma rota de tarefa.

Você concluiu uma destas tarefas na máquina designada como o nó primário:
v “Instalando o Content Collector para Uso com um ou mais Sistemas de Origem

e o Content Manager” na página 65
v “Instalando o Content Collector para Uso com um ou mais Sistemas de Origem

e o FileNet P8” na página 67

Conclua estas etapas para configurar o nó primário:
1. Abra o Gerenciador de Configuração: Clique em Iniciar → Todos os Programas

→ IBM Content Collector → Configuration Manager.
2. Na janela IBM Content Collector, clique em Ferramentas → Configuração de

Serviço da Rota de Tarefa.
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3. Na janela Configuração do Serviço da Rota de Tarefa, ative a sincronização do
banco de dados: No campo Intervalo de sincronização do armazenamento de
dados, especifique um valor, em segundos, maior que zero. O valor padrão é
300 segundos.

4. Para assegurar que o nó primário possa se comunicar com os nós de extensão,
configure o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine para
executar sob uma conta de usuário. Conclua estas etapas:
a. Abra a janela Serviços no Microsoft Windows.
b. Selecione IBM Content Collector Task Routing Engine na área de janela

direita e, em seguida, clique em Ação → Propriedades.
c. Na janela que se abre, clique na guia Efetuar Logon.
d. No campo Esta Conta na página Efetuar Logon, especifique a conta do

usuário na qual o serviço deve ser executado e insira a senha para a conta.
A conta do usuário deve ter um relacionamento confiável entre o nó
primário e o nó secundário. Os nós devem ser membros de um domínio
(recomendado no Windows 2008 com Controle de Conta de Usuário
ativado) ou o usuário doServiço do IBM Content Collector Task Routing
Engine deve ter as seguintes permissões:
v Iniciar os serviços do servidor
v Conectar-se aos canais que os serviços do conector criam
v Criar chaves de registro sobHKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\

EventLog

Você é aconselhado a usar a mesma conta de usuário que você usou para o
Serviço do IBM Content Collector Email Connector e o Serviço do IBM
Content Collector Web Application porque o Serviço do IBM Content
Collector Web Application precisa dos mesmos privilégios doServiço do
IBM Content Collector Email Connector para restaurar e-mail.

Certifique-se de que este nó possa se conectar aos sistemas de origem e aos
repositórios. Verifique se você pode arquivar documentos. Além disso, assegure
que o nome do host do servidor no qual o Aplicativo da Web está instalado seja
especificado corretamente. Isto é necessário porque os links nos stubs referem-se ao
Aplicativo da Web.
Tarefas relacionadas

“Configurando o Serviço de Rota de Tarefa” na página 188
“Mudando a Conta do Usuário de um Serviço” na página 229
Referências relacionadas

“Serviços do Content Collector” na página 192

Configurando os Nós de Extensão
Configure um ou mais nós que desejar usar como nós de extensão para que
diversos servidores possam tratar da carga de trabalho para arquivos, uma única
caixa de correio, um conjunto de caixas de correio, ou ter um backup se o nó
primário falhar.

Você concluiu uma destas tarefas na máquina designada como os nós de extensão:
v “Instalando o Content Collector para Uso com um ou mais Sistemas de Origem

e o Content Manager” na página 65.
v “Instalando o Content Collector para Uso com um ou mais Sistemas de Origem

e o FileNet P8” na página 67.
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Você também deve certificar-se de que cada nó de extensão planejado execute na
mesma plataforma do nó primário. Você deve instalar o IBM Content Collector e
todo o software de pré-requisito usando os mesmos caminhos que foram usados
para o nó primário.

Conclua estas etapas para configurar um nó de extensão:
1. Se o nó primário for configurado para gravar arquivos de log, arquivos

temporários, diretórios ativos ou logs de auditoria para qualquer local que não
seja as pastas padrão, certifique-de de que essas pastas existem sob o mesmo
caminho no nó de extensão.

2. Configure o nó de extensão para se conectar ao mesmo banco de dados do nó
primário: Copie o arquivo CTMSConfigStore.xml no subdiretório ctms no qual
IBM Content Collector está instalado para o mesmo local no nó de extensão.

3. Se você usar DB2, catalogue o banco de dados localmente.
4. Se você usar o Lotus Domino como um sistema de origem, copie o seu arquivo

de ID do Lotus Notes e o arquivo notes.ini do subdiretório notesdata no qual
IBM Content Collector está instalado no seu nó primário para o mesmo local no
nó de extensão.
O conector de e-mail procura estes local em busca do ID do Lotus Notes e dos
arquivos notes.ini.

5. Para verificar se o banco de dados está conectado, execute o Gerenciador de
Configuração. Em um nó de extensão, o Gerenciador de Configuração é
executado no modo somente leitura. Uma conexão com o banco de dados será
estabelecida com êxito se o Gerenciador de Configuração for carregado sem
mensagens de erro e exibir os mesmos dados de configuração que o nó
primário.

Importante: Nunca execute a configuração inicial em um nó de extensão.
6. Para assegurar que o nó primário possa se comunicar com o nó de extensão,

configure o serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine para
executar sob a mesma conta do usuário como no nó primário. A comunicação
também é assegurada porque o banco de dados de configuração é sincronizado
em determinados intervalos (o padrão é a cada 300 segundos), o que significa
que os nós de extensão entrarão em contato com o nó primário em horários
definidos para perceber as mudanças de configuração e para assumir a
responsabilidade da distribuição da carga de trabalho. Conclua estas etapas:
a. Abra a janela Serviços no Microsoft Windows.
b. Selecione IBM Content Collector Task Routing Engine na área de janela

direita e, em seguida, clique em Ação → Propriedades.
c. Na janela que se abre, clique na guia Efetuar Logon.
d. No campo Esta Conta na página Efetuar Logon, especifique a mesma conta

do usuário que o nó primário e insira a senha para esta conta.
e. Se você usar os conectores da Origem do Sistema de Arquivos ou do

SharePoint, você deve garantir que os usuários dos serviços da Origem do
Sistema de Arquivos ou do SharePoint, respectivamente, possuem acesso
der Leitura/Gravação ao conteúdo do documento, que para o SharePoint é
o local do arquivo temporário do conector. Você também deve garantir que
os usuários do serviço do Conector do P8 4.x, serviço do Conector do CM
8.x, e serviço do Conector de Utilitário (se você usá-los) possuem acesso de
Leitura ao arquivo de conteúdo do documento.

f.
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Se você usar o Microsoft Exchange como o sistema de origem, poderá usar a
mesma conta que para o serviço do IBM Content Collector Email Connector.

7. Para quaisquer nós de extensão adicionais, repita a etapa 1 na página 99 até a
etapa 6 na página 99 para cada nó.

Certifique-se de que cada nó de extensão possa se conectar aos sistemas de origem
e aos repositórios.
Tarefas relacionadas

“Mudando a Conta do Usuário de um Serviço” na página 229
Referências relacionadas

“Serviços do Content Collector” na página 192

Iniciando o Serviço do IBM Content Collector Task Routing
Engine no Nó Primário e nos Nós de Extensão
Após instalar e configurar o nó primário e instalar os nós de extensão, inicie o
serviço IBM Content Collector Task Routing Engine em cada nó.

Conclua estas etapas:
1. No nó primário, clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM Content

Collector → Iniciar Serviços → Iniciar Mecanismo de Roteamento de Tarefa.
2. Repita a etapa 1 em cada nó de extensão.

O serviço Mecanismo de Roteamento de Tarefa doIBM Content Collector no nó
primário reconhece quaisquer nós de extensão registrados e começa a encaminhar
o trabalho para esses nós de extensão. Cada servidor IBM Content Collector
registra a si mesmo no banco de dados de configuração. Esse registro é renovado
sempre que o banco de dados de configuração é sincronizado.

O primeiro nó que é iniciado (tipicamente o nó primário desejado) começa o
processamento e se torna o nó primário atuante. Na próxima vez que o banco de
dados de configuração for sincronizado, o nó primário atuante reconhecerá os nós
adicionais e iniciará a distribuição de trabalho para esses nós registrados
recentemente. Se um nó falhar na atualização de seus status de disponibilidade no
banco de dados de configuração, então seu registro expirará. O nó primário
atuante perceberá isso na próxima vez que o banco de dados de configuração for
sincronizado e parará a distribuição do trabalho para esse nó. Pode ser necessário
dois intervalos de sincronização do banco de dados antes que o sistema perceba
que um nó foi expirado. Se o nó primário atuante expirar, o primeiro nó
secundário que perceber essa situação dentro dos dois próximos intervalos de
sincronização do banco de dados, se tornará o nó primário atuante e assumirá a
tarefa de coletar e arquivar itens dos sistemas de origem. Dependendo dos
planejamentos de rota de tarefa para coletar e arquivar a partir dos sistemas de
origem, a coleta pode ser implementada até o próximo intervalo planejado.
Tarefas relacionadas

“Configurando o Serviço de Rota de Tarefa” na página 188

Configurando o Receptor SMTP para Executar em Diversos
Servidores
Se você arquiva o e-mail SMTP/MIME e deseja que o Receptor SMTP execute em
diversos nós em vez de somente um, configure um balanceador de carga. É
possível configurar um cluster do Balanceador de Carga de Rede do Microsoft, por
exemplo. Alternativamente, é possível usar outro software de balanceamento de
carga ou um balanceador de carga de hardware.
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Executar oReceptor SMTP em mais de um nó pode aumentar a disponibilidade e o
desempenho. Se oReceptor SMTP executar somente no nó primário, que é o
padrão, todo o e-mail de entrada deve passar por esse nó. Para garantir a
disponibilidade nesse caso, o nó primário deve executar em um cluster de alta
disponibilidade. Alternativamente, é possível executar diversos componentes
doReceptor SMTP e usar um mecanismo de balanceamento de carga altamente
disponível para distribuir o e-mail de entrada entre os receptores disponíveis.

Se o e-mail frequentemente não pode ser entregue aoIBM Content Collector e a fila
de mensagens de saída no servidor de e-mail de origem crescer, isso indica que
pode haver um gargalo no subsistema de armazenamento de disco, energia de
processamento ou conexão de rede do Receptor SMTP entre o servidor de correio e
o Receptor SMTP. Nesse caso, você deve determinar o motivo para os problemas
de desempenho. Em alguns casos, isso pode ajudar a aumentar a capacidade da
CPU no nó primário ou determinar um nó para o Receptor SMTP, para que
nenhum outro serviço doContent Collector execute nesse nó. O desempenho do
sistema de arquivos para o diretório de fila de mensagens do Receptor SMTP
frequentemente é o gargalo mais provável.

Dica: Para melhor desempenho, use o caminho UNC para acessar o diretório de
fila de mensagens somente se estiver executando a versão mais recente do sistema
operacional Windows. Com sistemas operacionais mais antigos, a menos que o
Content Collector execute em um ambiente de scale-out, use um caminho local
para uma unidade de armazenamento conectada.

Para distribuir e-mail recebido, certifique-se de que o componente doReceptor
SMTP está disponível em vários nós do Content Collector. O e-mail recebido é
então recebido pelas instâncias do Receptor SMTP em diferentes nós e gravado no
diretório da fila de mensagens, uma área de armazenamento que contém o e-mail
até ele ser processado.

Para executar o Receptor SMTP em vários nós, você deve implementar um
balanceador de carga de rede que distribui o fluxo SMTP recebido para as várias
instâncias do Receptor SMTP. Os tópicos a seguir exemplificam como configurar
um cluster Balanceador de Carga de Rede (NLB) daMicrosoft, mas é possível usar
um balanceador de carga diferente também. O software NLB, que está contido em
cada Microsoft Windows Server, distribui o tráfego TCP/IP para o IBM Content
Collector Conector SMTP entre os nós no cluster.

Configurando um Cluster de Balanceamento de Carga de Rede:

Configure um cluster de Balanceamento de Carga de Rede (NLB) da Microsoft
para distribuir o tráfego TCP/IP para o Receptor SMTP do IBM Content Collector
entre diversos nós, o nó primário e pelo menos um nó de extensão.

O software NLB da Microsoft é incluído em todos os pacotes doMicrosoft
Windows Server. Consulte a Ajuda do Gerenciador de Balanceamento de Carga de
Rede para obter informações detalhadas sobre o software do NLB.

Você precisa de um endereço IP virtual para o cluster NLB. Esse endereço IP
virtual deve ter um nome de host virtual (ou nome de cluster) designado, que você
pode usar na configuração do IBM Content Collector.

Se possível, use uma interface de rede distinta para o cluster NBL que é dedicado
ao tráfego de cluster de, para e entre os clientes.
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O diretório da fila de mensagens que o Conector SMTP usa para armazenar e-mail
após ele ser recebido pelo Receptor SMTP e antes que seja processado deve estar
acessível a partir de todos os nós do cluster. Por exemplo, é possível usar um
compartilhamento de rede que está hospedado em um nó do IBM Content
Collector e é usada por todos os outros nós, ou preferencialmente um
compartilhamento de rede altamente disponível que possa ser acessado de todos os
nós e seja fornecido por um dispositivo do servidor conectado à rede ou um
cluster do servidor. Porém, note que o software do NLB não pode ser executado
em uma máquina em um Cluster do Microsoft Server.

Importante: O diretório da fila de mensagens deve estar disponível sempre. Se os
dados nesse local de armazenamento forem corrompidos ou perdidos, o e-mail que
foi recebido pelo Receptor SMTP, mas não os que ainda não foram processados,
pode ser perdido.

Para configurar um cluster NLB:
1. Inicie o Gerenciador de Balanceamento de Carga de Rede da Microsoft. Clique

em Iniciar → Todos os Programas → Ferramentas Administrativas →
Gerenciador de Balanceamento de Carga de Rede, ou execute o comando
nlbmgr.exe.

2. No menu, selecione Cluster → Novo.
3. Na janela Parâmetros do Cluster, especifique como o cluster pode ser atingido

a partir do exterior.
a. Em Endereço IP, especifique o endereço IP virtual para o cluster. Esse

deve ser um endereço IP estático que é designado para todos os nós do
cluster automaticamente.

b. Em Máscara da subrede, especifique uma máscara de subrede apropriada
para o endereço IP.

c. Em Nome da Internet completo, especifique o nome do host virtual para o
cluster. Esse é o nome que você usa para a configuração do IBM Content
Collector posteriormente. Todo o e-mail SMTP/MIME que deve ser
arquivado deve ser enviado para esse host.

4. Clique em Avançar .
5. Opcional: Na janela Endereços IP de Cluster, você pode especificar endereços

IP adicionais sob os quais o cluster pode ser alcançado.
6. Clique em Avançar .
7. Na janela Regras da Porta, especifique as portas que têm a carga balanceada.

a. Selecione a regra da porta existente e clique em Editar....
b. Defina uma regra da porta que corresponda à sua configuração. A porta

SMTP padrão para o Receptor SMTP é a porta 25 TCP. Para permitir o
balanceamento sobre todos os nós disponíveis, configure a afinidade para
Nenhum.

c. Clique em OK.
8. Clique em Avançar .
9. Na janela Conexão, selecione a interface de rede que deseja usar para a

comunicação de cluster. Essa interface é usada para toda a comunicação de
cluster, interna e externamente. O endereço IP do cluster que você especificou
é designado para a interface de rede, além do endereço IP original.

10. Clique em Avançar .
11. Na janela Parâmetros do Host, especifique os parâmetros do host para o

primeiro nó que deseja incluir no cluster.
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a. Em Prioridade, especifique uma prioridade para o host atual. Um cluster
pode consistir de até 32 hosts. As prioridades para todos os hosts devem
ser exclusivas no cluster.

b. Em Configuração de IP dedicado, especifique a configuração de IP que é
usada para a comunicação interna do cluster entre os nós do cluster.
Especifique o endereço IP original da interface de rede do cluster.

12. Dê um clique em Finalizar.
13. Para incluir mais hosts no cluster, selecione Cluster → Incluir Host a partir do

menu.

Configurando o Content Collector para executar em um clusters de
Balanceamento de Carga de Rede:

Todo e-mail SMTP/MIME que é enviado para o cluster de Balanceamento de
Carga de Rede (NLB) doMicrosoft tem a carga automaticamente balanceada pelo
cluster NLB. Todo e-mail recebido é gravado no diretório da fila de mensagens.
Portanto, oIBM Content Collector Conector SMTP requer a mesma configuração
para um ambiente de scale-out como para uma configuração de nó único.

O Conector SMTP e o Receptor SMTP são automaticamente instalados durante a
instalação do IBM Content Collector, assim, eles estão disponíveis também nos nós
de extensão. Use o Gerenciador de Configuração no nó primário para atualizar a
configuração. Os Receptores SMTP que estão executando nos nós de extensão
selecionam essas configurações automaticamente durante a inicialização.
Certifique-se de reiniciar os serviços em todos os nos após mudar as configuração.

Para configurar oConector SMTP:
1. No Gerenciador de Configuração, alterne para a visualização Conectores e

selecione SMTP.
2. Na guia Conexões, especifique um diretório de fila de mensagens no qual o

e-mail recebido é armazenado antes de ser processado. Use a sintaxe Universal
Naming Convention (UNC) para especificar o caminho.

3. Salve as mudanças e reinicie o Serviço do IBM Content Collector SMTP
Receiver em todos os nós.

Configurando o Servidor de Aplicativos da Web
Dependendo do tipo de Servidor de Aplicativos da Web que você usa com o IBM
Content Collector, as tarefas de configuração diferem. Algumas das tarefas de
configuração são obrigatórias e algumas são opcionais.

Se você estiver usando o Servidor de Aplicativos da Web integrado com o IBM
Content Collector, é recomendado que, por razões de segurança, você substitua os
certificados Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) padrão. Se desejar usar
um Servidor de Aplicativos da Web diferente daquele integrado, é necessário
configurar isso manualmente. Opcionalmente, é possível alterar as portas que são
usadas para aplicativos da Web.

O IBM Content Collector instala o IBM WebSphere Application Server, Versão 7.0
para o Servidor de Aplicativos da Web integrado. Se desejar trabalhar com um
Servidor de Aplicativos da Web diferente daquele integrado, a Versão 6.1 e a
Versão 7.0 do IBM WebSphere Application Server são suportadas.
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Nota: O IBM Content Collector suporta a edição Base do IBM WebSphere
Application Server para Windows. A(s) edição(ões) Network Deployment para
outros sistemas operacionais não é(são) suportada(s).

Comparando o Servidor de Aplicativos da Web integrado com
um Servidor de Aplicativos da Web Externo

As informações na tabela a seguir ajudam a decidir qual tipo de Servidor de
Aplicativos da Web escolher sobre o outro. É possível, entretanto, executar várias
instâncias do Servidor de Aplicativos da Web em paralelo, contanto que você omita
quaisquer conflitos de porta.

Tabela 40. Comparando Servidor de Aplicativos da Webs Integrados e Externos

Servidor de Aplicativos da Web Integrado Servidor de Aplicativos da Web Externo

Todos os componentes do Servidor de
Aplicativos da Web necessários fazem parte
da instalação de servidor do IBM Content
Collector. Componentes desnecessários são
excluídos, de forma que menos espaço em
disco seja usado para a instalação e menos
memória seja necessária para executar o
aplicativo.

Um Servidor de Aplicativos da Web pode já
estar instalado e você pode não desejar
implementar outro. Entretanto, você deve
criar um perfil do servidor separado para
IBM Content Collector. Esta instância do
Servidor de Aplicativos da Web estará
operando em uma instância separada da
Java Virtual Machine (JVM). Portanto, o
Servidor de Aplicativos da Web externo não
fornece melhor desempenho que o Servidor
de Aplicativos da Web integrado.

O ambiente de tempo de execução para o
Content Collector Aplicativos da Web já está
configurado e é implementado quando o
servidor Content Collector é instalado.

Você é responsável por instalar, configurar e
manter o Servidor de Aplicativos da Web.

O Servidor de Aplicativos da Web integrado
destina-se principalmente a fornecer suporte
ao aplicativo e não suporta cluster. O
gerenciamento de carga de trabalho é
possível usando um balanceador de carga.

O Servidor de Aplicativos da Web pode ser
um membro de um cluster.

Toda administração é feita por meio de
scripts de comando (comandos wsadmin). O
gerenciamento de chave é possível apenas
usando o utilitário IBM Key Management.

É possível usar o console administrativo
para gerenciar o Servidor de Aplicativos da
Web.

Usando um Servidor de Aplicativos da Web Existente
Leia estas informações se você pretender usar um Servidor de Aplicativos da Web
com IBM Content Collector diferente do Servidor de Aplicativos da Web integrado
que é incluído na instalação. Neste caso, é necessário criar um perfil do servidor de
aplicativos adicional e, em seguida, implementar os respectivos arquivos EAR
conforme descrito aqui.

Verifique os pré-requisitos para esta tarefa:
v Se estiver fazendo upgrade do IBM InfoSphere Content Collector, Versão 2.1,

você deve ter concluído todas as etapas de upgrade até, e inclusive, a etapa para
upgrade da instalação do Servidor de Aplicativos da Web para Content Collector
antes de copiar e instalar os arquivos Servidor de Aplicativos da Web para IBM
Content Collector, Versão 2.2.

v O Servidor IBM Content Collector deve ser instalado em uma das máquinas na
sua topologia

v O IBM WebSphere Application Server deve ser instalado.
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Importante: O IBM WebSphere Application Server deve executar como um
aplicativo de 32 bits no Windows.

v Uma conexão TCP/IP deve existir entre o Servidor IBM Content Collector e o
Servidor de Aplicativos da Web.

v Se a instância doServidor de Aplicativos da Web executar em uma máquina que
não seja aquela na qual o ServidorIBM Content Collector está instalado, os
seguintes pré-requisitos se aplicam:
– Dependendo do sistema de gerenciamento de banco de dados usado para o

banco de dados de configuração, um cliente respectivo deve ser instalado no
computador no qual o Servidor de Aplicativos da Web está instalado.

– Dependendo do sistema de archive, os seguintes clientes devem ser instalados
no computador no qual o Servidor de Aplicativos da Web está instalado:
- Para um repositório do IBM Content Manager Enterprise Edition 8.x, o DB2

Information Integrator para Conteúdo deve ser instalado.
- Para um repositório do IBM FileNet P8, a API do cliente do IBM FileNet P8

Content Engine deve ser instalada.
– Para um sistema de correio doMicrosoft Exchange, o Microsoft Outlook deve

ser instalado no computador no qual o Servidor de Aplicativos da Web está
instalado.

– Para um sistema de correio doLotus Domino, um servidor Lotus Domino
deve ser instalado no computador no qual o Servidor de Aplicativos da Web
está instalado.

– Se o seu sistema de correio for oLotus Domino, o Aplicativo da Web precisa
de acesso ao arquivo do notes.ini. Portanto, o caminho do diretório para
esse arquivo no computador no qual o Servidor de Aplicativos da Web está
instalado deve ser o mesmo do computador no qual o Servidor IBM Content
Collector está instalado.

Siga estas etapas para ativar um Servidor de Aplicativos da Web existente com o
IBM Content Collector:
1. “Preparando a Instalação de Aplicativos da Web”
2. “Instalando o Aplicativos da Web” na página 106
3. “Configurando o Perfil do Servidor de Aplicativos da Web” na página 107
4. “Verificando a Configuração do Servidor de Aplicativos da Web” na página 109

Preparando a Instalação de Aplicativos da Web:

Antes de poder instalar o Content Collector Aplicativos da Web, você deve copiar
os arquivos que são necessários para a instalação. Dependendo da versão do IBM
WebSphere Application Server usada, talvez seja necessário adaptar também o
nome do serviço.

Siga estas etapas para configurar o sistema para a instalação de Content Collector
Aplicativos da Web.
1. Copie todos os arquivos .dll do diretório <ICCinstallDir>\lib no computador

no qual o IBM Content Collector Server está instalado em um diretório no
computador que está executando o Servidor de Aplicativos da Web, em que
<ICCinstallDir> é o diretório de instalação do IBM Content Collector Server. O
diretório que contém os arquivos .dll deve ser incluído na lista de diretórios
apontados pela variável de ambiente global PATH. Observe que é necessário
reiniciar o WebSphere Application Server para que estas bibliotecas fiquem
disponíveis para os Aplicativos da Web.
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2. Certifique-se de que o Servidor de Aplicativos da Web esteja iniciado.
3. Copie todos os arquivos .jacl do diretório <ICCinstallDir>\ctms\script para o

diretório inicial da instalação do WebSphere Application Server, em que
<ICCinstallDir> é o diretório de instalação do IBM Content Collector Server. O
diretório inicial do WebSphere Application Server é um diretório apontado pela
variável de ambiente WASHOME. Geralmente ele é <WASinstall>\AppServer,
em que <WASinstall> é o caminho para o diretório de instalação do WebSphere
Application Server.

4. Copie os arquivos conforme indicado a partir do diretório <ICCinstallDir>\
AFUWeb para o diretório inicial de sua instalação do WebSphere Application
Server.

Restrição: Devido a uma limitação no IBM WebSphere Application Server, há
uma restrição de comprimento para caminhos de diretórios. O comprimento
máximo do caminho para o diretório raiz de instalação é 60 caracteres. O
comprimento máximo do caminho para o diretório raiz de instalação que
contém os perfis é 80 caracteres. Se um dos caminhos for muito longo, será
possível que nenhum perfil possa ser criado.
Copie os seguintes arquivos:

afu-configurationWebservice.ear

afu_metadata_web.ear

afu_web.ear

afuEnv.bat

afu_ewas_install.bat

afu_ewas_install.xml

afu_ewas_uninstall.bat

afu_ewas_updateJVMProperties.jacl

portdef.props

afu_ewas_deploy.bat

afu_ewas_undeploy.bat

afu_ewas_addSharedLib.bat

afu_ewas_addSharedLib.jacl

afu_ewas_exchange_cert.bat

afu_ewas_editSessionManagement.jacl

afu_ewas_editSessionManagement.bat

DocViewer.ear

5. Se estiver trabalhando com o IBM WebSphere Application Server, Versão 6.1,
você deve editar o arquivo afuEnv.bat e alterar o nome interno do serviço
antes de executar os scripts de instalação. Adapte o script de comando da
seguinte forma:
a. Ative esta linha excluindo a palavra-chave rem (@rem).

@rem set serviceNameAsWASCreatesIt="IBMWAS61Service - %internalServiceName:"=%"

b. Desative esta linha, precedendo-a com a palavra-chave rem (@rem).
set serviceNameAsWASCreatesIt="IBMWAS70Service - %internalServiceName:"=%"

Agora, é possível instalar o Content Collector Aplicativos da Web.

Instalando o Aplicativos da Web:
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Depois de concluir as etapas para preparar o sistema para instalação dos
Aplicativos da Web, você poderá instalá-los.

Para instalar oAplicativos da Web para IBM Content Collector:
1. Navegue para o diretório WASHOME.
2. Edite o arquivo afuEnv.bat e adapte os seguintes parâmetros para o repositório

que você usar.
@set FNCEPATH=
@set AFUEWASHOSTNAME=
@set ConfigWebApplicationOnly=NO

a. Adapte o parâmetro FNCEPATH.
v Se o seu repositório for IBM Content Manager, não configure um valor

para o parâmetro.
v Se o seu repositório for IBM FileNet P8 4.0.1, configure o parâmetro

para<FileNetInstallDir>\FileNet\ContentEngine, em que
<FileNetInstallDir> é o caminho de instalação para o FileNet P8.

v Se o seu repositório for IBM FileNet P8 4.5, configure o parâmetro
para<FileNetInstallDir>\FileNet\CEClient, em que <FileNetInstallDir> é
o caminho de instalação para FileNet P8.

b. Para o parâmetro AFUEWASHOSTNAME, especifique o nome completo do
host da máquina na qual o WebSphere Application Server executa.

c. Se desejar instalar somente o Configuração de Serviço da Web, mas não o
Aplicativos da Web, configure o parâmetro ConfigWebApplicationOnly para
YES. Use esta configuração se SMTP é o único sistema de origem para qual
você instalou Content Collector.

3. Execute o arquivo de comando afu_ewas_install.bat.
4. Se o arquivo de comando executou com êxito, essa ou uma mensagem similar

será exibida:
COMPILAÇÃO EFETUADA COM ÊXITO

v Neste caso, prossiga com a configuração do Servidor de Aplicativos da Web.
v Se um dos comandos falhou, siga as instruções na seção de resolução de

problemas.

Agora, é necessário configurar o perfil para o Servidor de Aplicativos da Web.
Tarefas relacionadas

“A Instalação do Aplicativos da Web Falhou” na página 871

Configurando o Perfil do Servidor de Aplicativos da Web:

Após instalar o Content Collector Aplicativos da Web, é necessário configurar o
perfil para o Servidor de Aplicativos da Web.

Siga estas etapas:
1. Inicie o Servidor de Aplicativos da Web com o novo perfil, inserindo o seguinte

comando:
.\bin\startserver.bat afuServer -profileName AFUWeb

Em que afuServer é o nome do servidor que foi criado executando os scripts de
instalação.

2. Execute os seguintes comandos:
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.\bin\wsadmin -f removeProviderSourceSecurity.jacl <nodename> <jdbc_provider>

.\bin\wsadmin -f setVariables.jacl <nodename> <provider_type> <jdbc_location>

.\bin\wsadmin -f createProvider.jacl <nodename> <jdbc_provider> <provider_type>

.\bin\wsadmin -f modifyDatasource.jacl <nodename> <jdbc_provider> <afudb>
<jdbc_port> <db_host> <db_user> <pwd> <provider_type> <db_url>

Em que:

<nodename>
É o nome do nó usado pelo Servidor de Aplicativos da Web.

Dica: Execute o comando .\bin\wsadmin -c "$AdminControl getNode" para
exibir o nome do nó.

<jdbc_provider>
É o nome do provedor JDBC a ser usado:
v Para DB2, especifique: "Provedor de Driver DB2 Universal JDBC (XA)"
v Para SQL Server, especifique: "Driver JDBC Microsoft SQL Server (XA)"
v Para Oracle, especifique: "Driver JDBC Oracle"

Observe que o nome do provedor JDBC deve ser colocado entre aspas
duplas.

<provider_type>
É um dos seguintes tipos de provedores:

DB2 Para DB2

MSSQL
Para SQL

ORACLE
Para Oracle

<jdbc_location>
É o seu diretório contendo arquivos JDBC, por exemplo,
"C:\\IBM\\SQLLIB\\java"

Observe as barras duplas invertidas. Elas são obrigatórias.

<afudb>
É o nome do banco de dados de configuração (armazenamento de dados)

<jdbc_port>
É o número da porta a ser usada para conectar-se ao banco de dados de
configuração

<db_host>
É o nome do computador no qual o banco de dados está localizado

<db_user>
É o nome de um administrador de banco de dados, por exemplo,
db2admin

<pwd>
É a senha do administrador de banco de dados

<db_url>
É a URL do banco de dados. Este parâmetro é obrigatório, embora seja
usado apenas para bancos de dados Oracle. Para outros bancos de dados,
este parâmetro é ignorado. Para DB2 e SQL Server, especifique qualquer
cadeia entre aspas duplas. Para Oracle, especifique a URL no formato
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"<db_host>:<jdbc_port>:<SID>", em que <SID> é o identificador do sistema
de banco de dados. Observe que as aspas duplas são necessárias.

3. Pare o Servidor de Aplicativos da Web inserindo o seguinte comando:
.\bin\stopserver.bat afuServer -profileName AFUWeb

em que afuServer é o nome do servidor que foi criado executando os scripts de
instalação.

4. Inicie o Servidor de Aplicativos da Web inserindo o seguinte comando:
.\bin\startserver.bat afuServer -profileName AFUWeb

Agora, verifique a configuração.

Importante: Se você usar o Microsoft Exchange, o serviço do Content Collector
Web Application deverá ser iniciado por uma conta com privilégios de
administrador para o Microsoft Exchange. Os privilégios de administrador devem
ser os mesmos dos Conector de E-mail, geralmente "Administradores da
Organização do Exchange".

Verificando a Configuração do Servidor de Aplicativos da Web:

Depois de concluir as etapas de instalação e configuração para o Servidor de
Aplicativos da Web, verifique a configuração apropriada.

Para verificar a configuração do Configuração de Serviço da Web:
1. Verifique sua configuração chamando a seguinte URL a partir de um navegador

da Web:
https://<your_AFUWebApp_Server>:11443/AFUConfig/
Configuration?type=ibm.ctms.configWebService&unique=default

em que <your_AFUWebApp_Server> é o nome do host da máquina na qual
você instalou o IBM Content Collector Web Application. Se você iniciar o
navegador na mesma máquina, <server_name> pode ser o host local.
Se o Servidor de Aplicativos da Web puder acessar o banco de dados de
configuração, um documento XML será retornado contendo as configurações do
Serviço da Web de Configuração. Dependendo do navegador da Web que você
usar, poderá ser solicitado para abrir ou salvar o documento XML resultante.

2. Como uma segunda etapa de verificação, é possível iniciar um cliente de e-mail
com as extensões IBM Content Collector. A extensão deverá estar apta a ler
informações do armazenamento de dados de configuração do IBM Content
Collector.

Alterando a Porta para o Servidor de Aplicativos da Web
Se as portas padrão que o IBM Content Collector usa já estiverem em uso na
máquina que deve hospedar os aplicativos da Web, você poderá alterar os números
de porta.

Se desejar trabalhar com um Servidor de Aplicativos da Web existente, será
recomendável alterar os números das portas antes de executar os scripts de
instalação para o Servidor de Aplicativos da Web. Se precisar redefinir as portas
após a instalação, trabalhe com os scripts fornecidos com o IBM WebSphere
Application Server. Neste caso, consulte o tópico sobre como atualizar portas em
perfis existentes na documentação do IBM WebSphere Application Server:
v Para IBM WebSphere Application Server, Versão 6.1, consulte

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r1/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/tins_updatePorts.html
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v Para o IBM WebSphere Application Server, Versão 7.0, consulte
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.installation.base.doc/info/aes/ae/tins_updatePorts.html

Para mudar os números da porta antes da instalação do Aplicativos da Web em
um Servidor de Aplicativos da Web existente, faça o seguinte:
1. Edite o arquivo portdef.props, que foi copiado do diretório inicial da

instalação do WebSphere Application Server, e altere os números das portas
para números que não estão em uso na máquina.

2. Continue conforme descrito no tópico sobre como usar um Servidor de
Aplicativos da Web existente.

Reconfigurando o Servidor de Aplicativos da Web
Sempre que mudar quaisquer informações relativas ao banco de dados de
configuração, por exemplo, o nome e a senha do usuário, ou quando instalar ou
reinstalar o IBM Content Collector Web Application, você deve reconfigurar
oServidor de Aplicativos da Web para que ele possa usar a conexão JDBC que está
definida no seu banco de dados de configuração.
1. Execute os seguintes comandos:

.\bin\wsadmin -f removeProviderSourceSecurity.jacl <nodename> <jdbc_provider>

.\bin\wsadmin -f setVariables.jacl <nodename> <provider_type> <jdbc_location>

.\bin\wsadmin -f createProvider.jacl <nodename> <jdbc_provider> <provider_type>

.\bin\wsadmin -f modifyDatasource.jacl <nodename> <jdbc_provider> <afudb>
<jdbc_port> <db_host> <db_user> <pwd> <provider_type> <db_url>

Em que:

<nodename>
É o nome do nó usado pelo Servidor de Aplicativos da Web.

Dica: Execute o comando .\bin\wsadmin -c "$AdminControl getNode" para
exibir o nome do nó.

<jdbc_provider>
É o nome do provedor JDBC a ser usado:
v Para DB2, especifique: "Provedor de Driver DB2 Universal JDBC (XA)"
v Para SQL Server, especifique: "Driver JDBC Microsoft SQL Server (XA)"
v Para Oracle, especifique: "Driver JDBC Oracle"

Observe que o nome do provedor JDBC deve ser colocado entre aspas
duplas.

<provider_type>
É um dos seguintes tipos de provedores:

DB2 Para DB2

MSSQL
Para SQL

ORACLE
Para Oracle

<jdbc_location>
É o seu diretório contendo arquivos JDBC, por exemplo,
"C:\\IBM\\SQLLIB\\java"

Observe as barras duplas invertidas. Elas são obrigatórias.
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<afudb>
É o nome do banco de dados de configuração (armazenamento de dados)

<jdbc_port>
É o número da porta a ser usada para conectar-se ao banco de dados de
configuração

<db_host>
É o nome do computador no qual o banco de dados está localizado

<db_user>
É o nome de um administrador de banco de dados, por exemplo,
db2admin

<pwd>
É a senha do administrador de banco de dados

<db_url>
É a URL do banco de dados. Este parâmetro é obrigatório, embora seja
usado apenas para bancos de dados Oracle. Para outros bancos de dados,
este parâmetro é ignorado. Para DB2 e SQL Server, especifique qualquer
cadeia entre aspas duplas. Para Oracle, especifique a URL no formato
"<db_host>:<jdbc_port>:<SID>", em que <SID> é o identificador do sistema
de banco de dados. Observe que as aspas duplas são necessárias.

2. Inicie novamente o Servidor de Aplicativos da Web.

Substituindo Certificados para o Servidor de Aplicativos da Web
integrado
O Servidor de Aplicativos da Web integrado cria um conjunto de certificados
Secure Sockets Layer (SSL) padrão com credenciais padrão. Eles são usados para a
configuração inicial do Servidor de Aplicativos da Web. Para ativar um ambiente
seguro e confiável, você deve substituir estes certificados e credenciais pelos
certificados assinados por uma autoridade de certificação confiável, especialmente
em um ambiente de produção.

Pré-requisitos:

v O servidor IBM Content Collector deve ser instalado.
v O Serviço do IBM Content Collector Web Application deve ter sido

implementado.

Antes de poder substituir um certificado SSL, é necessário solicitar um novo
certificado. Você solicita, recebe e substitui certificados SSL para o Servidor de
Aplicativos da Web integrado usando o utilitário IBM Key Management. É possível
usar o mesmo utilitário para incluir certificados para servidores da Web adicionais
ou para alterar as credenciais quando a credenciais usadas atualmente tiverem
expirado.

Nota: Se você não usar o Servidor de Aplicativos da Web integrado, poderá criar
uma solicitação da autoridade de certificação e receber o certificado assinado
usando o objeto AdminTask do WebSphere Application Server. Como fazer isto é
descrito na documentação do IBM WebSphere Application Server.
1. Solicite um novo certificado.

a. Efetue logon no computador em que o servidor IBM Content Collector está
instalado.

b. Em um prompt de comandos, acesse o diretório <ICCinstallDir>\AfuWeb\
profiles\AFUWeb\bin, em que <ICCinstallDir> é o diretório de instalação
do servidor IBM Content Collector.
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c. Digite ikeyman

O utilitário IBM Key Management é aberto.
d. No utilitário IBM Key Management, selecione Arquivo do Banco de Dados

de Chave → Abrir.
e. Selecione PKCS12 como o tipo de banco de dados de chaves.
f. No campo Nome do Arquivo, especifique o nome do arquivo key.p12.
g. No campo Local, especifique o diretório <ICCinstallDir>\AFUWeb\profiles\

AFUWeb\config\cells\<cell name>\nodes\<node name>.
Substitua <ICCinstallDir>, <cell name> e <node name> pelos valores
adequados de sua instalação.

h. Clique em OK.
i. Quando for solicitada uma senha, insira a senha. Clique em OK. A senha

padrão é WebAS. Observe que a senha faz distinção de maiúsculas e
minúsculas. Em um ambiente de produção, mude a senha conforme descrito
no tópico sobre atualização de senhas de armazenamento de chave padrão
usando o script no Centro de Informações doWebSphere Application Server
(Plataformas distribuídas e Windows), Versão 7.0.

j. Crie uma nova solicitação de certificado. Em Conteúdo do Banco de Dados
de Chaves, selecione Solicitações de Certificados Pessoais e clique em
Novo.

k. No campo Etiqueta de Chave, especifique uma etiqueta para a solicitação
de certificado digital, por exemplo, Certificado Produção para Content
Collector.

l. Para os campos restantes, aceite os valores-padrão.
m. Clique em OK. Uma janela de confirmação é exibida, verificando se você

criou uma solicitação para um novo certificado digital.
O campo Solicitações de Certificado Pessoal na janela do IBM Key
Management mostra a etiqueta de chave da nova solicitação de certificado
digital que você criou.

n. Envie o arquivo para uma autoridade de certificação (CA) para solicitar um
novo certificado digital ou recorte e cole a solicitação nos formulários de
solicitação do Web site da autoridade de certificação. Se você tiver uma
autoridade de certificação de Domínio do Windows, poderá seguir o
procedimento descrito em “Enviando uma Solicitação de Certificado” na
página 113 para fazer isso. Se você usar uma autoridade de certificação
diferente para certificar a solicitação de certificado, siga o procedimento que
se aplica para a respectiva autoridade de certificação.

Após a autoridade de certificação enviar a você um novo certificado digital,
você deverá excluir o certificado existente e incluir o novo no banco de dados
de chaves a partir do qual você gerou a solicitação.

2. Exclua o certificado existente. Nota: Antes de excluir um certificado digital, crie
uma cópia de backup, caso você deseje recriá-lo posteriormente.
a. No utilitário IBM Key Management, certifique-se de que o Arquivo do

banco de dados de chave esteja aberto e que, em Conteúdo do Banco de
Dados de Chaves, Certificados Pessoais e Padrão estejam selecionados.

b. Clique em Excluir. É solicitado que você confirme a exclusão. A etiqueta do
certificado digital que você acabou de excluir não aparece mais no campo
Certificados Pessoais da janela IBM Key Management.

3. Receba o novo certificado para substituir o existente.
a. Clique em Receber. A janela Receber Certificado de um Arquivo é exibida.
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b. Selecione Dados DER Binários como o tipo de dado do novo certificado. Se
a autoridade de certificação enviar o certificado como parte de um e-mail,
talvez seja necessário recortar e colar o certificado em um arquivo separado.

c. Aceite os valores-padrão para o certificado e clique em OK.
d. Especifique uma etiqueta, tal como Certificado de Produção para Content

Collector, para o novo certificado e clique em OK. O campo Certificados
Pessoais da janela IBM Key Management mostra a etiqueta do novo
certificado.

e. Saia do utilitário IBM Key Management.
4. Pare e reinicie o serviço para o Servidor de Aplicativos da Web integrado

(Serviço do IBM Content Collector Web Application). É possível usar o menu
Iniciar em um sistema Microsoft Windows.
a. Para parar o serviço, clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM

Content Collector → Parar Serviços → Parar Aplicativos da Web ICC.
b. Para reiniciar o serviço, clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM

Content Collector → Iniciar Serviços → Iniciar Aplicativos da Web ICC.

Importante: Se você usar o Microsoft Exchange, o Serviço do IBM Content
Collector Web Application deverá ser iniciado por uma conta com privilégios
de administrador para o Microsoft Exchange.

5. Para verificar se o novo certificado funciona, abra seu navegador da Web e
insira a seguinte URL no campo de endereço:
https://<server host name>:11443/AFUWeb/init

em que

<server host name>
É o nome do host do computador que está executando o Servidor de
Aplicativos da Web integrado. Esse é o mesmo que o computador que
executa o servidor IBM Content Collector.

11443
É a porta padrão para conexões com o Servidor de Aplicativos da Web
integrado

Você deverá estar apto a estabelecer uma conexão HTTPS. Se você receber
avisos de segurança em seu navegador, importe o certificado de chave pública
de sua autoridade de certificação para seu navegador.

Tarefas relacionadas

“Instalando um Certificado Autoassinado para Autenticação de Servidor” na
página 114

Enviando uma Solicitação de Certificado:

Se você tiver uma autoridade de certificação de Domínio do Windows e o acesso
baseado na Web para Serviços de Certificado estiver ativado, poderá enviar uma
solicitação de certificado seguindo estas etapas.
1. Acesse os Serviços de Certificado especificando a seguinte URL em seu

navegador da Web:
http://<ca_iis_server>/certsrv/certrqxt.asp

em que <ca_iis_server> é o nome do DNS ou do NetBIOS do servidor host.
2. Cole a solicitação no formulário. É possível navegar para o arquivo .arm que

você criou com o utilitário IBM Key Management.
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3. Em Modelo de Certificado, selecione Servidor da Web.
4. Clique em Enviar.
5. Faça download do certificado.

Instalando um Certificado Autoassinado para Autenticação de
Servidor
O IBM Content Collector usa o protocolo HTTPS para comunicação de rede. Isto
requer um certificado para autenticação. Se você não substituiu os certificados
padrão que foram criados pelo Servidor de Aplicativos da Web por certificados
assinados por uma autoridade de certificação confiável, os clientes de e-mail
deverão aceitar um certificado para autenticação quando contatarem o servidor
IBM Content Collector.

O certificado comprova que um servidor é realmente o servidor ao ao qual um
cliente deseja se conectar.

Importante: Nunca use certificados autoassinados em um ambiente de produção.
Certificados autoassinados somente podem ser confiáveis diretamente enquanto
certificados assinados por uma autoridade de certificação confiável têm confiança
transitiva. Confiança transitiva significa que se os clientes confiam partes da cadeia
de certificação, o relacionamento de confiança é estendido automaticamente para
todas as partes da cadeia de certificação. Nesse caso, clientes de e-mail não
precisam aceitar um certificado para autenticação quando entram em contato com
o servidor IBM Content Collector.

Para instalar um certificado:
1. Abra um navegador da Web na estação de trabalho do cliente de e-mail.
2. No campo de endereço do navegador, digite a seguinte URL:

http://<Servidor da Web ICC>:11080/AFUWeb/init

em que <ICC Web Server> é o nome do servidor da Web do IBM Content
Collector. Um Web site com uma mensagem de erro é exibido. A mensagem
varia, dependendo do navegador da web usado. Siga as instruções para seu
navegador da Web.

3. Para o Internet Explorer, é exibida a seguinte mensagem:
Sua conexão não está protegida com HTTPS.

Após alguns segundos, você é roteado para outro Web site com as seguintes
opções:
v Clique aqui para fechar essa página da Web.

v Continuar com este Web site (não recomendado).

a. Clique em Continuar neste website (não recomendado). Um segundo plano
avermelhado é mostrado na barra de endereço em seu navegador. Próxima
a ela à direita, a mensagem Erro de Certificado é mostrada para o mesmo
segundo plano. A página nas janelas do navegador mostra a seguinte
mensagem:
Sua conexão está protegida com HTTPS.

b. Clique em Erro de Certificado no pequeno campo próximo à barra de
endereço.

c. Na guia Caminho do Certificado da janela Certificado, selecione o
certificado raiz e clique em Visualizar Certificado.

d. Clique em Instalar Certificado e clique em Sim quando for perguntado se
deseja instalar o certificado.
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e. Pressione F5 para atualizar a página. O erro de certificado na barra de
endereço desaparece e um ícone de cadeado é exibido, indicando o uso de
HTTPS. A janela principal do navegador ainda mostra a mensagem:
Sua conexão está protegida com HTTPS.

Dica: Se tiver problemas ao instalar o certificado quando usar o Internet
Explorer 7, verifique a configuração da opção Não salvar páginas
criptografadas no disco. Para isso, selecione Ferramentas → Opções da
Internet. Vá para as configurações de segurança na guia Avançadas e
certifique-se de que a opção não esteja selecionada.

f. Reinicie seu navegador da Web.
4. Para verificar se o certificado foi instalado corretamente, proceda da seguinte

forma:
a. Abra um prompt de comandos e insira o comando mmc O Microsoft

Management Console se abre.
b. Selecione Arquivo → Incluir/Remover Snap-in.
c. Clique nos certificados. O certificado raiz para o IBM Content Collector foi

incluído na lista de certificados.
5. Para Mozilla Firefox, você é roteado para outro Web site no qual a seguinte

mensagem é exibida:
Esta Conexão não É Confiável

a. Dentre as opções que estão disponíveis neste Web site, selecione Eu
Entendo os Riscos.

b. Clique em Incluir uma Exceção e continue com a aceitação do certificado.

A página na janela do navegador mostra a mensagem:
Sua conexão está protegida com HTTPS.

Importante: Nunca use certificados autoassinados em um ambiente de produção.

Substitua os certificados autoassinados por certificados emitidos por uma
autoridade confiável antes de executar o IBM Content Collector em um ambiente
de produção.
Tarefas relacionadas

“Substituindo Certificados para o Servidor de Aplicativos da Web integrado” na
página 111

Estabelecendo um Relacionamento Confiável entre o Servidor de
Aplicativos da Web e o IBM FileNet P8
Ao conectar-se ao IBM FileNet P8, o IBM Content Collector Servidor de Aplicativos
da Web usa o certificado enviado pelo sistema IBM FileNet P8 para autenticação.
Se o IBM FileNet P8 usar um certificado que seja emitido por uma autoridade de
certificação (CA) que não está configurada como uma autoridade confiável no IBM
Content Collector Servidor de Aplicativos da Web, o Servidor de Aplicativos da
Web não pode estabelecer uma conexão devido à ausência de confiança entre os
dois sistemas.

Para estabelecer um relacionamento confiável entre o Servidor de Aplicativos da
Web e o sistema IBM FileNet P8, o certificado CA usado para criar o certificado do
IBM FileNet P8 deve ser importado para o trust store do WebSphere Application
Server.

Em cada máquina na qual os IBM Content Collector Aplicativo da Webs são
executados, estabeleça um relacionamento confiável:
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1. Em um prompt de comandos, vá para o diretório <WAShome>\bin no
diretório de instalação do servidor Content Collector.
Em que <WAShome> é o diretório de instalação do WebSphere Application
Server e <profile name> é o nome do perfil do Aplicativo da Web, por
exemplo, AFUWeb.

2. Digite ikeyman

O utilitário IBM Key Management é aberto.
3. No utilitário IBM Key Management, selecione Arquivo do Banco de Dados de

Chave → Abrir.
4. Selecione PKCS12 como o tipo de banco de dados de chaves.
5. No campo Local, especifique o arquivo <WAShome>\profiles\<profile

name>\config\cells\<cell name>\nodes\<node name>\trust.p12.
Substitua <WAShome>, <profile name>, <cell name> e <node name> pelos
valores adequados de sua instalação do WAS.

6. Clique em OK.
7. Quando for solicitada uma senha, insira a senha. Clique em OK. A senha

padrão é WebAS. Observe que a senha faz distinção de maiúsculas e
minúsculas. Em um ambiente de produção, mude a senha conforme descrito
no tópico sobre atualização de senhas de armazenamento de chave padrão
usando o script no Centro de Informações doWebSphere Application Server
(Plataformas distribuídas e Windows), Versão 7.0.

8. Na lista Certificados de Assinante, clique em Incluir para incluir o certificado
do CA que emitiu o certificado do Servidor FileNet P8 como autoridade
confiável pelo armazenamento confiável. Para certificados que não são
emitidos por um CA raiz, mas por um CA intermediário, você deve incluir a
cadeia de certificação completa até o CA raiz.

9. Saia do utilitário IBM Key Management.
10. Pare e reinicie o serviço para o Servidor de Aplicativos da Web integrado

(Serviço do IBM Content Collector Web Application). É possível usar o menu
Iniciar em um sistema Microsoft Windows.
a. Para parar o serviço, clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM

Content Collector → Parar Serviços → Parar Aplicativos da Web ICC.
b. Para reiniciar o serviço, clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM

Content Collector → Iniciar Serviços → Iniciar Aplicativos da Web ICC.

Importante: Se você usar o Microsoft Exchange, o Serviço do IBM Content
Collector Web Application deverá ser iniciado por uma conta com privilégios
de administrador para o Microsoft Exchange.

Substituindo o Modelo de Correio do Lotus Notes em Todas
as Caixas de Correio

Substitua o modelo de correio do Lotus Notes padrão em todas as caixas de
correio com o modelo de correio que contém as alterações de design para Content
Collector.

Para obter informações sobre como substituir o modelo de correio, consulte as
informações sobre como substituir o design de um aplicativo Notes na
documentação do Lotus Domino e do Notes:
v Para o Lotus Domino Versões 8.0 e 8.5, acesse o centro de informações do IBM

Lotus Domino e do Notes em http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
domhelp/v8r0/index.jsp
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v Para o Lotus Domino Versão 7.0, a documentação do IBM Lotus Domino
Designer 7 pode ser obtida a partir de http://www.ibm.com/e-business/
linkweb/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=G210-2369-00.

Além disso, execute uma das etapas a seguir para o Lotus iNotes (antigamente, o
Domino Web Access):
v Se o banco de dados de formulários estiver armazenado em um servidor remoto,

reinicie o Lotus Domino Server.
v Se o banco de dados de formulários for armazenado localmente, copie os

formulários no diretório do servidor, em seguida, reinicie o Lotus Domino
Server.

Tarefas relacionadas

“Preparando Arquivos do Notes Storage Facility para Arquivamento” na página
468

Instalando o Content Collector Outlook Extension
Instale o IBM Content Collector Outlook Extension no Microsoft Outlook para usar
o Content Collector com o Microsoft Outlook.

Instale o IBM Content Collector Outlook Extension nas estações de trabalho do
cliente. Ele não deve ser instalado no sistema no qual o IBM Content Collector
Server está instalado.

É possível instalar o IBM Content Collector Outlook Extension no modo GUI, no
modo do console ou no modo silencioso. Se você estiver fazendo upgrade de um
release anterior do IBM Content Collector, não precisará desinstalar a instalação
anterior do Outlook Extension. Simplesmente instale a versão mais recente.

O IBM Content Collector Outlook Extension usa o diretório IBM\
ContentCollector_OutlookExtension no diretório de dados do aplicativo local para
armazenar informações específicas do usuário e da máquina. Isso inclui os
arquivos de rastreio de inicialização(afuOEaddin<n>.trc), o arquivo afuconfig.xml
de configuração específico do usuário e todos os arquivos adicionais de definição e
do formulário. O diretório de dados do aplicativo local é um diretório padrão do
Windows que usa o caminho %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data.

Instalando o Content Collector Outlook Extension em Modo da
GUI
Use o modo da GUI se desejar usar o assistente de instalação e customizar a
instalação de acordo com suas necessidades.

Se você estiver fazendo upgrade de um release anterior do IBM Content Collector,
não precisará desinstalar a instalação anterior do Outlook Extension. Basta executar
o assistente. Não é solicitado que você forneça qualquer informação. O
componente é instalado automaticamente no local da instalação anterior. O padrão
é C:\Arquivos de Programas\IBM\ContentCollector_OutlookExtension. Se arquivos
precisarem ser sobrescritos, permita esta ação.

Para executar o assistente de instalação:
1. No Windows Explorer, vá para o diretório no qual foi extraído o pacote de

instalação do IBM Content Collector.
2. Execute o comando a seguir, localizado no diretório \OutlookExt do pacote de

instalação no cliente Microsoft: install.exe
3. Se solicitado, responda os prompts restantes.
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v Selecione quais funções de arquivamento de e-mail devem ser incluídas no
Microsoft Outlook. É possível escolher entre as seguintes opções:

Típica Instala as funções de arquivamento de e-mail principais, isto é,
arquivamento, restauração e procura. Essa é a definição padrão.

Customizado
Instala as funções de arquivamento de email selecionadas.

v Selecione as funções que devem ser incluídas no Microsoft Outlook se você
selecionou Customizado:

Marcar para arquivamento
Permite selecionar as mensagens que devem ser arquivadas. Se esta
opção não for selecionada, as mensagens serão automaticamente
arquivadas no planejamento configurado por um administrador.

Restaurando
Permite restaurar o conteúdo de mensagens arquivadas em suas
caixas de correio.

Pesquisar
Instala uma interface de procura que pode ser iniciada a partir do
Microsoft Outlook. Usando esta interface, você pode procurar
mensagens arquivadas.

Marcar para stub
Permite selecionar as mensagens que devem ser apontadas no
repositório.

Repositório off-line
Permite manter um repositório local, que é útil para pessoas que
geralmente estão desconectadas da rede da empresa. Para trabalhar
com um repositório local, é necessário ter espaço em disco suficiente.

Especificar informações de arquivamento adicionais
Permite especificar informações adicionais para mensagens em uma
pasta monitorada. Estas informações podem ser arquivadas com a
mensagem como metadados customizados.

v Especifique o nome do host e a porta do servidor no qual o Serviço da Web
de Configuração é instalado.

A barra de menus da janela do Microsoft Outlook agora contém o menu IBM
Content Collector a partir do qual é possível usar as funções instaladas. Além
disso, uma página tabulada na qual você pode configurar o Content Collector foi
incluída na janela Opções.

Instalando o Content Collector Outlook Extension no Modo do
Console
Conclua estas etapas para instalar o IBM Content Collector Outlook Extension no
modo do console.
1. Insira o DVD do produto no computador no qual deseja instalar o IBM Content

Collector Outlook Extension. Também é possível fazer download e extrair o
pacote de instalação apropriado.

2. Abra uma janela do Prompt de Comandos.
3. Digite install.exe -i console para iniciar a instalação.
4. Siga as instruções na janela do Prompt de Comandos.
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Instalando o Content Collector Outlook Extension em Modo
Silencioso
Use a instalação silenciosa se desejar instalar o IBM Content Collector Outlook
Extension em muitos computadores clientes. Não é necessária nenhuma interação
com o usuário durante este modo de instalação.
1. Crie um arquivo de resposta com as seguintes opções de instalação. Os valores

mostrados são apenas exemplos.
LICENSE_ACCEPTED=TRUE
# Accept the license panel.
USER_INSTALL_DIR=C:\\Program Files\\IBM\\ContentCollector_OutlookExtension
# Set the install folder.
USER_INPUT_WEB_SERVER_1=www.server.com
# Set the configuration web service host name.
USER_INPUT_SERVER_PORT_1=11443
# Set the port number.
CHOSEN_INSTALL_FEATURE_LIST=Archiving, Restore, Search, Stubbing, Offline,

Metadata
# Set the features that you want to install. Separated by comma.
# There are six features.

2. Salve o arquivo de resposta em seu disco.
3. Para iniciar a instalação, abra uma janela do Prompt de Comandos e insira o

seguinte comando:
install.exe -i SILENT -f <full_path_to_response_file>

<full_path_to_response_file> é o caminho completo para o arquivo de resposta,
por exemplo, c:\temp\myresponse.txt.

Importante: SILENT deve ser especificado em caracteres maiúsculos se você
tiver um sistema operacional turco.

A barra de menus da janela do Microsoft Outlook agora contém o menu IBM
Content Collector a partir do qual é possível usar as funções instaladas. Além
disso, uma página tabulada na qual você pode configurar o Content Collector foi
incluída na janela Opções.

Ativando Repositórios Off-line para Permitir o Acesso ao
Conteúdo Arquivado sem Acesso à Rede

O arquivamento automático de e-mail pode interferir nas necessidades de usuários
que geralmente trabalham off-line ou estão conectados a uma rede lenta. Por
exemplo, vendedores se conectam à rede de suas empresas em intervalos
irregulares mas precisam acessar seus e-mails em todo lugar que eles vão.

Com o IBM Content Collector, você pode trabalhar com repositórios off-line que
estão sincronizados em intervalos definidos com o repositório no servidor. A
sincronização ocorre apenas quando você está conectado à rede.

A sincronização depende do ciclo de vida de apontamento do documento no
repositório definido pelo administrador no Gerenciador de Configuração e nas
configurações de atualização para o repositório off-line.

Ativando Repositórios Off-line no Lotus Domino
Se você ativar um repositório off-line no Lotus Domino, poderá trabalhar com os
documentos que foram colocados em stub pelo IBM Content Collector mesmo se
você estiver off-line.

Conclua estas etapas para ativar um repositório off-line:
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1. Como um administrador, execute estas etapas:
a. Substitua o design de seu banco de dados de correio pelo modelo de correio

ativado para o Content Collector:
1) Abra seu banco de dados de correio no Lotus Notes Designer e

selecione Instalar Repositório Off-line do Content Collector em Código
Compartilhado → Agentes.

2) Clique com o botão direito do mouse em Propriedades de Design.
3) Selecione a guia Design e cancele a seleção de tudo o que estiver após

Ocultar elementos de design de.
4) Feche a janela.

b. Na caixa de entrada de seu banco de dados de correio, selecione Ações →
Instalar Repositório Off-line do IBM Content Collector para criar um
memorando. O memorando contém o ponto de acesso Instalar Repositório
Off-line do IBM Content Collector.

c. Clique com o botão direito do mouse no ponto de acesso Instalar
Repositório Off-line do IBM Content Collector e, em seguida, clique em
Editar. Na parte inferior da janela que se abre, inclua uma linha em branco
na frente da linha On Error Goto processError para suprimir qualquer aviso
Sem assinatura.

d. Especifique os destinatários do memorando e inclua quaisquer informações
que você deseja comunicar. Em seguida, envie o memorando.

2. Como um usuário que deseja trabalhar com repositório off-line, execute estas
etapas:
a. Clique no ponto de acesso no memorando recebido de seu administrador.

É perguntado se você deseja ativar o repositório off-line e se o nome padrão
do banco de dados deve ser usado como o nome para o repositório local.
Por exemplo, se seu arquivo de mensagens chamar-se user1.nsf, o nome
padrão para o repositório off-line será user1_icclocalrep.nsf. Se você
selecionar Não, poderá especificar outro nome do banco de dados para o
repositório local.

b. Clique em Arquivo → Preferências → Preferências do Usuário. Na página
Básico, selecione a caixa de seleção Ativar Agentes Locais Planejados.

c. Inicie o Lotus Notes Client novamente.
d. Abra a réplica local de seu banco de dados.
e. Para ativar ou desativar o repositório off-line, para alterar o local do

repositório off-line ou para recriar o repositório off-line, clique em Ações →
Repositório Off-line do IBM Content Collector.

Ativando Repositórios Off-line para o Microsoft Exchange
Se você ativar e inicializar um repositório off-line no Microsoft Exchange, poderá
trabalhar com as mensagens que foram colocadas em stub pelo IBM Content
Collector mesmo se você estiver off-line.

Conclua estas etapas para ativar e inicializar um repositório off-line:
1. Instale o IBM Content Collector Outlook Extension. Para ativar um repositório

off-line, é necessário selecionar opções específicas durante a instalação:
v Selecione Customizado como o tipo de instalação.
v Na lista de funções exibidas, selecione a caixa de seleção Repositório

Off-line, além das funções que deseja instalar.
2. Ative o repositório off-line no Microsoft Outlook da seguinte forma:

a. Inicie o Microsoft Outlook.
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b. Na janela do Microsoft Outlook, clique em Ferramentas → Opções.
c. Na janela Opções, clique na guia IBM Content Collector.
d. Em Repositório Off-line, selecione a caixa de seleção Ativar repositório

off-line e, em seguida, clique em OK.
3. Configure o repositório off-line:

a. Na janela do Microsoft Outlook, clique em Ferramentas → Opções.
b. Na janela Opções, clique na guia IBM Content Collector.
c. Em Repositório Off-line, clique em Configurações do Repositório Off-line.
d. Na janela Repositório Off-line, é possível especificar as seguintes

informações:
v O local do repositório off-line em seu sistema local.
v O tamanho máximo do repositório off-line para evitar que o repositório

fique muito grande para ser aberto.

Dica: Especifique um tamanho menor que 1 GB.
v O tamanho máximo e período de validade das mensagens a serem

armazenadas no repositório off-line. Mensagens maiores ou mais antigas
não são copiadas para o repositório off-line.

v Se as mensagens maiores ou as mensagens mais antigas serão excluídas
quando o tamanho máximo do repositório off-line for atingido.

v Em qual intervalo o repositório deve ser atualizado. Dessa maneira, você
pode manter o repositório sincronizado com o repositório no servidor.
Escolha um intervalo que assegura que o repositório off-line será
atualizado antes dos documentos serem colocados em stub. O intervalo
ideal depende da quantidade de dados que são arquivados.

4. Inicialize o repositório off-line: Na janela Microsoft Outlook, clique em IBM
Content Collector → Repositório Off-line → Inicializar.
Se um repositório off-line ainda não existir, será criado um repositório. Se
existir um repositório off-line, você receberá um aviso de que qualquer
mensagem no repositório existente será removida.

O repositório off-line é armazenado em uma pasta pessoal (arquivo PST). É
possível ver esta pasta na área de janela de pastas à esquerda da janela Microsoft
Outlook. No entanto, não abra nem altere o arquivo PST ou as mensagens que ele
contém.

Nota:

v O processo de inicialização pode levar uma quantidade de tempo considerável.
Se desejar interromper este processo, clique em IBM Content Collector →
Repositório Off-line → Pausar. É possível reiniciar a inicialização a qualquer
momento clicando em IBM Content Collector → Repositório Off-line →
Continuar.

v Quando mensagens forem arquivadas no repositório no servidor, cópias
completas serão armazenadas no repositório off-line. Após a cópia estar
disponível no repositório off-line, a mensagem no servidor será colocada em
stub de acordo com o ciclo de vida que está definido para mensagens
arquivadas no Gerenciador de Configuração. Quando você abrir uma mensagem
em stub, a solicitação será redirecionada internamente, para que a cópia off-line
da mensagem seja exibida.

v Quando você abrir uma mensagem em stub, o conteúdo da cópia da mensagem
no repositório off-line será exibido para você. Se você alterou o conteúdo da
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cópia, mas desejar visualizar o conteúdo original novamente, restaure a
mensagem na caixa de correio. Quando você abrir uma mensagem restaurada, o
conteúdo da mensagem na caixa de correio será exibido.

Instalando e Configurando o Suporte doContent Collector
Outlook Web App (previamente Outlook Web Access)

É possível estender os recursos do Outlook Web App (OWA, antigamente Outlook
Web Access) para incluir funções do IBM Content Collector que possibilitam que
você marque documentos para arquivamento ou stub, procure, visualize ou
restaure conteúdo arquivado ou especifique informações de arquivamento
adicionais.

A interface do OWA se assemelha àquela do Microsoft Outlook após o IBM
Content Collector Outlook Extension ser instalado. Você seleciona um documento
ou stub de documento e, em seguida, clica em um dos botões adicionais fornecidos
pelo IBM Content Collector.

Nota: Comparado com o suporte do IBM Content Collector para Microsoft
Outlook, as funções se diferem em um aspecto: No Outlook, uma ação pode ser
executada em mais de um documento por vez. Por exemplo, você pode selecionar

vários documentos e, em seguida, clicar no botão e todos os documentos serão
arquivados. No suporte do IBM Content Collector para OWA, é possível executar
apenas uma ação em um único documento por vez.

O IBM Content Collector OWA Support inclui o OWA Service e o OWA Extension.
Antes de poder usar o Content Collector OWA Support, você deve configurar
ambos os componentes usando o Gerenciador de Configuração.

Nota: As limitações a seguir existirão se você usar o IBM Content Collector OWA
Support:
v No Outlook Web Access 2003, hyperlinks para conteúdo arquivado não

funcionam para mensagens RTF, se a opção de stub "Excluir Anexos" ou "Excluir
Anexos e Recortar Corpo" for usada. Para visualizar conteúdo arquivado, use o
botão Visualizar.

v As funções do IBM Content Collector não estarão disponíveis no OWA para os
seguintes tipos de itens de pasta:
– Itens de calendário
– Itens de contato
– Itens de tarefa

O OWA Service e o OWA Extension podem ser instalados na mesma máquina ou
em máquinas diferentes. Geralmente, um ou mais de ambos, o OWA Service e o
OWA Extension, podem precisar ser instalados com base na topologia do servidor
Exchange e nos requisitos do usuário. Sem restrição da configuração de instalação
escolhida, entretanto, a instalação deve ser executada conforme a seguir:
v O OWA Service deve ser instalado onde o Microsoft Information Internet

Services (IIS) está instalado. O serviço é uma interface que aceita solicitações de
navegadores do cliente com uma interface do cliente do OWA modificada.

v O OWA Extension deve ser instalado em todos os servidores Exchange que
fornecem acesso aos usuários finais e torna funções do IBM Content Collector
disponíveis na interface do cliente do OWA.
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Em um ambiente do Exchange 2003, este servidor deve ser um servidor
Exchange de frontend, em um ambiente do Exchange 2007 e 2010, este deve ser
um servidor Exchange que possui a função de Servidor de Acesso do Cliente.

Para configurar e instalar o IBM Content Collector OWA Support:
1. Configure o OWA Service
2. Configure o OWA Extension
3. Instale os pré-requisitos para o suporte do OWA.
4. Instale o IBM Content Collector OWA Support
5. Aplique a configuração do OWA Extension:

a. Efetue logon no servidor no qual o OWA Extension está instalado.
b. Selecione Todos os Programas → IBM Content Collector → Aplicar

Configuração

Os dados de configuração que você inseriu usando o Gerenciador de
Configuração são acessados a partir do servidor da Web do IBM Content
Collector e aplicados no servidor no qual o OWA Extension está instalado.

Importante: Se você alterar a configuração, deverá fazer alterações usando
o Gerenciador de Configuração e, em seguida, executar Aplicar
Configuração novamente para ativar suas alterações.

A configuração do OWA Service é atualizada automaticamente enquanto o serviço
está em execução.

Nota: A frequência de atualização da configuração do serviço é definida pelo
parâmetro timerInterval no arquivo afu.bootstrap.ini. O valor-padrão deste
parâmetro está configurado como 30 segundos. Altere este intervalo se achar este
período de tempo muito curto ou muito longo. O arquivo está localizado no
diretório de trabalho do Microsoft Information Internet Services (IIS)
C:\Inetpub\wwwroot\afuowa.

Pré-requisitos para Integração do Outlook Web App
(Antigamente, Outlook Web Access)
Antes de instalar o IBM Content Collector Outlook Web App (OWA, antigamente
Outlook Web Access), verifique os pré-requisitos para integração do OWA.

Pré-requisitos para OWA Extension

O suporte do IBM Content Collector para OWA inclui a funcionalidade do IBM
Content Collector para a interface do OWA, a qual pode ser acessada usando o
Microsoft Internet Explorer.

Antes de instalar o IBM Content Collector OWA, verifique os pré-requisitos para o
Exchange Server em

http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=484&uid=swg27019702#OOS

Pré-requisitos para o OWA Service

À parte do OWA Extension que é instalado no servidor OWA Exchange, o pacote
de suporte inclui um componente que é chamado de OWA Service. Verifique os
pré-requisitos do OWA Service em:

http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=484&uid=swg27019702#IIS
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Pré-requisitos para Clientes OWA

As estações de trabalho do cliente que usam OWA também devem preencher
determinados pré-requisitos. Verifique esses pré-requisitos em

http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=484&uid=swg27019702#OCP

Configurando o Serviço do Outlook Web App (anteriormente
Outlook Web Access)
Execute as etapas a seguir para configurar o Serviço do Outlook Web App (OWA,
anteriormente Outlook Web Access). O serviço é a interface que aceita solicitações
de navegadores de clientes usando uma interface do cliente modificada pelo OWA
Extension.

Configurando Parâmetros Básicos e Selecionando o Método de Autenticação para
o Serviço Outlook Web App (antigamente Outlook Web Access):

Execute as etapas nesta seção para configurar parâmetros básicos e selecione o
método de autenticação para o Serviço Outlook Web App (OWA, antigamente
Outlook Web Access).

O Web Service Extension ASP.NET v2.0.50727 deve ser configurado como
Permitido no Internet Information Service (IIS) Manager.

Para configurar parâmetros básicos e selecionar o método de autenticação para o
OWA Service:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Configurações Gerais para

alterar para a visualização Configurações Gerais.
2. Na área de janela Configurações Gerais na parte superior esquerda, selecione

OWA Service.

3. Clique em para criar uma configuração para o OWA Service. Um caderno
tabulado é exibido no painel direito.

4. Na guia Geral, digite um nome para sua configuração no campo Nome.
5. É possível incluir uma descrição no campo Descrição.
6. No campo Nome do Host, digite o nome completo do servidor Internet

Information Service no qual o OWA Service está instalado. Exemplo:
iccowa.domain.company.com

Este nome do host é usado como uma chave exclusiva com a qual o OWA
Service localiza os dados de configuração.

7. No campo ID do Usuário, especifique o ID de um usuário Exchange
registrado. Se você conceder ao ID do usuário direitos de Administrador do
Exchange apenas para Visualização, o usuário poderá apenas visualizar, procurar
e restaurar documentos. O usuário não poderá especificar informações de
arquivamento adicionais, arquivar ou apontar documentos no repositório.
Para iniciar o serviço da Web no OWA Service para ativar o arquivamento, o
stub e especificar informações de arquivamento, entretanto, o usuário deve ter
privilégios administrativos.
v Para Exchange 2003, o ID do usuário deve ter privilégios de Administrador

do Exchange ou privilégios acima para todas as funções.
v Para o Exchange 2007, o ID do usuário deve ter os seguintes privilégios

para todas as funções:
a. O ID deve ser um Administrador da Organização do Exchange registrado.
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b. O ID deve ter o privilégio do Active Directory ms-Exch-EPI-Impersonation
no servidor Exchange com a função do Servidor Client Access.

c. O ID deve ter o privilégio do Active Directory ms-Exch-EPI-May-
Impersonate em todos os bancos de dados identificados do Exchange 2007
em servidores com a função da caixa de correio.

Por exemplo: O uso do Exchange Management Shell com cmdlets concede
as seguintes permissões:
a. Conceder ao usuário o direito de enviar uma chamada de personificação

por meio do servidor Client Access. Ajuste as configurações de acordo
no seguinte cmdlet de amostra para fornecer este direito à conta do
usuário domain.company.com/Users/iccadm se a chamada de
personificação for roteada através de um Client Access Server do
Exchange 2007 denominado icccas.domain.company.com.

Nota: Ao usar o cmdlet de amostra, todas as informações devem ser
inseridas em uma linha ou ele falhará.
Add-ADPermission
-Identity (Get-ExchangeServer

-Identity icccas.domain.company.com |
select-object).DistinguishedName
-User (Get-User -Identity domain.company.com/Users/iccadm |
select-object).identity
-extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation

b. Conceda ao mesmo usuário o direito de acessar qualquer conta em
todos os bancos de dados de caixa de correio do Exchange identificados.
Ajuste as configurações de acordo no seguinte cmdlet de amostra para
conceder à conta do usuário domain.company.com/Users/iccadm os
direitos de acesso para qualquer caixa de correio no banco de dados de
caixa de correio MDB_01 no servidor ExchSrv01:

Nota: Ao usar o cmdlet de amostra, todas as informações devem ser
inseridas em uma linha ou ele falhará.
Add-ADPermission
-Identity (Get-MailboxDatabase

-Identity "ExchSrv01\SG_01\MDB_01" |
select-object).DistinguishedName
-User (Get-User -Identity domain.company.com/Users/iccadm |
select-object).identity
-extendedRight ms-Exch-EPI-May-Impersonate

v Para Exchange 2010, o ID do usuário deve ter privilégios Personificação do
Exchange para todas as funções.
Use o New-ManagementRoleAssignment Exchange Management Shell
cmdlets para configurar a Personificação do Exchange para usuários ou grupos
específicos de usuários em uma organização:
-Name:impersonationAssignmentForICC
-Role:ApplicationImpersonation
-User:iccadm

v Em um ambiente misto, o ID do usuário deve ter as permissões
correspondentes mencionadas acima.

8. Digite a senha desse usuário no campo Senha.
9. Clique em Validar para verificar o ID do usuário e senha.

10. Selecione o método para autenticar o OWA Service para o servidor Exchange
clicando no botão de opções apropriado.
Uma autenticação dupla é necessária para o OWA Service:
a. A autenticação do IBM Content Collector OWA no servidor Exchange:
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Para autenticar no servidor Exchange, os seguintes métodos podem ser
selecionados:

Autenticação básica
A senha não é criptografada quando enviada para o Microsoft
Internet Information Services Server para autenticação.

Este método é suportado para o diretório afuowa, que permite que
os usuários acessem as funções OWA do IBM Content Collector e
os diretórios virtuaisOWA (2007/2010) ou Exchange (2003).

Autenticação integrada do Windows (também conhecida como NTLM)
A senha é criptografada quando enviada para o Microsoft Internet
Information Services Server para autenticação.

Este método é suportado para o diretório afuowa e os diretórios
virtuais OWA (2007/2010) ou Exchange (2003).

Forms-based authentication (FBA)
O Secure Sockets Layer (SSL) deve ser ativado no Microsoft
Internet Information Services Server. A senha é criptografada
quando enviada para o Microsoft Internet Information Services
Server para autenticação.

Este método é suportado para os diretórios virtuais OWA
(2007/2010) ou Exchange (2003). Para o IIS 7.0, este método não é
suportado.

O método de autenticação Básico ou Integrado do Windows (NTLM) é
configurado no Internet Information Services (IIS) Manager ou no servidor
Exchange. O forms-based authentication (FBA) é configurado no servidor
Exchange. No Exchange 2003, o FBA é configurado no Exchange 2003
Virtual Server no Exchange System Manager (ESM) e, no Exchange 2007
ou no Exchange 2010, ele é configurado no Exchange Management
Console. É necessário verificar e atualizar o método de autenticação no
diretório virtual OWA (2007/2010) ou Exchange (2003). Verifique e atualize
também o método de autenticação no diretório afuowa.
Para obter detalhes sobre os métodos de autenticação, consulte a
documentação do Microsoft Exchange.
Se o Microsoft Exchange usar um método de autenticação não listado aqui,
será necessário alterar o método de autenticação para um dos tipos
suportados. Por padrão, a autenticação básica é ativada após o Microsoft
Exchange 2003 ser instalado e a autenticação baseada em formulários
(FBA) é ativada após o Microsoft Exchange 2007 e o Microsoft Exchange
2010 serem instalados.

b. A autenticação do usuário no OWA Service do IBM Content Collector.

Nota: Isto deve ser feito no Servidor Microsoft Internet Information
Services (IIS) e não usando o Gerenciador de Configuração. O diretório
virtual é AFUOWA para o OWA Service por padrão.
Para o usuário autenticar-se no OWA do IBM Content Collector, os
seguintes métodos são suportados:

Autenticação básica
Este é o método padrão. O usuário é solicitado para inserir
credenciais de autorização (proprietário da caixa de correio e uma
senha) na primeira vez que um botão do IBM Content Collector é
clicado após o suporte do OWA ter sido instalado.
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A senha não é criptografada quando enviada para o Microsoft
Internet Information Services Server para autenticação.

Autenticação integrada do Windows (também conhecida como NTLM)
O usuário deve inserir a URL na qual o OWA está em execução no
servidor Exchange.

Para Exchange 2007 e Exchange 2010, o usuário deve usar uma
URL de logon explícita para efetuar logon em caixas de correio
usando OWA:
http<s>://server
name/owa/EXCHANGE user ID/

em que EXCHANGE user ID é o endereço SMTP do usuário cuja
conta está associada à caixa de correio. Por exemplo, se
john.doe@company.com for o endereço SMTP registrado do usuário
John Doe e o nome do servidor for myserver, o URI para a caixa
de correio será:
https://myserver/owa/john.doe@company.com/

Uma caixa de correio pode ter mais de um endereço SMTP. É
possível usar qualquer um deles para abrir a caixa de correio.

A senha é criptografada quando enviada para o Microsoft Internet
Information Services Server para autenticação.

Agora é possível configurar o Active Directory que é usado por seu sistema do
Exchange.

Alterando a identidade do conjunto de aplicativos para OWA:

No Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 ou mais recente, a identidade
do conjunto de aplicativos em que reside o serviço OWA deve ser configurada
como NetworkService.

Para alterar esta configuração no IIS Manager:
1. Na navegação, em Sites, selecione o diretório virtual afuowa.
2. Na janela Configurações Avançadas, verifique que conjunto de aplicativos é

usado para o serviço OWA.
3. Na navegação, selecione Conjuntos de Aplicativos e verifique se a identidade

do conjunto de aplicativos que é usada para os serviços OWA é
NetworkService.

4. Para alterar a identidade do conjunto de aplicativos, se necessário, clique em
Configurações Avançadas e configure a identidade como NetworkService.

Tarefas relacionadas

“Instalando o suporte do Content Collector Outlook Web App (anteriormente
Outlook Web Access)” na página 133

Configurando o Active Directory:

Execute as etapas nesta seção para especificar os detalhes do Active Directory que
são usados pelo seu sistema do Exchange. O Active Directory autentica as
credenciais do usuário atrás de cada solicitação que atinge o Serviço do Outlook
Web App (OWA, antigamente Outlook Web Access).

Na guia do Active Directory:
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1. No campo Nome do Host, digite o nome do servidor Active Directory. O
servidor Active Directory DEVE ser um servidor de Catálogo Global. É possível
especificar o nome de domínio completo (FQDN) ou um endereço IP, por
exemplo adserver.company.com.

2. No campo Porta LDAP, digite o número da porta usada para comunicação com
o serviço LDAP no servidor Active Directory. A porta padrão é 389.

3. No campo Porta de Catálogo Global, digite o número da porta usada para
comunicação com o serviço de Catálogo Global no servidor Active Directory.
Cada solicitação de autenticação vai primeiro para o servidor de catálogo
global, a partir do qual ele é roteado para o servidor Active Directory relevante.
A porta de catálogo global padrão é 3268.

4. No campo ID do Usuário, digite o ID de um usuário que foi designado para
executar procuras no servidor do Active Directory. Especifique a conta do
usuário usada para acessar o servidor Active Directory. Se o Active Directory
não puder ser acessado usando o endereço SMTP, use o formato domain/userID
ou o nome distinto do usuário. O ID do usuário do servidor do Active
Directory deve ter acesso READ nos seguintes nós do Active Directory,
incluindo todos os nós-filhos.
LDAP://<AD server host>:<Port>/CN=Partitions,CN=Configuration, DC=<Forest-Root-Domain>
LDAP://<AD server host>:<Port>/CN=Microsoft Exchange,CN=Services, DC=<Forest-Root-Domain>
LDAP://<Domain controller host name>:<Port>/<User Domain>

Por exemplo:
AD Server name: adsrv.domain.com
Domain Name 1: domain.com DC: dc1.domain.com
Domain Name 2: child.domain.com DC: dc2.child.domain.com

You must grant all the nodes and their child nodes READ access:
LDAP:// adsrv.domain.com:389/CN=Partitions,CN=Configuration,DC=domain,DC=com
LDAP://adsrv.domain.com:389/CN=Microsoft Exchange,CN=Services,DC=domain,DC=com
LDAP://dc1.domain.com:389/DC=domain,DC=com
LDAP://dc2.domain.com:389/DC=child1,DC=domain,DC=com

Estes privilégios de acesso READ são iguais para o Exchange 2003 e 2007 e
devem ser aplicados em todos os domínios na floresta.

5. Digite a senha desse usuário no campo Senha.
6. Clique em Validar para verificar o ID do Usuário e senha.

Agora é possível configurar os mapeamentos de URL

Configurando Mapeamentos de URL para Servidores Exchange:

Execute as etapas nesta seção para configurar os mapeamentos de URL para
servidores Exchange.

Existem várias situações nas quais os mapeamentos de URL são necessários, por
exemplo, para servidores proxy que geralmente são empregados quando os
usuários acessam o sistema de correio de uma organização por meio da Internet.
Neste caso, são necessários os mapeamentos de servidores proxy para os
servidores Exchange internos.

Cada mapeamento contém duas partes:
v Uma parte Substituir, que contém a subcadeia de orientação da URL que será

substituída pela cadeia na parte Por.
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A cadeia a ser substituída deve incluir o primeiro caractere da URL original, que
deve ser mapeada para outra URL e deve terminar com o último caractere antes
da barra (/) .

v Uma parte Por, que contém a cadeia que substituirá a cadeia Substituir.
A cadeia na parte Por não pode terminar com uma barra (/).

As duas cadeias não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Caracteres
curinga, como o ponto de interrogação (?) ou o asterisco (*), não podem ser
usados.

Os mapeamentos de URL são necessários para:
v Mapear um servidor proxy (como um Servidor Internet Security and

Acceleration (ISA)) para um servidor Exchange interno
v Mapear um diretório virtual para outro diretório virtual no Web site
v Mapear um servidor da web para outro servidor da web internamente

Mapeando um servidor proxy para um servidor Exchange interno

Os usuários do Outlook Web App (OWA, antigamente Outlook Web
Access) efetuam logon em um Web site no servidor proxy. Isto requer um
mapeamento do endereço do Web site da Internet para o endereço do
servidor Exchange da intranet no qual o Web site publicado está
localizado.

Por exemplo:
Substituir: http://www.iccowa.com Por: http://iccserver

Se o Web site de Internet usar uma porta diferente para o Web site de
intranet publicado, um mapeamento será necessário para ativar a abertura
de anexos ao visualizar mensagens arquivadas. Por exemplo:
Substituir: http://www.iccowa.com:80 Por: http://iccserver:81

Mapeando um diretório virtual para outro diretório virtual em um Web site

Se usuários do OWA interagirem com suas caixas de correio usando um
diretório virtual do Exchange que não está localizado no Web site padrão,
um mapeamento será necessário para mapear os diretórios no Web site não
padrão para os diretórios no Web site padrão.

Por exemplo: O diretório virtual padrão do Exchange está localizado em
um Web site padrão usando HTTP com nome de host exchsrv, porta
padrão 80, e está associado com o domínio mail.company.com. Você incluiu
um Web site não padrão que está ligado ao mesmo nome do host
(exchsrv), mas usa uma porta diferente (85). Neste Web site, você definiu
um diretório de caixa de correio do Exchange 2003 virtual denominado
mail2003 e um diretório de pasta pública do Exchange 2003 denominada
pf2003. O diretório virtual mail2003 está associado com o mesmo domínio
do diretório virtual padrão do Exchange (mail.company.com). Para abrir
caixas de correio ou pastas públicas no OWA usando as URLs a seguir:
http://exchsrv:85/mail2003
http://exchsrv:85/pf2003

é necessário incluir estes mapeamentos:
Substituir: http://exchsrv:85/mail2003 Por: http://exchsrv/Exchange
Substituir : http://exchsrv:85/pf2003 Por: http://exchsrv/public

Mapeamento de um servidor da web para outro servidor da web internamente
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Se você incluir um Web site não padrão que está ligado a outro nome do
host, por exemplo, em exchsrv2 e não, por exemplo, em exchsrv, o servidor
da Web exchsrv2 irá requerer um mapeamento. Neste Web site não padrão,
você definiu um diretório de caixa de correio do Exchange 2003 virtual
denominado mail2003 e um diretório de pasta pública do Exchange 2003
denominado pf2003. O diretório virtual mail2003 nesse caso está associado
com um domínio diferente do diretório virtual padrão do Exchange
mail2.company.com. Para abrir caixas de correio ou pasta pública no OWA
usando as URLs a seguir
http://exchsrv2/mail2003
http://exchsrv2/pf2003

é necessário incluir os seguintes mapeamentos:
Substituir: http://exchsrv2/mail2003 Por: http://exchsrv1/exch2
Substituir: http://exchsrv2/pf2003 Por: http://exchsrv1/public

Na guia Mapeamentos:
1. Clique no botão Incluir.
2. Na janela Incluir Mapeamento de URL, no campo Substituir este Texto, digite

a subcadeia de orientação da URL que será substituída pela cadeia no campo
Por este Texto. Exemplo:
http://www.iccowa.com

Nota: A cadeia a ser substituída deve incluir o primeiro caractere da URL
original, que deve ser mapeada para outra URL e deve terminar com o último
caractere antes da barra (/) .

3. No campo Por este Texto, digite a cadeia que substituirá a cadeia Substituir.
Exemplo: http://iccserver.

Nota: A cadeia na parte Por não pode terminar com uma barra (/).
4. Clique em OK para concluir o mapeamento. É possível ver seus mapeamentos

de URL.

Agora é possível configurar as opções de rastreio.

Configurando o Rastreio:

Execute as etapas nesta seção para ativar o rastreio adicional e especificar o local
do arquivo de rastreio.

A maioria dos eventos do sistema ordinários em seu ambiente do Outlook Web
App (OWA, antigamente Outlook Web Access) é documentada por uma breve
entrada no arquivo de rastreio OWA. Isso significa que o arquivo de rastreio é
criado independentemente se o rastreamento estiver ativado ou não. No entanto,
pode haver ocasiões em que você precise de informações adicionais para analisar e
resolver um problema. Nestes casos, você pode configurar o sistema para fornecer
informações adicionais.

Você pode controlar a quantidade de espaço em disco que os arquivos de rastreio
podem ter, configurando o número máximo de arquivos de rastreio e o tamanho
máximo que cada arquivo pode ter. O arquivo de rastreio mais antigo é sobrescrito
quando o arquivo mais recente atinge o limite de tamanho. Por exemplo, se você
permitir um máximo de quatro arquivos de rastreio com um limite de tamanho de
10 MB cada um, no máximo 40 MB de espaço em disco pode ser ocupado pelos
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arquivos de rastreio. Observe que esse limite total será atingido assim que o
rastreamento for ativado porque os arquivos são preenchidos com mais
informações nesse mesmo momento.

Na guia Rastreio:
1. Selecione Ativar Rastreamento na página Rastreamento para ativar o

rastreamento. Desmarque a caixa de seleção para desativá-lo.
2. No campo Nome do Arquivo de Rastreamento, digite o caminho e o nome

completos do arquivo de rastreio. Você também pode deixar este campo vazio,
neste caso, são usados um caminho e um nome padrão. Isto é útil porque o
suporte de OWA é instalado em uma máquina separada e o caminho da
instalação pode ser desconhecido. O nome e caminho do arquivo de rastreio
padrão são
caminho de instalação\logs\afuowa.trc

em que installation path é o diretório de instalação que você selecionou para o
pacote do IBM Content Collector Outlook Web App na máquina que está
executando o OWA Service.
Se você inserir um nome do arquivo de rastreio sem informações de caminho,
por exemplo, owa.trc, este arquivo será criado no diretório installation
path\logs. Não especificar o nome do arquivo de rastreio assegura que o
arquivo de rastreio seja gravado no subdiretório \logs. Os arquivos de rastreio
não podem ser gravados no diretório-raiz. Se você especificar um caminho de
arquivo como c:\abc.trc, o arquivo de rastreio será criado em
c:\abc.trc\afuowa.trc.
Para ativar o OWA Service para gravar arquivos de rastreio, conceda a conta
que está configurada para executar o aplicativo OWA Service, tal como a conta
Serviço de Rede (IIS 6.0) ou a conta ASPNET (IIS 5.0 e 5.1), Controle Integral da
pasta de arquivo de rastreio. Por padrão, este nível de acesso é fornecido à
conta Serviço de Rede ou à conta ASPNET para a pasta installation
path\logs durante a instalação do OWA Service. Para outras pastas, você
deverá conceder esse nível de acesso manualmente.

3. No campo Número de Arquivos de Rastreio, digite o número máximo de
arquivos de rastreio a serem criados. Quando o número de arquivos de rastreio
que podem ser criados é excedido, os arquivos mais antigos são sobrescritos.

4. No campo Limite de Tamanho em MB, especifique o tamanho máximo de cada
arquivo de rastreio em MB.

5. O processo que restaura o conteúdo arquivado para uma caixa de correio de
usuário sobrescreve todas as alterações que o usuário fez no documento
original depois do arquivamento. Para avisar o usuário de uma possível perda
de dados, selecione Ativar Aviso. Os usuários verão o aviso em uma janela de
mensagem quando eles restaurarem os documentos. Eles podem desativá-lo ao
clicar em Não mostrar essa mensagem no futuro na janela de mensagem. Essa
definição de configuração é armazenada em um cookie nas máquinas do
cliente.

Configurar a Extensão do Outlook Web App (Antigamente, o
Outlook Web Access)
Especifique os detalhes do servidor Exchange no qual deseja incluir as funções do
IBM Content Collector Outlook Web App (OWA, antigamente o Outlook Web
Access). Você também seleciona as funções do Content Collector que deseja
oferecer a usuários de clientes.
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O OWA deve ser configurado e ativado totalmente no servidor Exchange que você
especificar. Isto significa que um Servidor Microsoft Information Internet Services
(IIS) deve existir e ser configurado para OWA.

O OWA Extension é instalado em:
v No servidor front-end para Exchange 2003. Isto é o recomendado. Entretanto, se

um usuário não acessar o OWA através do servidor de frontend mas, em vez
disso, se conectar ao servidor de backend diretamente, ou não tiver um servidor
de frontend no ambiente de instalação, o OWA Extension também poderá ser
instalado nos servidores de backend.

v No Client Access Server para Exchange 2007

Para configurar o OWA Extension:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Configurações Gerais para

alterar para a visualização Configurações Gerais.
2. Na área de janela Configurações Gerais na parte superior esquerda, selecione

OWA Extension.

3. Clique em para incluir uma configuração do OWA Extension.
4. Digite um nome para sua configuração no campo Nome.
5. É possível incluir uma descrição no campo Descrição.
6. Em OWA Extension Server, no campo Nome do Host, digite o nome de

domínio completo do servidor Exchange que fornece os botões do IBM
Content Collector para os usuários do OWA. O nome do host é usado como
uma chave exclusiva com a qual o OWA Extension pode acesser dados de
configuração. Por exemplo:
owa.2007.icccas.domain.company.com

7. Em OWA Service, no campo Nome do Host, digite o nome do Web site
completo do Web site do OWA Service publicado.

8. No campo Porta, digite o número da porta usada para comunicação entre o
servidor Exchange que fornece os botões do IBM Content Collector e o Web
site do OWA Service. O padrão é 443.

9. Selecione o protocolo do Web site do OWA Service. HTTPS é o padrão.
10. Selecione as funções que você deseja incluir na interface do navegador do

OWA:

Marcar para Arquivamento
Inclui a função com a qual os documentos podem ser marcados para
serem arquivados na interface do navegador do OWA. Se você não
selecionar essa opção, os documentos não poderão ser arquivados
pelos próprios usuários do cliente, mas apenas através de
arquivamento automático.

Nota: Esta função não está disponível para mensagens em uma pasta
monitorada. Mensagens em uma pasta monitorada são arquivadas por
meio do arquivamento automático.

Restaurar
Inclui a função de restauração na interface do navegador do OWA, a
qual permite que os usuários restaurem o conteúdo da mensagem
arquivada em suas caixas de correio.

Visualização
Inclui a função de visualização na interface do navegador do OWA.
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Essa função permite que os usuários visualizem o conteúdo arquivado
depois de clicar nos links nos documentos de stub ou em uma lista de
resultados de pesquisa.

Marcar para Stub
Inclui a função com a qual os documentos podem ser marcados para
serem colocados em stub na interface do navegador do OWA. Usando
esta função, os usuários podem sinalizar mensagens para que elas
sejam apontadas no repositório na próxima vez em que o coletor de
apontamento do documento no repositório for executado. Dessa
forma, eles podem liberar espaço nas suas caixas de correio em curto
espaço de tempo e não precisarão aguardar até que a programação do
coletor ative o processamento das caixas de correio.

Pesquisar
Instala uma interface de procura, que pode ser iniciada a partir da
interface do navegador do OWA. Usando essa interface, os usuários
clientes podem pesquisar mensagens arquivadas.

Especificar Informações de Arquivamento Adicionais
Inclui a função com a qual informações de arquivamento adicionais
podem ser incluídas em documentos na interface do navegador do
OWA. Esta função permite que os usuários especifiquem informações
de arquivamento adicionais para mensagens em pastas específicas.

Nota: No OWA 2010, você deve desativar a visualização da conversa
nas pastas monitoradas se desejar poder especificar informações de
arquivamento adicionais para mensagens.

Instalando o suporte do Content Collector Outlook Web App
(anteriormente Outlook Web Access)
Siga as etapas no assistente de instalação para incluir o suporte do IBM Content
Collector Outlook Web App (OWA, anteriormente Outlook Web Access).

A execução do assistente inclui funções de arquivamento de e-mail do IBM
Content Collector e os controles para usar estas funções nos recursos OWA
existentes. Estas funções permitem que você marque documentos para
arquivamento ou stub, para procurar, visualizar ou restaurar o conteúdo arquivado
ou para incluir informações adicionais de arquivamento usando o Microsoft
Internet Explorer como seu cliente de e-mail.

O suporte ao OWA do IBM Content Collector abrange o OWA Service e o OWA
Extension. Estes componentes podem ser instalados na mesma máquina ou em
máquinas diferentes.

Se você estiver fazendo upgrade de um release anterior do IBM Content Collector,
não precisará desinstalar a instalação do suporte do OWA anterior. Basta executar o
assistente. Não é solicitado que você forneça qualquer informação. O componente é
instalado automaticamente no local da instalação anterior. Se arquivos precisarem
ser sobrescritos, permita esta ação.

Para executar o assistente de instalação:
1. No Windows Explorer, vá para o diretório no qual foi extraído o pacote de

instalação do IBM Content Collector.
2. Execute o comando a seguir localizado no diretório \OWA do pacote de

instalação no servidor Exchange: install.exe
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3. Se solicitado, responda os prompts restantes. É possível selecionar para instalar
o OWA Extension e o OWA Service na mesma máquina ou em máquinas
diferentes.
Se você instalar em máquinas diferentes, selecione para instalar o componente
OWA Service no servidor no qual o Microsoft Information Internet Services está
instalado e, em seguida, instalar o componente OWA Extension em todos os
servidores Exchange.

Importante: Em um ambiente do Exchange 2003, este servidor deve ser um
servidor Exchange front-end; em um ambiente do Exchange 2007, ele deve ser
um servidor Exchange que tenha a função Client Access Server.

4. Se você utilizar o Microsoft Information Internet Services (IIS) 7.0 (esta é a
versão padrão no Windows Server 2008), execute estas etapas após a instalação.
v Desative a Autenticação de Formulários.
v No IIS Manager, verifique como está configurada a identidade do conjunto

de aplicativos no qual o OWA Service reside. Para IIS 7.0 ou mais recente, ela
deve ser configurada como NetworkService.

5. Se você trabalhar com o Outlook Web Access 2007, desative a opção Usar a
experiência de visão baixa e oculta em Opções → Configurações Gerais →
Acessibilidade.

Tarefas relacionadas

“Alterando a identidade do conjunto de aplicativos para OWA” na página 127

Iniciando, Parando e Atualizando o Centro de Informações
Instalado

Seu centro de informações instalado é executado como um serviço ou daemon para
visualização em uma rede local. Também é possível iniciar e pará-lo manualmente
em modo independente para que seja possível incluir atualizações nele. As
atualizações estão disponíveis para download diretamente para uma máquina
conectada ou para um CD ou DVD para uma máquina que não está conectada.

Iniciando ou Parando um Centro de Informações em Modo
Independente
É necessário iniciar o centro de informações em modo independente para atualizar
a documentação instalada.

O centro de informações pode ser iniciado em um modo local, independente,
mesmo quando ele também estiver em execução como um serviço ou daemon. No
entanto, se você atualizar seu centro de informações, deverá parar e reiniciar o
serviço ou daemon do centro de informações após a conclusão da atualização para
que a documentação atualizada seja exibida.

Sempre que iniciar o processo do centro de informações, você deve sempre pará-lo
após a conclusão. Caso contrário, o processo continuará em execução no segundo
plano e consumirá recursos do sistema.

Há duas maneiras de iniciar ou parar o centro de informações independente:
v Use o menu Iniciar para iniciar ou parar o centro de informações no modo

independente.
– Para iniciar o serviço de centro de informações e abrir o centro de

informações:
1. Para iniciar o serviço, selecione Iniciar → Todos os Programas → IBM

Content Collector → Iniciar Serviços → Iniciar Centro de Informações.
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2. Para abrir o centro de informações, selecione Iniciar → Todos os
Programas → IBM Content Collector → Abrir Centro de Informações.

– Para parar o serviço de centro de informações:
1. Selecione Iniciar → Todos os Programas → IBM Content Collector → Parar

Serviços → Parar Centro de Informações.
v Use os comandos no diretório ICC-Installation\IEHS, por exemplo C:\Arquivos

de Programas\IBM\ContentCollector\IEHS.
– Insira o comando: help_start para iniciar o centro de informações.
– Insira o comando: help_end para parar o centro de informações.

O centro de informações inicia e inicia o navegador da Web padrão do sistema
para visualizar a documentação em uma porta gerada aleatoriamente.

Atualizando o Centro de Informações Instalado em seu
Computador ou em um Servidor de Intranet
O Centro de Informações do IBM Content Collector no ibm.com contém as
informações mais recentes. Seu centro de informações instalado localmente contém
as informações em inglês a partir da data de disponibilidade eletrônica do produto.

Seu centro de informações instalado localmente contém a documentação apenas em
inglês. Se preferir ler a documentação em seu idioma, atualize seu centro de
informações local para incluir idiomas diferentes do inglês.

É necessário verificar regularmente se as atualizações para o centro de informações
estão disponíveis para assegurar que você esteja acessando as informações mais
recentes em seu centro de informações local para qualquer idioma.

Determinando se as Atualizações da Documentação Estão Disponíveis:

O Centro de Informações do IBM Content Collector hospedado no ibm.com tem as
informações mais recentes em todos os idiomas disponíveis. Suas informações
instaladas localmente podem não ter as informações mais recentes. No entanto,
você pode atualizar seu centro de informações fazendo download de arquivos do
ibm.com. Antes de instalar qualquer arquivo, determine se as atualizações estão
disponíveis.

Consulte http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/email/v2r2m0/topic/
com.ibm.emailtoc.doc/infocurrency.htm para obter informações atualizadas
recentes. Use a data da Última atualização na parte inferior da página Bem-vindo
em seu centro de informações instalado localmente para comparação, se necessário.

Criando um CD ou DVD de Atualizações de Documentação em seu Centro de
Informações:

Se o computador que hospeda seu Centro de Informações do IBM Content
Collector não estiver conectado à Internet, você poderá instalar as atualizações a
partir de um CD ou DVD. A partir de um computador separado que possui uma
conexão com a Internet, faça download dos arquivos para criar o CD ou DVD.

Para criar um CD ou DVD de atualizações:
1. Em um navegador da Web, acesse ftp://ftp.software.ibm.com/software/

cmgmt/email/v2r1m1/.
<site name="eMail Update Site" url="ftp://ftp.software.ibm.com/software/cmgmt/email/v2r1m1/" />
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2. Salve o arquivo site.xml, o subdiretório features/ e o subdiretório plugins/
em um diretório temporário em seu computador.

3. Copie site.xml, o subdiretório features/ e o subdiretório plugins/ para um
CD.

4. No computador no qual seu centro de informações está instalado, faça um
backup do arquivo org.eclipse.help.webapp_3.1.0/bookmarks.xml.

5. Abra org.eclipse.help.webapp_3.1.0/bookmarks.xml para edição.
6. Localize a seguinte linha:

<site name="eMail Update Site" url="ftp://ftp.software.ibm.com/software/cmgmt/email/v2r1m1/" />

7. Modifique o atributo url na linha acima para referir-se à cópia do arquivo
site.xml existente no CD de atualizações na unidade de CD local. Por
exemplo, se estiver instalando as atualizações a partir de uma unidade de CD
que seja a unidade D em seu sistema e se o arquivo site.xml estiver em um
diretório chamado icupdates, especifique:
<site name="eMail Update Site"
url="file:///D:/icupdates/site.xml" />

8. Salve suas alterações e feche o editor.

Instale as atualizações em seu centro de informações.

Instalando Atualizações em seu Centro de Informações Instalado Localmente:

Se seu centro de informações estiver instalado em um computador conectado à
Internet, você poderá atualizá-lo diretamente. Se seu centro de informações estiver
em um computador que não está conectado à Internet, é possível fazer download
das atualizações em um CD ou DVD e, em seguida, atualizar o centro de
informações.

Para atualizar seu centro de informações instalado localmente com atualizações da
Internet ou de um CD ou DVD:
1. Inicie o centro de informações em modo independente.
2. Clique no botão Atualizar para exibir uma lista da documentação instalada.
3. Clique em Localizar Atualizações para ver uma lista de atualizações

disponíveis para a documentação instalada.
4. Selecione as atualizações da documentação para download e clique em Instalar

Atualizações.
5. Após a conclusão do download e do processo de instalação, clique em

Concluir.
6. Pare o centro de informações em modo independente.
7. Inicie o centro de informações novamente.

O centro de informações instalado exibe as informações novas e atualizadas.
Tarefas relacionadas

“Determinando se as Atualizações da Documentação Estão Disponíveis” na página
135
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Removendo o Content Collector

Você pode desejar remover a instalação doIBM Content Collector.

Para desinstalar o Content Collector, conclua estas etapas:
1. Pare todos os componentes e processos de sua instalação atual do Content

Collector:
v Clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM Content Collector → Parar

Serviços → Parar processo. process representa o componente ou processo que
pode ser parado.

v Use a janela Serviços do Microsoft Windows para parar o Serviço do IBM
Content Collector Metadata Form Database e o Serviço do IBM Content
Collector Web Application.

2. Verifique se todos os processos do Content Collector foram terminados usando
o Gerenciador de Tarefas. Também certifique-se de que o programa executável
msiexec.exe não está executando.

3. Desinstale o Content Collector clicando em Todos os Programas → IBM Content
Collector → Desinstalar IBM Content Collector.

4. Exclua todos os arquivos restantes, incluindo os arquivos de log e os arquivos
temporários e todos os subdiretórios do diretório de instalação do Content
Collector. Não é necessário excluir as chaves de registro manualmente.

5. Remova do catálogo o banco de dados de configuração do Content Collector no
servidor no qual foi instalado o Content Collector.

Tarefas relacionadas

“Instalando o Content Collector de Acordo com suas Necessidades” na página 64
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Parte 3. Migrando
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Migrando para o Content Collector

Para acessar repositórios de legado criados pelo IBM CommonStore, IBM FileNet
Email Manager, ou IBM FileNet Records Crawler no IBM Content Collector,
consulte os tópicos aqui.

Atualizando para a Versão 2.2 do Content Collector
Para fazer upgrade de um release anterior do Content Collector para o IBM
Content Collector Versão 2.2, você deve parar componentes e processos, fazer
backup de seus dados, registrar suas configurações de conta do usuário e
considerar várias opções e limitações.

Conclua estas etapas independentemente do release ou da versão do fix pack do
Content Collector a partir da qual você está fazendo upgrade:
1. Pare todos os componentes e processos de sua instalação atual do Content

Collector: Clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM Content Collector →
Parar Serviços → Parar processo. process representa o componente ou processo
que pode ser parado.

2. Verifique se todos os processos do Content Collector foram encerrados usando
o Gerenciador de Tarefas do Windows.

3. Durante o upgrade, os dados de configuração de sua instalação atual são
atualizados para a Versão 2.2. Faça backup do banco de dados de
configuração da instalação atual para poder retornar à instalação atual se, por
exemplo, ocorrer um erro durante o upgrade. Você pode fazer backup do
banco de dados exportando-o como um arquivo XML ou usando métodos de
backup de banco de dados.

Restrição: Se você decidir não fazer upgrade do banco de dados de
configuração existente mas usar um outro existente, proceda conforme a
seguir:
a. Saia do Gerenciador de Configuração.
b. Exclua o arquivo CTMSConfigStore.xml do ICCInstallDir/ctms/, em que

ICCInstallDir é o diretório de sua instalação atual do Content Collector.
c. Reinicie o Gerenciador de Configuração e selecione o novo banco de

dados.
4. Se você incluiu atributos customizados na sua configuração para acessar

dados arquivados, faça o backup dos arquivos custom_label.properties que
você criou.

5. Anote todas as contas de usuário que você usou para todos os serviços do
Content Collector. Para obter uma lista de todos os serviços e todas as contas
do usuário necessárias, consulte “Serviços do Content Collector” na página
192.

6. Instale a Versão 2.2 do IBM Content Collector. Durante a instalação, lembre-se
do seguinte:
v Você não pode alterar o diretório de instalação.
v Os componentes instalados são pré-selecionados. É possível incluir ou

remover componentes conforme necessário.
v Após o assistente de instalação ser concluído, não execute a configuração

inicial.
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v Se você usar o Lotus Domino como o sistema de origem, o permitirá que o
modelo do Domino inclua as funções do Content Collector Versão 2.2.

v A atualização não afeta a segurança do Gerenciador de Configuração que
foi ativada em uma versão anterior do Content Collector. Após a
atualização, somente usuários válidos terão permissão para executar o
Gerenciador de Configuração.

v Você será solicitado a atualizar o banco de dados de configuração ao iniciar
o Gerenciador de Configuração. Durante o upgrade do banco de dados, as
rotas de tarefas também são atualizadas, exceto para as seguintes rotas de
tarefas do FileNet P8:
– As rotas de tarefas de arquivamento de e-mail com declaração de

registros
– As rotas de tarefas de arquivamento de e-mail que contêm a tarefa do P8

4.x Criar Instância de E-mail se você desejar ativar a deduplicação em
instâncias de e-mail

Atualize estas rotas de tarefas manualmente após ter instalado o Content
Collector. É possível cancelar o upgrade se você precisar fazer backup de
seu banco de dados primeiro.
Durante o processo de atualização, um arquivo de log é gravado no
diretório ICCInstallDir/ctms/log. Para o Conector de E-mail e as
configurações gerais doContent Collector o nome do arquivo de log é
afu_mailconnector_upgrade.log. Se um arquivo com este nome já existir no
diretório, o sufixo _n será anexado, por exemplo
afu_mailconnector_upgrade_2.log. Para outras atualizações, as informações
são gravadas nos logs de evento do Windows.

v Mude a conta de um serviço para a conta que você usou antes da
atualização.

v Ative o Serviço da Web de Configuração novamente usando o Gerenciador
de Configuração.

v Modifique as configurações do log para o Aplicativo da Web no
Gerenciador de Configuração. Durante a atualização, configurações de log
antigas serão substituídas. O arquivo de log padrão é
chamadoafu_webapplication_trace_n.log e é gravado no
diretórioICCInstallDir/ctms/log, em que n é um número no intervalo de 1
ao valor que é especificado como o número máximo de arquivos de log a
serem gravados. Se você mudo o diretório do log em um release anterior do
Content Collector, você pode desejar mudar o diretório do log para o
diretório de log anterior após atualizar para a Versão 2.2.

7. Opcional: Se você usar um Servidor de Aplicativos da Web com o Content
Collector diferente do Servidor de Aplicativos da Web integrado, faça upgrade
do IBM Content Collector Web Application nesse Servidor de Aplicativos da
Web:
a. Pare o Serviço do IBM Content Collector Web Application clicando em

Iniciar → Todos os Programas → IBM Content Collector → Parar Serviços →
Parar os Aplicativos da Web ICC.

b. No computador que está executando o Servidor de Aplicativos da Web,
navegue para o diretório que contém os arquivos .dll do Content Collector
do release anterior do Content Collector e exclua o conteúdo deste
diretório.
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c. Execute o script de desinstalação afu_ewas_uninstall.bat que foi
fornecido com o release anterior do Content Collector. A execução desse
script remove o IBM Content Collector Web Application e exclui o perfil
do servidor de aplicativos.

d. Opcional: Navegue para o diretório inicial da instalação do WebSphere
Application Server e exclua estes arquivos:
v Todos os arquivos .ear
v Todos aqueles arquivos .bat com nomes de arquivos que iniciem com

afu
v Todos aqueles arquivos .jacl com nomes de arquivos que iniciem com

afu
v Todos aqueles arquivos .xml com nomes de arquivos que iniciem com

afu
e. Conclua as tarefas que são descritas nesses tópicos sobre o usando um

Web Application Server existente.
8. Opcional: Se estiver fazendo upgrade do IBM Content Collector Versão 2.1.1.2

ou anterior, exclua todos os logs de eventos customizados (arquivos .evt) que
foram criados pela versão anterior do Content Collector. O IBM Content
Collector Versão 2.2 suporta nomes longos de arquivos para logs de eventos
customizados. Portanto, você deve remover manualmente logs de eventos
customizados criados anteriormente.
a. Faça cópias de backup dos logs de eventos customizados no Windows

Event Viewer. O nome de um log de eventos customizado inicia com
CTMS.

b. Exclua os logs de eventos conforme descrito no “Excluindo Logs de
Eventos” na página 838.

Importante: Você deve ter permissão para editar o registro no computador
no qual deseja excluir um log.

9. Inicie o serviço Mecanismo de Roteamento de Tarefa clicando emIniciar →
Todos os Programas → Coletor de Conteúdo IBM → Iniciar Serviços → Iniciar
Mecanismo de Roteamento de Tarefa. Este serviço controla todos os outros
serviços do conector. Porém, o serviço Mecanismo de Roteamento de Tarefa
somente inicia os conectores que são referenciados por rotas de tarefas ativas e
válidas.

10. Inicie oServiço do IBM Content Collector Web Application clicando em Iniciar
→ Todos os Programas → IBM Content Collector → Iniciar Serviços → Iniciar
Aplicativos da Web ICC. Este serviço é requerido para visualizar, procurar e
restaurar o documento.

11. Se você configurou e-mail por meio de SMTP, inicie o serviço SMTP do
Coletor de Conteúdo IBM clicando emIniciar → Todos os Programas → Coletor
de Conteúdo IBM → Iniciar Serviços → Iniciar Receptor SMTP. Este serviço é
necessário para arquivar e-mail por meio de SMTP.

Agora é possível usar o IBM Content Collector Versão 2.2.

Observe que documentos que são arquivados em IBM Content Manager são
armazenados em um tipo de item.
v Se você criou tipos de item para documento que são arquivados de um sistema

de e-mail, é possível selecionar qual modelo de dados deve ser usado. O
Content Collector Versão 2.2 suporta dois modelos de dados para o tipo de item
de e-mail, o modelo de dados compactado e o modelo de dados composto. É
possível, entretanto, continuar usando também tipos de itens existentes. Se você
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instalou o IBM Content Collector Text Search Support e deseja usar o indexador
para a procura de texto, deverá ativar todos os tipos de itens existentes antes de
poder processar estes tipos de itens usando o indexador.
Para criar tipos de item ou para ativar tipos de item existentes, use as
ferramentas de configuração que você inicia clicando em Iniciar → Todos os
Programas → Ferramentas de Configuração da IBM Content Collector → ou
Ferramentas → Ferramentas de Configuração no Gerenciador de Configuração.

v Quando você cria novos tipos de itens, arquivos de configuração de procura e
de mapeamento de archive adicionais são criados. Estes arquivos são
armazenados no diretório <installDir>\Configuration\initialConfig\data\
search\output\cm, em que installDir é o diretório no qual você instalou o IBM
Content Collector.
Para poder procurar em documentos que estão armazenados no novo tipo de
item, você deve mesclar o conteúdo dos arquivos de configuração adicionais
com quaisquer informações de configuração para acesso a dados arquivados que
estão armazenados no banco de dados de configuração do Content Collector. Se
nenhuma configuração de acesso a dados arquivados existir no banco de dados
de configuração, os novos arquivos de configuração são importados
automaticamente.
Enquanto é possível mesclar informações de mapeamento de archive
manualmente ou incluir o novo tipo de item usando a interface gráfica com o
usuário do Gerenciador de Configuração, você deve mesclar as informações de
configuração de procura manualmente. Para fazer isso, exporte os arquivos de
configuração existentes. Verifique os novos arquivos de configuração; muito
provavelmente, você precisará atualizar o ID de coleta e o nome de coleta.
Lembre-se de que o ID da coleção e o nome da coleção devem ser idênticos. Em
seguida, inclua o conteúdo dos novos arquivos de configuração nos arquivos
exportados. Importe os arquivos atualizados no banco de dados de configuração
e salve a nova configuração.
Reinicie o Servidor de Aplicativos da Web para que as alterações entrem em
vigor.

v Para procurar documentos arquivados, você deve agrupar os tipos de itens de
e-mail nas coletas. Os tipos de itens em pacote configurável e tipos de itens
compostos devem estar em diferentes coletas. No entanto, você pode procurar
nas coletas.
Para obter informações adicionais sobre coletas, consulte “Configurando o
Acesso a Dados Arquivados” na página 245.

Faça upgrade das rotas de tarefas do FileNet P8 para arquivamento de e-mail com
declaração de registros ou para arquivamento de e-mails e desejar deduplicar em
instâncias de e-mail.
Tarefas relacionadas

“Mudando a Conta do Usuário de um Serviço” na página 229

Fazendo upgrade das rotas de tarefas do FileNet P8
No IBM Content Collector Versão 2.2, você deve fazer upgrade manualmente das
rotas de tarefas do FileNet P8 para o arquivamento de e-mail que contêm uma
tarefa de declaração de registros e as rotas de tarefas que contêm a tarefa do P8 4.x
Criar Instância de E-mail se desejar ativar a deduplicação em instâncias de e-mail.

Atualize as rotas de tarefas:
v Reconfigure as rotas de tarefas da declaração de registros. Nas versões anteriores

do Content Collector, a tarefa Registro de Declaração do P8 4.x foi chamada
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apenas com a saída da tarefa Texto de Salvamento como XML Preparado do P8
4.x. Um ponto de decisão controlou que apenas aqueles itens fossem passados
na tarefa Registro de Declaração do P8 4.x que não fossem anexos nem
duplicatas.
No Content Collector Versão 2.2, a tarefa do Registro de Declaração do P8 4.x
pode manipular itens de e-mail duplicados. Quando você trabalha com o
modelo de dados de e-mail do FileNet P8 e registros de declaração, cada versão
da instância de e-mail distinta (DEI) é declarada como um registro separado. Se
uma das versões já tiver sido declarada como um registro, essas informações são
registradas e esta versão da DEI é ignorada.
1. Na sua rota de tarefa, altere o caminho de saída depois da tarefa P8 4.x Criar

Instância de E-mail. Conecte o caminho que é configurado com a regra para
instâncias de e-mail duplicado para a tarefa Registro de Declaração do P8 4.x
ao invés de conectar este caminho diretamente à tarefa Preparar E-mail para
Fragmentação do EC.

2. Adapte a regra para o ponto de decisão após a tarefa Texto de Salvamento
como XML Preparado do P8 4.x para que apenas os itens que não sejam
anexos sejam passados para a tarefa Registro de Declaração do P8 4.x. Os
anexos são passados diretamente para a tarefa do Preparar E-mail para
Fragmentação do EC.

v Ative a deduplicação nas instâncias de e-mail em suas rotas de tarefas. É
possível fazer isso de uma destas maneiras:
– Importe um dos modelos de rota de tarefa que são enviados com o Content

Collector Versão 2.2 e adapte-o a suas necessidades.
– Ative a deduplicação na tarefa do P8 4.x Criar Instância de E-mail em suas

rotas de tarefas de arquivamento de e-mail existentes e inclua um ponto de
decisão e as regras para manipulação de objetos duplicados e não duplicados
da instância de e-mail imediatamente após esta tarefa.
O caminho que é configurado com a regra para instâncias de e-mail
duplicado deve apontar para a tarefa Preparar E-mail para Fragmentação do
EC. O caminho que é configurado com a regra para instâncias de e-mail não
duplicado deve apontar para a tarefa Texto de Salvamento como XML
Preparado do P8 4.x.

Movendo do CommonStore para o Content Collector
Para mover do IBM CommonStore para o IBM Content Collector, é necessário
instalar o IBM Content Collector nos servidores CommonStore existentes ou
instalar o IBM Content Collector em novos servidores dedicados e mover para a
produção antes de encerrar a instalação existente do IBM CommonStore.

Ao mover-se do IBM CommonStore para o IBM Content Collector, os dois sistemas
não são mesclados. O modelo de dados de documentos arquivados é diferente
para cada produto.

Depois de mover-se do IBM CommonStore para o IBM Content Collector, suas
caixas de correio conterão uma combinação dos seguintes tipos de documentos:

Documentos que não estão arquivados
Estes documentos ainda precisam ser arquivados usando o IBM Content
Collector.

Documentos que foram arquivados usando o IBM Content Collector
Estes documentos já foram arquivados usando o IBM Content Collector.
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Documentos que foram arquivados usando o IBM CommonStore
Estes documentos são referidos como documentos legados e podem ser
acessados apenas usando o suporte legado do IBM Content Collector. Os
documentos legados podem ser apenas visualizados e restaurados. Os
documentos legados restaurados não podem ser reapontados no
repositório. Os documentos legados não são migrados para ficar em
conformidade com o modelo de dados do IBM Content Collector.

Se você instalar o IBM Content Collector em um novo servidor dedicado, poderá
fazer upgrade dos clientes do IBM CommonStore para o IBM Content Collector em
etapas, porque os clientes do CommonStore ainda podem ser usados no IBM
Content Collector com funcionalidade limitada. Se você fizer upgrade de clientes
em etapas, certifique-se de agrupar estes clientes de uma maneira que as mesmas
caixas de correio não sejam acessadas para arquivamento ao mesmo tempo pelo
IBM CommonStore e pelo IBM Content Collector.

Nenhum dos clientes do CommonStore pode acessar a interface do cliente do IBM
Content Collector. Apenas os clientes do IBM Content Collector podem acessar
documentos processados usando o IBM Content Collector (para archive e
restauração) e documentos legados (apenas para restauração).

O IBM Content Collector Outlook Extension pode ser instalado nos computadores
clientes sem precisar primeiro remover o CommonStore para Exchange Server
Outlook Extension. O IBM Content Collector removerá automaticamente o
CommonStore para Exchange Server Outlook Extension antes de instalar o IBM
Content Collector Outlook Extension.

Se usuários continuarem usando seus repositórios off-line do CommonStore para
Exchange Server como o repositório off-line no IBM Content Collector, as
mensagens neste repositório serão preservadas e novas mensagens arquivadas
usando o IBM Content Collector serão incluídas neste repositório também.

Software de Suporte Legado

Dependendo da estratégia escolhida para mover para o IBM Content Collector,
você pode precisar instalar o software de suporte de legado nos servidores
CommonStore.

O suporte legado do IBM Content Collector está disponível como:
v Um componente da instalação do Servidor IBM Content Collector, que é

instalado automaticamente se o IBM Content Collector estiver instalado em
servidores CommonStore existentes

v Um pacote de instalação separado que deve ser instalado nos servidores
CommonStore, se o IBM Content Collector estiver instalado em um novo
servidor dedicado

Nota: O suporte legado para o CommonStore para Lotus Domino está disponível
apenas no Windows. Para AIX, você deve instalar o IBM Content Collector Server
em uma nova máquina dedicada e incluir manualmente toda funcionalidade do
CommonStore.

O suporte legado do IBM Content Collector consiste em duas partes:

Servidor CommonStore (archpro)
Fornece acesso ao conteúdo arquivado de sistemas backend. Este servidor
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inclui uma tarefa HTTP que ativa a visualização de um documento
arquivado em uma mensagem apontada no repositório.

Tarefa do CommonStore para Exchange Server e Tarefa do CommonStore para
Lotus Domino

Permite restaurar documentos legados arquivados em um caixa de correio.

A configuração da Tarefa do CommonStore para Exchange Server
necessária está definida no IBM Content Collector usando o Gerenciador
de Configuração.

A configuração da Tarefa do CommonStore para Lotus Domino necessária
para o suporte legado é fornecida por meio de um novo modelo de
aplicativo Notes que substitui o design do banco de dados de configuração
do CommonStore para Lotus Domino pelo design alterado do IBM Content
Collector.

Ao instalar o suporte legado nos servidores CommonStore, o arquivamento usando
o IBM CommonStore não é mais possível. É possível apenas visualizar e restaurar
documentos legados.

Se o suporte legado for instalado como um componente separado nos servidores
CommonStore, o suporte legado removerá o IBM CommonStore e instalará o
suporte legado do IBM Content Collector no diretório em que o CommonStore foi
instalado.

Se o suporte legado estiver instalado no mesmo servidor que o IBM Content
Collector, o CommonStore será removido, as configurações do CommonStore
permanecerão nos antigos diretórios do CommonStore e o suporte legado será
instalado na árvore de diretório do IBM Content Collector. Isto requer a adaptação
da configuração existente.

É necessário importar os dados de configuração do CommonStore para Exchange
Server que estão armazenados no Active Directory e são necessários para o suporte
legado no banco de dados de configuração do IBM Content Collector usando o
Gerenciador de Configuração.

Importante: Não exclua nenhum dos documentos da pasta pública. Os
documentos da pasta pública existentes que foram criados pelo CommonStore para
Exchange Server são requeridos pelo suporte legado do IBM Content Collector. Os
clientes CommonStore para Exchange Server existentes e o novo IBM Content
Collector Web Application devem ter acesso a estes documentos para restaurar
documentos legados.

Os dados de configuração do CommonStore para Lotus Domino necessários para o
suporte legado são disponibilizados para o IBM Content Collector por meio de
uma atualização de modelo que adapta a configuração do CommonStore para
Lotus Domino para uso pelo Gerenciador de Configuração e pelo banco de dados
de tarefas do CommonStore para Lotus Domino.

Quais Repositórios Legados São Suportados

É possível acessar documentos legados apenas de repositórios usados pelas
seguintes versões do IBM CommonStore:
v CommonStore para Exchange Server Versão 8.3.1
v CommonStore para Exchange Server Versão 8.3.2
v CommonStore para Exchange Server Versão 8.4
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v CommonStore para Lotus Domino Versão 8.3.2
v CommonStore para Lotus Domino Versão 8.4

Para versões anteriores do CommonStore para Lotus Domino, é recomendável
fazer upgrade do design do Banco de dados de configuração do CommonStore
para Lotus Domino para o nível do CommonStore para Lotus Domino Versão 8.4,
antes de mover para o IBM Content Collector.

Documentos Legados em um Repositório Off-line

Restaurar documentos legados e visualizá-los em um repositório off-line é diferente
dependendo de sua instalação do CommonStore:
v Para documentos legados arquivados usando o CommonStore para Exchange

Server, todos os documentos arquivados devem ser restaurados na caixa de
correio no servidor antes de poderem ser copiados no repositório off-line (a
pasta pessoal local). Os documentos legados em stub também são restaurados na
caixa de correio do servidor. No entanto, como os documentos legados
restaurados para a caixa de correio do servidor não podem ser reapontados no
repositório usando o IBM Content Collector e não devem ser excluídos, o
tamanho da caixa de correio do servidor pode ficar imprevisivelmente grande.

v Para o CommonStore para Lotus Domino, é necessário replicar o servidor e
caixas de correio locais e, em seguida, copiar todos os documentos da réplica
local para o repositório off-line. Os documentos legados apontados no
repositório são restaurados diretamente do archive para o repositório off-line.
Isto significa que o tamanho da réplica do servidor e o da réplica local não
aumentarão de forma imprevisível

Procura de Documentos

É possível procurar documentos legados usando apenas o aplicativo de procura no
IBM Content Collector, se estes documentos foram arquivados em um tipo de item
do CommonStore para o modelo de documento BUNDLED e tipo de arquivamento
ENTIRE. Os documentos legados que foram localizados e estão na lista de
resultados podem ser visualizados e restaurados usando o aplicativo de procura.

Se foram usados outros modelos de documento ou tipos de arquivamento do
CommonStore, por exemplo, GENERIC_MULTIPART ou GENERIC_MULTIDOC,
estes documentos não poderão ser localizados e restaurados usando o aplicativo de
procura do IBM Content Collector. Estes documentos podem ser visualizados e
restaurados apenas interativamente, por exemplo, clicando em um stub na caixa de
correio.
Conceitos relacionados

“Estratégias de Atualização Legadas”
Tarefas relacionadas

“Instalando o Content Collector” na página 33

Estratégias de Atualização Legadas
É possível mover para o IBM Content Collector instalando o Content Collector em
um servidor separado ou instalando-o no servidor CommonStore.

Use uma das seguintes estratégias:

Instalar o Content Collector em um servidor separado
Esta é a estratégia recomendada. Para usar esta estratégia:
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v Instale o suporte legado do Content Collector nos servidores
CommonStore existentes. Isto desativa o arquivamento usando o
CommonStore e inicia as versões de suporte legado do servidor
CommonStore e a Tarefa do CommonStore para Exchange Server ou a
Tarefa do CommonStore para Lotus Domino.

v Instale o servidor Content Collector em uma máquina separada. Inicie o
Content Collector.

Instalar o Content Collector no servidor CommonStore
É possível usar essa estratégia se você planeja executar o Content Collector
em modo de scale out. Para usar esta estratégia, é necessário instalar o
servidor Content Collector nos servidores CommonStore existentes. O
pacote do servidor inclui o suporte legado do Content Collector. Inicie o
Content Collector e o suporte legado para o CommonStore.

Instalar o Content Collector em um novo servidor e incluir manualmente a
funcionalidade do CommonStore

Você pode usar esta estratégia se desejar assegurar que o Content Collector
foi instalado e configurado com êxito antes da parada do CommonStore.
Para usar esta estratégia, é necessário instalar o servidor Content Collector
em uma nova máquina dedicada e incluir manualmente toda a
funcionalidade do CommonStore em vez de instalar o software de suporte
legado antes de encerrar os servidores CommonStore. Inicie o Content
Collector e o suporte legado para o CommonStore.

Figura 2. Instalando o IBM Content Collector em um Servidor Separado e Instalando o
Suporte Legado no Servidor CommonStore

Figura 3. Instalando o Content Collector no Servidor CommonStore
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Tarefas relacionadas

“Instalando o Content Collector em um Servidor Separado”
“Instalando o Content Collector nos Servidores CommonStore” na página 151
“Instalando o Content Collector em um Novo Servidor e Incluindo Manualmente a
Funcionalidade do CommonStore” na página 152

Instalando o Content Collector em um Servidor Separado
Para mover para o Content Collector e visualizar e restaurar documentos do
CommonStore, é possível instalar o suporte legado do Content Collector em todos
os servidores CommonStore existentes e instalar o Content Collector em um
servidor dedicado separado. Esta é a estratégia recomendada se você desejar
mover-se para o Content Collector a partir do CommonStore.

Certifique-se de fazer backup de seus servidores CommonStore e da configuração
antes de instalar o Content Collector.

Depois de instalar o suporte legado nos servidores CommonStore, você poderá
usar uma ferramenta de migração para CommonStore para Exchange e modelos de
migração para CommonStore para Lotus Domino para poder usar configurações
do CommonStore no Content Collector.

Para instalar o Content Collector em um servidor separado, siga estas etapas
principais:
1. Suprima toda a funcionalidade de arquivamento do CommonStore removendo

a designação de políticas no CommonStore para Exchange Server e parando
tarefas de arquivamento no CommonStore para Lotus Domino.

2. Instale e teste o servidor Content Collector em uma máquina dedicada.
3. Em cada servidor CommonStore, instale o suporte do IBM Content Collector

Legacy. A instalação do suporte legado desativa o arquivamento em caixas de
correio existentes do CommonStore. Somente a visualização e restauração de
documentos de legado estão ativadas.
O suporte legado para CommonStore para Lotus Domino fornece novos perfis
de tarefa do CommonStore para Lotus Domino, que são usados no lugar dos
existentes.
Para o CommonStore para Exchange Server, a configuração que estava
armazenada no Active Directory é importada para o banco de dados de
configuração do Content Collector.

4. Configure e inicie o suporte legado:

Produto Tarefa

CommonStore for Exchange Server 1. Configurar o suporte legado

2. Iniciar o suporte legado para visualizar e
restaurar documentos

Figura 4. Instalando o Content Collector em um Novo Servidor e Incluindo Manualmente a
Funcionalidade do CommonStore
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Produto Tarefa

CommonStore para Lotus Domino 1. Configurar e iniciar o suporte legado
para visualizar e restaurar documentos

2. Iniciar suporte legado para documentos
arquivardos usando o CommonStore
para Lotus Domino

Instalando o Suporte Legado do Content Collector
Você instala o suporte legado executando o assistente de instalação do IBM
Content Collector nos servidores CommonStore. É necessário instalar o suporte
legado em cada servidor CommonStore.

Para obter informações sobre os pré-requisitos para suporte legado do IBM
Content Collector, consulte http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=484
&uid=swg27012904#OS1

Executar o assistente de Suporte legado do IBM Content Collector ativa o suporte
legado no Content Collector. O suporte legado remove o CommonStore e instala o
suporte legado do Content Collector no diretório no qual o CommonStore foi
instalado. Se o suporte legado estiver instalado em uma máquina na qual o
CommonStore não está instalado, será solicitado que insira o caminho da
instalação para o suporte legado.

Para instalar o suporte legado:
1. No Windows Explorer, vá para o diretório no qual foi extraído o pacote de

instalação do IBM Content Collector.
2. Execute o seguinte comando localizado no diretório \Legacy do pacote de

instalação no servidor CommonStore: install.exe
3. Responda aos prompts restantes.

Instalando o Content Collector nos Servidores CommonStore
Você pode instalar o servidor IBM Content Collector e o suporte legado do IBM
Content Collector nos servidores CommonStore.

Certifique-se de fazer backup de seus servidores CommonStore e da configuração
antes de instalar o Content Collector.

Depois de instalar o suporte legado nos servidores CommonStore, você poderá
usar uma ferramenta de migração para CommonStore para Exchange e modelos de
migração para CommonStore para Lotus Domino para poder usar configurações
do CommonStore no IBM Content Collector.

Para instalar o Content Collector nos servidores CommonStore, siga estas etapas
principais:
1. Se estiver trabalhando em modo de scale out, todos os nós noContent Collector

devem ser configurados da mesma maneira. Defina um dos servidores
CommonStore como o nó primário doContent Collector e defina todos os
outros servidores como nós de extensão do Content Collector.

2. Instale o servidor Content Collector nos servidores CommonStore.
Não é necessário instalar nenhum software de suporte legado separado, porque
o subsistema legado é instalado com o servidor Content Collector.

3. Configure e inicie o suporte legado:
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Produto Tarefa

CommonStore for Exchange Server 1. Configurar o suporte legado

2. Iniciar o suporte legado para visualizar e
restaurar documentos

CommonStore para Lotus Domino 1. Configurar e iniciar o suporte legado
para visualizar e restaurar documentos

2. Iniciar suporte legado para documentos
arquivardos usando o CommonStore
para Lotus Domino

Instalando o Content Collector em um Novo Servidor e
Incluindo Manualmente a Funcionalidade do CommonStore

Para assegurar que o Content Collector seja instalado e configurado para produção
antes da parada do CommonStore, você pode instalar o Content Collector em um
novo servidor dedicado. Em seguida, você configura manualmente o sistema para
acessar documentos que foram arquivados pelo CommonStore.

Pode ser necessário entrar em contato com o Suporte de Software IBM para fazer a
configuração manual.

Você pode usar uma ferramenta de migração para CommonStore para Exchange e
modelos de migração para CommonStore para Lotus Domino para poder usar
configurações do CommonStore no Content Collector.

Os dados de configuração do CommonStore necessários para visualização e
restauração de documentos individuais do CommonStore devem ser incluídos
manualmente no servidor Content Collector.

Para instalar o Content Collector em um novo servidor e incluir manualmente a
funcionalidade do CommonStore, siga estas etapas principais:
1. Instale e teste o servidor Content Collector em uma nova máquina dedicada. A

instalação de servidor Content Collector inclui suporte legado para visualizar e
restaurar documentos do CommonStore. No entanto, este suporte legado não
inclui nenhum dos dados de configuração do CommonStore específicos de
tarefa que são necessários para ativar a restauração do documento.

2. Copie o arquivo de configuração do CommonStore Server archint.ini para o
diretório de instâncias archpro (geralmente install_dir\server\instance01) no
servidor Content Collector. Adapte nomes de caminhos no arquivo de
configuração.

3. Suprima o arquivamento no CommonStore removendo a designação de
políticas no CommonStore para Exchange Server e parando todas as tarefas de
arquivamento no CommonStore para Lotus Domino.

4. Configure o suporte legado:

Produto Tarefa

CommonStore for Exchange Server 1. Configurar o suporte legado

2. Iniciar o suporte legado para visualizar e
restaurar documentos
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Produto Tarefa

CommonStore para Lotus Domino 1. Configurar e iniciar o suporte legado
para visualizar e restaurar documentos

2. Iniciar suporte legado para documentos
arquivardos usando o CommonStore
para Lotus Domino

5. Para ativar a visualização no novo servidor dedicado, atualize o Domain Name
System (DNS) para apontar para o host do servidor Content Collector e não
para o host do CommonStore Server.

6. Teste o Content Collector antes de movê-lo para produção.

Configurando o Suporte Legado do Content Collector para
CommonStore para Exchange Server

O IBM Content Collector requer os dados de configuração relacionados a cada
instância de tarefa do CommonStore para Exchange Server (CSX) para restaurar
documentos arquivados pelo CSX.

Depois de instalar o suporte legado do IBM Content Collector e antes de iniciar a
configuração do suporte legado, faça o seguinte:
1. Certifique-se de que os seguintes arquivos tenham sido removidos do

subdiretório bin no servidor no qual o suporte legado foi instalado e, se não
tiverem sido, remova-os:
v csx.exe e csxadmin.exe

v csx_mapi.dll

v csx.jar

2. Abra o arquivo de configuração archint.ini e exclua a linha que inicia o
servidor de procura do CommonStore. A linha contém a palavra-chave
START_SEARCHSERVER.

No CSX, todos os dados de configuração estão armazenados no Active Directory.
No IBM Content Collector, todos os dados de configuração estão armazenados em
um banco de dados que é acessado usando o IBM Content Collector Configuration
Manager.

Para extrair os dados de configuração para cada tarefa CSX do Active Directory
(ou Active Directory Application Mode (ADAM)) e para incluir esses dados na
configuração doIBM Content Collector:
1. Execute afucsx_exportTasks.exe em uma janela do Prompt de Comandos no

servidor no qual o suporte legado do IBM Content Collector foi instalado. Se
você usar um AD alternativo, execute afucsx_exportTasks.exe -s ADAM_server
-t ADAM_port.
Os arquivos XML e arquivos de log da descrição de tarefa são gravados no
<IBMAFUROOT>\Task\Export no servidor IBM Content Collector, em que
IBMAFUROOT é uma variável de ambiente configurada para o IBM Content
Collector.
Se IBMAFUROOT não tiver sido configurado, a descrição de tarefa e os
arquivos de log serão gravados em <CurrentDirectory>\Task\Export.

2. Inicie o IBM Content Collector Configuration Manager.
3. Clique em Configurações Gerais → Legacy Restore Exchange.

4. Clique no .
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5. Na página Geral do bloco de notas com guias, insira um nome e descrição para
seu objeto de configuração.

6. Em Importar Definição da Tarefa Legada

v Clique em Navegar para navegar e selecionar o arquivo de configuração
XML da Tarefa do CSX. Geralmente está em <IBMAFUROOT>\Task\Export.

v Clique em Importar para atualizar a tarefa legada com os dados obtidos por
meio da execução de afucsx_exportTasks.exe.

v Salve a configuração legada.
Após a importação, todos os campos no bloco de notas com guias da área de
janela Legacy Restore Exchange são preenchidos automaticamente.
As configurações incluem os parâmetros de tarefa do CSX necessários e
todos os parâmetros do CommonStore Server e do Exchange Server.
Se você não tiver feito mudanças no ambiente do CSX, não será necessário
ajustar estas configurações.
No entanto, se tiver movido ou renomeado servidores CSX, ou desejar alterar
qualquer caminho do arquivo de rastreio, de erro ou de log, ajuste estes
campos no bloco de notas com guias da área de janela do Legacy Restore
Exchange.

Importante: Verifique as configurações do caminho de transferência. Se o
CommonStore Server e a instância de Tarefa do CSX forem executados na
mesma máquina, os caminhos de transferência no Gerenciador de
Configuração e no perfil de configuração do servidor (geralmente, archint.ini,
palavra-chave TRANSFERPATH) DEVERÃO ser idênticos.

Se os dois componentes forem executados em máquinas diferentes, as
máquinas devem compartilhar um diretório de rede comum. As
especificações do caminho de transferência para os dois componentes devem
apontar para o mesmo diretório físico.
Para obter uma descrição detalhada destes campos, consulte o link em
Referências Relacionadas, na parte inferior da página.

Referências relacionadas

“Configurações para Ativar a Restauração de Documentos Arquivados Usando o
CommonStore para Exchange Server”

Configurações para Ativar a Restauração de Documentos
Arquivados Usando o CommonStore para Exchange Server
Para restaurar documentos arquivados usando o CommonStore para Exchange
Server (CSX), você precisa dos dados de configuração de sua Tarefa do CSX. Os
dados de configuração incluem configurações relacionadas à Tarefa do CSX, ao
CommonStore Server e ao Exchange Server.

Se você não tiver feito mudanças no ambiente do CSX, não precisará ajustar estas
definições de configuração depois de importar os dados de configuração para o
Gerenciador de Configuração. No entanto, se você tiver movido ou renomeado
quaisquer servidores CSX, ou se desejar alterar caminhos do arquivo de rastreio,
de erro ou de log, ajuste estes campos no bloco de notas com guias da área de
janela Legacy Restore Exchange no Gerenciador de Configuração.

Estas definições de configuração também são descritas detalhadamente na
documentação do IBM CommonStore para Exchange Server.
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Configurações de Tarefa do CommonStore para Exchange Server na
Página Geral

Nome da tarefa
O nome da ocorrência do CSX Task que você deseja endereçar. Digite o
nome exatamente como ele está escrito no CSX System Manager.

Descrição
Uma descrição da instância da tarefa. Esse campo é opcional. Use-o, por
exemplo, para incluir informações sobre o repositório.

Usuário do Exchange
Os nomes dos usuários do Exchange a serem notificados no caso de
eventos que requeiram a intervenção de um administrador. Os usuários
selecionados recebem um email quando um erro ocorre, permitindo, assim,
que executem a ação apropriada. Digite os endereços de e-mail dos
usuários no campo Usuário do Exchange e clique em Incluir. Os usuários
selecionados aparecem no quadro de listagem na parte inferior da página
de propriedade. Para excluir um usuário, realce a entrada apropriada na
caixa de listagem e clique em Remover. Para remover todos os usuários,
clique em Excluir Tudo.

Configurações de Tarefa do CommonStore para Exchange Server na
Página Parâmetros

Contagem do Worker
O número de encadeamentos do worker que o CSX Task inicia. O valor
deve ser um número inteiro de 1 a 9. O trabalhador é o subcomponente da
Tarefa do CSX que envia solicitações para o CommonStore Server. As
solicitações enviadas do worker para o CommonStore Server (archpro) são
processados por agentes. Portanto, é recomendável configurar o programa
archpro para iniciar a mesma quantidade de agentes e trabalhadores.

Contagem do Committer
O número de encadeamentos do committer que o CSX Task inicia. O valor
deve ser um inteiro de 1 a 9. O committer é o subcomponente do CSX Task
responsável por alterar o estado de processamento de tarefa na fila de
tarefas da tarefa após o processamento de uma tarefa no CommonStore
Server. Ele também copia dados restaurados de volta para um
armazenamento de mensagem após a conclusão bem-sucedida de uma
tarefa no CommonStore Server. Dependendo de sua carga de trabalho, você
pode melhorar o desempenho do CSX Task definindo vários
encadeamentos do committer para execução em paralelo. No entanto,
certifique-se de que seu hardware possa executar esse número de
encadeamentos.

Porta Externa
O número da porta usado para interagir com uma determinada ocorrência
do CSX Task. Por exemplo, você se comunica por essa porta ao encerrar
uma ocorrência de tarefa específica. Especifique um inteiro de 7 000 a 9
999. Se você executar mais de uma ocorrência do CSX Task na mesma
máquina, especifique uma porta diferente para cada ocorrência. Caso
contrário, surgirão conflitos.

Nome do arquivo de rastreamento
O caminho e o nome do arquivo de rastreio. O arquivo de rastreio contém
mensagens do evento emitidas pela Tarefa do CSX ou pelo CommonStore
Server, como a inicialização da Tarefa do CSX ou a conexão bem-sucedida
com o CommonStore Server.
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Nome do Arquivo de Erro
O caminho e o nome do arquivo de registro de erros. O arquivo do log de
erros contém todas as mensagens de erro relacionadas ao Exchange.

Diretório de Registro
O diretório no qual os arquivos de registro são gravados. Para especificar
esse diretório, insira o caminho completo. Os arquivos de registro são
criados diariamente. Seus nomes são predefinidos, incluindo informações
de data e hora. A extensão do arquivo é log.

Rastreamento
Permite a você ativar ou desativar rastreamento para operações
relacionadas ao CSX Task (rastreamento relacionado ao CommonStore
Server deve ser ativado no perfil de configuração do servidor). Para ativar
o rastreamento, selecione essa caixa. Para desativar, limpe-a.

Configurações do CommonStore Server na Página do CommonStore
Server

Nome do Host
O nome completo do servidor do computador no qual o CommonStore
Server é executado. Se você especificar apenas o nome da máquina ou
endereço IP e vincular-se a um usuário fora de sua intranet local, o nome
da máquina não poderá ser resolvido. Por outro lado, se este campo
contiver um nome completo do servidor, o Domain Name System (DNS)
resolverá o nome do servidor em um link para o novo endereço IP.

Importante: Nunca use localhost como o nome do host.

Porta Fixa
O número da porta que o CSX Task usa para conectar ao CommonStore
Server. Essa porta deve ser igual à porta especificada no perfil de
configuração do servidor (geralmente, archint.ini) usando a palavra-chave
ARCHPRO_PORT. Especifique um número inteiro de 5000 a 9999. A porta
padrão é 8013.

Caminho de Transferência
O caminho para o diretório que o CSX Task e o CommonStore Server usam
para fazer intercâmbio do conteúdo. Ao restaurar o documento, o
CommonStore Server copia-o para o diretório de transferência e o CSX
Task o seleciona a partir dali. Para especificar esse diretório, insira o
caminho completo a partir do diretório raiz.

Importante: Verifique as configurações do caminho de transferência. Se o
CommonStore Server e a instância de Tarefa do CSX forem executados na
mesma máquina, os caminhos de transferência no Gerenciador de
Configuração e no perfil de configuração do servidor (geralmente,
archint.ini, palavra-chave TRANSFERPATH) DEVERÃO ser idênticos.

Se os dois componentes forem executados em máquinas diferentes, as
máquinas devem compartilhar um diretório de rede comum. As
especificações do caminho de transferência para os dois componentes
devem apontar para o mesmo diretório físico. Para que o CommonStore
Server e o CSX Task compartilhem um diretório de rede comum, use o
compartilhamento de arquivos padrão do Windows, SAMBA, ou qualquer
outro protocolo Server Message Block.
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Configurações do Exchange Server na Página do Exchange Server

Nome da pasta de tarefas
O nome da pasta pública no servidor do Exchange no qual os documentos
da tarefa serão armazenados. Os documentos de tarefas basicamente
identificam o e-mail que deve ser restaurado.

Nome do Host
Permite especificar os servidores do Exchange nos quais deseja que a
ocorrência do CSX Task trabalhe. Digite o nome completo de um servidor
do Exchange no campo e clique em Incluir. Os nomes de servidores
aparecem na caixa de listagem na parte inferior da página. Para remover
um servidor da lista, realce a entrada apropriada na caixa de listagem e
clique em Remover. Para remover todos os servidores da lista, clique em
Remover Tudo.

Notas: Um único servidor Exchange pode ser servidor apenas por uma
ocorrência do CSX Task. Uma única ocorrência do CSX Task, no entanto,
pode servir vários servidores Exchange.

Iniciando o Suporte Legado para Visualizar e Restaurar
Documentos Arquivados Usando o CommonStore para
Exchange Server
Para visualizar e restaurar documentos que foram arquivados usando o
CommonStore para Exchange Server (CSX), o Content Collector precisa ter acesso
às informações no arquivo de configuração do CommonStore e o CommonStore
Server e a Tarefa do CSX devem ser iniciados.

Para iniciar o suporte legado:
1. Inicie o Servidor CommonStore (archpro) inserindo o seguinte comando no

diretório da instância do servidor CommonStore de legado:
archpro

Consulte a documentação do CommonStore para Exchange Server para obter
detalhes sobre como iniciar o mecanismo de arquivamento e quais parâmetros
archpro passar.
Quando o archpro estiver em execução, será possível começar a visualizar
documentos que foram arquivados usando o CommonStore para Exchange
Server.

2. Inicie o CommonStore para Exchange Server Task inserindo o seguinte
comando:
afucsx -task taskname

O nome do arquivo executável para a Tarefa Legada do CommonStore para
Exchange Server é alterado de csx no CommonStore para Exchange Server para
afucsx.
Os parâmetros necessários também são alterados. O valor taskname deve ser
precedido pela palavra-chave -task. Os parâmetros -p e -u são removidos. Por
exemplo, se você iniciou a Tarefa do CommonStore para Exchange Server
usando o comando csx task1, inicie a Tarefa Legada do CommonStore para
Exchange usando o comando afucsx -task task1.
Além disso, o nome da ferramenta de administração foi alterado de csxadmin
para afucsxadmin.
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Se você instalou o CommonStore como um serviço, deverá alterar o arquivo de
configuração do serviço para refletir estes nomes de executáveis legados e
parâmetro, por exemplo:
PROCESS1 ’"D:\CSX\bin\archpro" -i "D:\CSX\server\instance01\archint.ini"’
PROCESS2 ’"D:\CSX\bin\afucsx" -task my_task’

Quando a Tarefa Legada do CommonStore para Exchange Server estiver em
execução, será possível restaurar documentos no Content Collector que foram
arquivados usando o CommonStore.

Configurando Suporte de Legado para Documentos
Arquivados Usando o CommonStore para Lotus Domino

Para visualizar e restaurar documentos doIBM CommonStore para Lotus Domino,
o suporte de legado do Content Collector deve acessar um banco de dados de
tarefas CommonStore para Lotus Domino chamado CSLegacy\CSLDLegacyJobs.nsf
em cada servidor Domino que contenha documentos que foram arquivados usando
o CommonStore para Lotus Domino

Esse banco de dados de tarefas não corresponde a nenhuma configuração
CommonStore para Lotus Domino existente, o que significa que as tarefas
existentes doCommonStore para Lotus Domino devem ser adaptadas para usar
esse novo banco de dados de tarefa.

No entanto, nem todos os documentos legados podem usar o novo banco de dados
de tarefas. Se o documento de legado que você deseja restaurar é um stub de
documento que contém um link de restauração (ponto de acesso) que foi inserido
pelo CommonStore para Lotus Domino, o documento não pode ser restaurado
clicando no ponto de acesso porque o banco de dados de tarefas Lotus Domino no
qual esse ponto de acesso cria uma tarefa não é mais monitorado pelo suporte de
legado do Content Collector. Porém, o documento pode ser restaurado usando
oContent Collector.

Ao instalar o suporte de legado do Content Collector, você também instala um
modelo atualizado para o banco de dados de configuração do CommonStore para
Lotus Domino (ICCConfig.ntf) e um modelo atualizado para o banco de dados de
tarefas do CommonStore para Lotus Domino (CSLDJobs.ntf).

Para configurar suporte de legado para documentos que foram arquivados usando
o CommonStore para Lotus Domino:
1. Substitua o design do banco de dados de configuração doCommonStore para

Lotus Domino por esse novo modelo ICCConfig.ntf. O novo modelo inclui um
assistente que o ajudará a criar novos perfis de CommonStore para Lotus
Domino Recuperar Tarefa que se baseiam na sua configuração existente e que
também podem ser usados com o IBM Content Collector.

2. A primeira vez que você abrir o banco de dados de configuração do Content
Collector, selecione Ações → Definir Configuração Legada do CS. Isso inicia o
assistente que possibilita a verificação e a alteração de parâmetros existentes do
CommonStore. Depois de terminar, clique em Executar Configuração. A
definição da configuração legada inclui a execução das seguintes ações:
v Para cada servidor Domino que foi listado na seção de Configuração do

Domino, um novo perfil de tarefa CommonStore para Lotus Domino é
criado. Cada tarefa será configurada para processar todas as tarefas no banco
de dados de tarefas legado em seu servidor Domino e será executada no
servidor CommonStore especificado na configuração legada.
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v Todos os perfis de tarefa CommonStore para Lotus Domino existentes no
banco de dados não são mudados. No entanto, como a estrutura atualizada
exibe apenas os elementos que são relevantes para operações de restauração
legadas, nem todos os documentos existentes ficarão visíveis (por exemplo,
nenhum documento relacionado ao crawler poderá ser visto).

v É criado um banco de dados de tarefas chamado CSLegacy\
CSLDLegacyJobs.nsf em cada um dos servidores Domino listados na seção
Configuração do Domino. Este banco de dados de tarefas usa o design do
modelo CSLDJobs.ntf no diretório de dados que é local para o Notes Client a
partir do qual a configuração legada do CommonStore está em execução.

Importante: Como o banco de dados de tarefas também inclui mudanças
requeridas pelo Content Collector, certifique-se de que o novo arquivo
CSLDJobs.ntf seja copiado para o arquivo de dados local e não para um
diretório abaixo de data.

3. Após a criação dos novos perfis de tarefa, revise as configurações dos novos
perfis e adapte-as onde apropriado para melhor ajuste ao seu ambiente.

Iniciando o Suporte Legado para Documentos Arquivados
Usando o CommonStore para Lotus Domino
Para ativar a visualização e restauração de documentos que foram arquivados
usando o CommonStore para Lotus Domino, o Content Collector deve ter acesso às
informações no arquivo de configuração do CommonStore e o Servidor
CommonStore e a Tarefa do CommonStore para Lotus Domino devem ser
iniciados.

Para iniciar o suporte legado para documentos arquivados usando o CommonStore
para Lotus Domino:
1. Inicie o Servidor CommonStore (archpro) inserido o seguinte comando no

diretório da instância do archpro (tipicamente install_dir\server\instance01)
no servidor no qual o suporte de legado doContent Collector estava instalado:
archpro

Quando o archpro estiver em execução, será possível começar a visualizar
documentos que foram arquivados usando o CommonStore no Content
Collector.

2. Inicie as tarefas do CommonStore para Lotus Domino usando os perfis
recém-criados. Por exemplo, se o banco de dados de configuração especificado
incluir perfis para três servidores Domino, será necessário iniciar as três
instâncias de tarefa do CommonStore para Lotus Domino e cada instância de
tarefa deverá usar um dos perfis de tarefa recém-criados, específicos do
servidor.
Se você instalou o CommonStore como um serviço, deverá alterar o arquivo de
configuração do serviço para refletir os nomes e parâmetros mudados do
executável de legado. Por exemplo:
PROCESS1 ’"c:\program files\ibm\csld\bin\archpro.exe"
-i "c:\program files\ibm\csld\server\instance01\archint.ini"’

PROCESS2 ’"c:\program files\ibm\csld\bin\csld.exe" -s NotesSrv1/ACME
-n csld\CSLDConfigDB.nsf -p archive -i "c:\lotus\notes6\csld.ini"’

Os stubs de documento criados pelo CommonStore para Lotus Domino contêm
um link de ponto de acesso que, quando clicado, cria uma tarefa de restauração
para o documento. Depois de mover-se do CommonStore para IBM Content
Collector, estes pontos de acesso não mais funcionarão, porque estes links
tentarão criar a tarefa de restauração no mesmo banco de dados de tarefas que
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estava ativo quando o documento foi arquivado. No entanto, estes bancos de
dados de tarefas não são mais monitorados pelo suporte legado do Content
Collector.

3. Opcional: Configure o suporte ao repositório off-line:

Repositório off-line Tarefa

Reutilize o repositório off-line do
CommonStore para Lotus Domino no
Content Collector

Ao instalar o suporte ao repositório off-line
do IBM Content Collector, aponte o
repositório off-line do Content Collector para
seu banco de dados local existente.

Use um novo repositório off-line no
Content Collector

Copie documentos arquivados pelo
CommonStore para Lotus Domino para seu
repositório local, da seguinte forma:

v Se o documento estiver no status
arquivado, o documento será copiado da
réplica local para seu repositório off-line
do Content Collector recém-definido após
o suporte do repositório off-line estar
instalado e em execução.

v Se o documento foi apontado no
repositório off-line do CommonStore para
Lotus Domino, o documento deverá ser
restaurado para sua réplica local antes de
ser selecionado e copiado para o
repositório local do Content Collector.

Ativando o Acesso aos Dados Arquivados para Tipos de Itens
Legados

É possível tornar os repositórios do IBM Content Manager que foram preenchidos
anteriormente pelo IBM CommonStore para Exchange Server ou pelo IBM
CommonStore para Lotus Domino disponíveis para procura e restauração. Os tipos
de itens dos documentos nesses repositórios são chamados de tipos de itens legados.

Apenas tipos de itens legados para o modelo de documento BUNDLED e o tipo de
arquivamento ENTIRE podem ser visualizados e restaurados usando a Procura de
E-mail do Content Collector. As coletas de documentos de outros tipos de itens não
são suportadas pelo aplicativo de procura.

Os repositórios do IBM Content Manager OnDemand e do IBM Tivoli Storage
Manager e os repositórios que foram preenchidos pelo IBM FileNet Email Manager
não são suportados.

Para configurar o Content Collector para funcionar com tipos de itens legados:
1. Configure a variável de ambiente do sistema

AFU_MAILBOXID_ENABLE_EXACT_MATCH. Pode ser usado qualquer valor.
Isto é necessário apenas para coletas do Microsoft Exchange.

2. Use o Gerenciador de Configuração para exportar o arquivo de mapeamento de
archive para um diretório de sua opção.

3. Inclua uma definição de coleta.
4. Adapte a definição de coleta no arquivo search_mapping.xml:

a. Altere o nome da coleta.
b. Altere o valor do elemento <recuperável> para false se o tipo de item para

o modelo do documento (ou modelo de dados do archive) não for do tipo
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BUNDLED ou o tipo de arquivamento não for ENTIRE. Consulte a
palavra-chave ARCHIVETYPE no arquivo de configuração do servidor
CommonStore. A configuração de documentos em uma coleta para não
serem recuperáveis configurando o elemento como false evita a exibição de
um erro no aplicativo de procura, se estes documentos forem selecionados.
Em vez disso, é exibida uma mensagem que indica que o acesso ao
documento não é suportado. O exemplo a seguir mostra o elemento
<retrievable> configurado como true:
<doc_type_collection nm="CSMAIL" collectionType="ICC_Exchange_Email_Bundled">
<retrievable>true</retrievable>
<doc_types>
<doc_type>
<name>CSXMAIL</name>

...
</doc_type>
</doc_types>

...
</doc_type_collection>

5. Salve o arquivo.
6. Importe o arquivo de mapeamento de archive usando o Gerenciador de

Configuração.
7. Se você alterou o nome de coleta no arquivo de mapeamento de archive, altere

o nome de coleta no arquivo search_config.xml para o nome usado no arquivo
search_mapping.xml:
a. Exporte o arquivo search_config.xml usando o Gerenciador de

Configuração para um diretório de sua opção.
b. Altere o nome da coleta para o nome usado no arquivo de mapeamento de

archive (no atributo nm="CSMAIL"). O nome deve ser idêntico e deve fazer
distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por exemplo:
<collection>

<name>CSMAIL</name>
<declaration>

<property>
<name>EMAIL_DATE</name>
<nls-key>jsp.searchrequest.daterange

...

c. Salve o arquivo search_config.xml e importe-o usando o Gerenciador de
Configuração.

8. Salve a configuração.
9. Inicie novamente o Servidor de Aplicativos da Web.
Tarefas relacionadas

“Incluindo Coletas” na página 754
“Visualizando e Restaurando o E-mail a partir da Lista de Resultados da Procura”
na página 852

Movendo do FileNet Email Manager ou FileNet Records Crawler para o
Content Collector

Mover-se do FileNet Email Manager ou FileNet Records Crawler versão 4.0 ou
mais recente para o IBM Content Collector é um processo de instalação padrão
relativo que requer a recriação de suas rotas de tarefa e outras configurações a
serem consideradas para mudanças em tarefas e conectores. No entanto, a Versão 4
introduziu importantes mudanças arquiteturais que formaram a base do Content
Collector, que torna uma mudança do FileNet Email Manager versão 3.7 ou do
FileNet Records Crawler versão 3.5 para o Content Collector uma tarefa mais
substancial que pode requerer entrada do Suporte de Software IBM.
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Além de várias melhorias administrativas e funcionais, o IBM Content Collector
inclui praticamente toda funcionalidade disponível para os usuários do FileNet
Email Manager e do FileNet Records Crawler, incluindo captura automática,
suporte à propriedade customizada, arquivamento interativo e suporte para
formatos de e-mail nativos.

O gerenciamento de e-mail do IBM Content Collector difere de seus predecessores
de várias maneiras importantes:
v Quando o e-mail foi arquivado, o FileNet Email Manager automaticamente

mudou o ícone do documento de e-mail em todas as caixas de correio para
todos os destinatários. No IBM Content Collector, para mudar o ícone do
documento de e-mail em todas as caixas de correio, o documento deve ser
arquivado a partir de cada caixa de correio. Ícones podem ser mudados somente
para o Lotus Domino, não para o Microsoft Exchange.

v Um único Content Collector pode coletar do Lotus Domino ou do Microsoft
Exchange, mas não de ambos.

v As funções do Lotus Notes Client dependem de mudanças nos modelos do
Notes em vez de um plug-in.

v O Content Collector armazena o e-mail do Lotus Domino no formato CSN
binário, que substitui o formato DXL

v O Content Collector fornece suporte legado para stubs de e-mail que o FileNet
Email Manager criou, mas a procura e a recuperação de um e-mail desse tipo
ainda devem ocorrer no repositório FileNet P8 de destino, geralmente por meio
do Workplace XT. Por exemplo, um usuário do Content Collector com e-mail em
stub pelo FileNet Email Manager pode clicar para recuperá-lo antes, mas deve
procurá-lo no Workplace XT em vez da ferramenta de procura do Content
Collector. Certamente, os usuários do eDiscovery Manager podem recuperar
todos os e-mails, independentemente do método de captura.

Em todos os casos, é necessário concluir a maioria das tarefas normalmente
associadas à nova atualização de um produto, como:
v Atender a todos os pré-requisitos, incluindo a instalação de versões suportadas

dos repositórios de origem e destino, software de servidor da web e outros
aplicativos necessários

v Instalar o IBM Content Collector, preferencialmente em um novo servidor,
permitindo um teste completo antes de alternar

v Configurar um ou mais conectores e conexões

See “Instalando o Content Collector” na página 33

FileNet Email Manager e FileNet Records Crawler versão 4.0 ou
posterior

Como o FileNet Email Manager, o FileNet Records Crawler versões 4.0 e o IBM
Content Collector usam a mesma arquitetura baseada em rota de tarefa, o processo
de upgrade é relativamente simples. As mudanças em rotas de tarefa, tarefas e
conectores requerem a recriação de suas rotas de tarefa no novo sistema, mas
muitas configurações podem permanecer inalteradas, o assistente de Configuração
Inicial configura seus conectores de origem e de destino e configura os modelos de
rota de tarefa incluídos para você e a maioria das tarefas do repositório de destino
são renomeadas, principalmente para serem identificadas como específicas do
FileNet P8.
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Dica: Para facilitar a recriação de suas rotas de tarefa e conectores, é possível
executar seus sistemas novos e antigos, lado a lado em diferentes computadores,
mas assegurar que os dois sistemas não estejam em execução no ambiente de
produção nesse momento (a competição de dois sistemas para processar os
mesmos dados pode produzir resultados inesperados). É possível automatizar o
processo de transferência de alguma forma usando os modelos de rota de tarefa
fornecidos pelo Content Collector.

FileNet Email Manager versão 3.7 e FileNet Records Crawler
versão 3.5

A Versão 4.0 alterou significativamente o FileNet Email Manager e o FileNet
Records Crawler, substituindo os conceitos de modelos de índice e perfis por um
modelo de rota de tarefa visual que persiste no IBM Content Collector. Este novo
modelo visual fornece muito mais granularidade e energia na criação de regras de
arquivamento.

Devido ao número de novos recursos e opções disponíveis no Content Collector, é
necessário revisar os casos de uso de arquivamento atuais para determinar se a
nova funcionalidade beneficiaria sua organização. O Suporte de Software IBM
pode ajudar na análise de seus modelos e perfis para orientá-lo na geração de
tarefas e de rotas de tarefa correspondentes à sua configuração existente. É
necessário fazer upgrade diretamente para o Content Collector; não é necessário
fazer upgrade para o FileNet Email Manager ou o FileNet Records Crawler versão
4.0 ou mais recente como uma etapa intermediária.

Importante: É possível executar sua própria migração, construindo rotas de tarefa
com base em seus modelos e perfis existentes, mas é necessário usar os modelos de
rota de tarefa fornecidos pelo IBM Content Collector.

Contatando o Suporte ao Software IBM

Movendo do FileNet Connector para Microsoft SharePoint Document
Libraries para o Content Collector

A movimentação do IBM FileNet Connector para Microsoft SharePoint Document
Libraries para o IBM Content Collector requer a recriação de suas rotas de tarefas e
outras configurações a serem consideradas para mudanças nas tarefas e em outros
componentes.

Antes de instalar o IBM Content Collector para Microsoft SharePoint, é necessário
v registrar as configurações, incluindo conexões, detalhes da rota de tarefa e

metadados que você deseja copiar no novo aplicativo
v desinstalar o IBM FileNet Connector para Microsoft SharePoint Document

Libraries; é possível fazer isso após instalar o Content Collector somente se você
estiver instalando o novo aplicativo em um servidor diferente

Lembre-se: Não é possível executar ambos os aplicativos no mesmo servidor,
assim, se você instalou o IBM FileNet Connector para Microsoft SharePoint
Document Libraries em uma farm do SharePoint, você deve desinstalá-lo de
cada servidor Web Front End na farm.

Em todos os casos, é necessário concluir a maioria das tarefas normalmente
associadas à nova atualização de um produto, como:
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v Atender a todos os pré-requisitos, incluindo a instalação de versões suportadas
dos repositórios de origem e destino, software de servidor da web e outros
aplicativos necessários

v Instalar o IBM Content Collector, preferencialmente em um novo servidor,
permitindo um teste completo antes de alternar

v Configurar um ou mais conectores e conexões

Consulte “Instalando o Content Collector” na página 33 e “Instalando o Content
Collector para Microsoft SharePoint no Modo da GUI” na página 70

IBM Content Collector para Microsoft SharePoint e IBM FileNet Connector para
Microsoft SharePoint Document Libraries compartilham a mesma arquitetura
básica, mas diferem de várias maneiras principais. A modularidade aumentada,
que inclui flexibilidade e simplifica a entrada de dados, possui o maior impacto na
migração:
v A tarefa Coletor SP, que é o nó superior em cada rota de tarefa do SharePoint,

substitui a lista de Coletores do SharePoint separada que aparecia em Navegação
→ Coletores.

v As conexões e coletores agora são configuráveis separadamente: para cada tarefa
Coletor SP em uma rota de tarefa, é possível selecionar qualquer conexão
disponível.

v Os metadados customizados também são configuráveis separadamente: é
possível criar múltiplos conjuntos de metadados definidos pelo usuário, em
seguida, selecionar um conjunto diferente para cada origem de coleta em uma
tarefa Coletor SP.

Para configurar o IBM Content Collector para corresponder à sua configuração
existente do IBM FileNet Connector para Microsoft SharePoint Document Libraries:
1. Configure o Conector SharePoint Inclua uma conexão para cada conexão que

você copiou de suas origens de coleta no aplicativo Bibliotecas de Documentos
(talvez você tenha consideravelmente menos conexões do que antes, porque a
nova arquitetura elimina a repetição de informações de conexão). A nova tarefa
Criar Arquivo do SP requer um diretório temporário, que você pode alterar
durante a configuração.

2. Opcionalmente, Crie um ou mais conjuntos de metadados definidos pelo
usuário que contenham seus tipos de metadados customizados. É necessário
criar pelo menos um conjunto. Se você tiver muitos metadados, múltiplos
conjuntos podem reduzir a lista de metadados disponíveis para mapeamento
em uma rota de tarefa específica.

3. Recrie suas rotas de tarefas, mapeando tarefas antigas para as novas e
incluindo pontos e regras de decisão.

Tabela 41. Mapeamento da Tarefa

Tarefa Antiga Nova Tarefa

<none> (Coletor) “Coletando a partir de Sites do Microsoft
SharePoint” na página 522

<none> “Criar Arquivo do SP” na página 616
(opcionalmente usado para integração com o
IBM InfoSphere Classification Module)

Obter Versões “Obter Versões do SP” na página 617

Pós-processamento “Pós-processamento do SP” na página 619
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Tabela 41. Mapeamento da Tarefa (continuação)

Tarefa Antiga Nova Tarefa

Captura de P8 4.x “Documento de Criação do P8 4.x” na
página 589 ou “Criar Série da Versão do P8
4.x” na página 597 (use o último se estiver
coletando versões do documento)

Arquivar na Pasta do P8 4.x “Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x”
na página 602

4. Para manter links do SharePoint existentes para arquivos arquivados no FileNet
P8, é possível executar uma rota de tarefa de gerenciamento de link para
atualizar formatos de link e eliminar links para conteúdo movido ou excluído.

Verifique estas configurações antes de usá-las em seu ambiente de produção.
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Parte 4. Configurando
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Configurando o Content Collector

Use o IBM Content Collector Configuration Manager para alterar a configuração
inicial, criar conectores, rotas de tarefa, coletores e tarefas.

O Gerenciador de Configuração
O Gerenciador de Configuração é a interface com o usuário administrativo para
configurar o IBM Content Collector.

Use o Gerenciador de Configuração para gerenciar todas as configurações do IBM
Content Collector. A conta do usuário que é usada para executar o Gerenciador de
Configuração deve fazer parte do grupo de Administradores na máquina local.

Para alterar o idioma usado na interface, clique em Ferramentas → Idioma na barra
de menus do Gerenciador de Configuração e selecione um idioma. Reinicie o
Gerenciador de Configuração para que a alteração entre em vigor. Na primeira vez
em que o aplicativo for iniciado, o idioma definido na configuração regional do
sistema operacional será usado.

O Gerenciador de Configuração contém uma ferramenta gráficas chamada
Designer de Rota de Tarefa, que é usada para abrir, criar, modificar e configurar
rotas de tarefa.

O Gerenciador de Configuração fornece uma visualização para as seguintes tarefas
de configuração:
v Armazenamentos de Dados
v Conectores
v Metadados e Listas
v Configurações Gerais
v Rotas de Tarefa

Você alterna para uma visualização clicando no respectivo botão.

A interface do Gerenciador de Configuração consiste nestas seções principais:

Esquerda

O lado esquerdo da interface é a área de janela a partir da qual você inicia
tarefas de configuração específicas. Aqui, você tem uma lista das opções
para o que você pode configurar. Ao configurar rotas de tarefa, você tem
duas seções na parte superior:

Na seção Explorer, é possível criar uma nova rota de tarefa ou abrir uma
rota de tarefa existente. Cada rota de tarefa possui um menu de contexto
que lista as ações que podem ser executadas na rota de tarefa, por
exemplo, abrir, fechar, excluir, copiar e exportar.

Na seção Caixa de Ferramentas, é possível selecionar ferramentas para
selecionar itens em uma rota de tarefa (Ponteiro), colocar um ponto de
decisão em uma rota de tarefa (Ponto de Decisão), colocar um link em uma
rota de tarefa (Link), colocar um log de auditoria em qualquer local em
uma rota de tarefa (Log de Auditoria), ou selecionar tarefas específicas
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para um conector. As mesmas ferramentas podem ser acessadas por meio
de um menu de contexto na área de janela de design ou com atalhos de
teclado.

Meio A seção intermediária da interface é o local para a área de janela de
exibição ou de design. Você selecione um ícone de controle ou de tarefa no
painel da esquerda e, ao clicar em um painel de design, é possível agir no
controle, por exemplo, removendo-o e incluindo outro, ou é possível
colocar uma tarefa, um ponto de decisão ou uma regra dentro de uma rota
de tarefa.

Direita
O lado direito da interface é o local da área de janela de configuração. Você
pode editar os valores de configuração neste painel. Ao configurar rotas de
tarefa, é possível editar valores de configuração para coletores, tarefas,
pontos de decisão, regras e outros.

Ativando a Segurança no Gerenciador de Configuração
Qualquer pessoa com permissão para executar o IBM Content Collector
Configuration Manager possui permissão para alterar a configuração doContent
Collector. Ao ativar a segurança dentro do Gerenciador de Configuração, é possível
especificar quais usuários possuem acesso somente leitura e quais usuários
possuem acesso de leitura/gravação.

Se estiver atualizando e a segurança doGerenciador de Configuração foi ativada,
somente usuários válidos terão permissão para executar o Gerenciador de
Configuração.

A aplicação da segurança em mudanças não desejadas no banco de dados de
configuração está ativada no IBM Content Collector Configuration Manager. Antes
que a segurança seja aplicada pela primeira vez, qualquer usuário pode ativar a
segurança. Posteriormente, somente um usuário com acesso de administrador, ou o
usuário padrão do sistema com acesso de administrador chamado de iccadmin
pode acessar a segurança e configurar os direitos de acesso de usuário. O usuário
iccadmin pode ser selecionado emFerramentas → Segurança.

Vários usuários podem ter acesso de leitura e iniciar o Gerenciador de
Configuração para visualizar a configuração. Porém, somente um usuário pode ter
acesso de gravação ao banco de dados a qualquer momento, independentemente
do número de usuários com permissão de gravação que também tenham efetuado
login. O primeiro usuário com acesso de gravação para efetuar login no
Gerenciador de Configuração pode fazer alterações na configuração, mas deve
liberar este acesso antes de outro usuário ter acesso de gravação ao banco de
dados.

Para fornecer segurança contra mudanças não desejadas na configuração do
Content Collector:
1. Selecione Ferramentas → Segurança no Gerenciador de Configuração.
2. Selecione Ativar Segurança. Agora é possível incluir usuários, editar os direitos

de usuários existentes ou excluir usuários, clicando nos respectivos ícones
acima da lista de usuários.
Os IDs do usuário podem ser incluídos individualmente com suas senhas e
direitos de acesso ou, selecionando Active Directory, um usuário ou grupo
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) válido pode ser inserido.
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Os usuários podem ser incluídos com acesso Somente leitura, acesso de Leitura e
gravação ou acesso de Administrador.
Se você selecionar acessar os dados do registro usando LDAP, você deve inserir
o nome do host do servidor, a porta do servidor de registro, o ID do servidor
de segurança com o qual se autenticar no servidor e obter informações de
privilégios sobre usuários, e o ponto de início para procurar no servidor do
diretório LDAP.

3. Para obter acesso de gravação para fazer mudanças de configuração se estiver
trabalhando em modo somente leitura, selecione Editar → Adquirir Acesso de
Gravação.

4. Para liberar o acesso de gravação novamente para permitir que outro usuário
faça mudanças de configuração, selecione Editar → Liberar Acesso de Gravação
ou feche o Gerenciador de Configuração. Após liberar o bloqueio, o
Gerenciador de Configuração executará em modo somente leitura.

Sinalizando mudanças no banco de dados de configuração
Se você alterar e salvar as definições de configuração no IBM Content Collector
Configuration Manager, essas mudanças são salvas no banco de dados de
configuração, mas não serão notadas por um Serviço do IBM Content Collector
Task Routing Engine em execução.

Para fazer com que o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine
selecione as mudanças de configuração sem ter de reiniciar manualmente o Serviço
do IBM Content Collector Task Routing Engine:
v Especifique um intervalo de sincronização do armazém de dados.
v Sinalize se você fez mudanças de configuração noGerenciador de Configuração

após ter salvo suas mudanças.

Se precisar alterar o intervalo de sincronização do armazenamento de dados, você
poderá fazer isso no IBM Content Collector Configuration Manager em
Ferramentas → Configuração de Serviço da Rota de Tarefa. Alterar o valor afeta:
v O tempo que leva para o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine

avisar as mudanças de configuração.
v Em um ambiente fora de escala, o tempo que leva para o Serviço do IBM

Content Collector Task Routing Engine avisar as mudanças para o status de um
nó. A verificação do tempo de lease de um nó é duas vezes o intervalo de
sincronização.

Iniciando com o IBM Content Collector V2.2, o valor padrão do intervalo de
sincronização do armazenamento de dados é de 5 minutos. Adapte este valor de
acordo com suas necessidades do sistema:
v Um valor mais baixo significa que o Serviço do IBM Content Collector Task

Routing Engine consultará o banco de dados de configuração mais
frequentemente.

v Em um ambiente de nó único, um valor mais alto significa que o Serviço do
IBM Content Collector Task Routing Engine pode levar mais tempo para avisar
as mudanças de configuração.

v Em um ambiente fora de escala, um valor mais alto significa que o Serviço do
IBM Content Collector Task Routing Engine pode levar mais tempo para avisar
as mudanças de configuração e para verificar o status dos nós.
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v Em um ambiente fora de escala, se o nó primário for sobrecarregado e um valor
muito baixo for usado, há uma chance de que um nó secundário possa supor
incorretamente que um nó primário falhou e pode querer assumir como o nó
primário mesmo se ele não precisar.

Para fazer com que o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine
selecione mudanças no banco de dados de configuração enquanto está executando:
1. Certifique-se de que um valor de sincronização do armazém de dados esteja

configurado.
2. Clique no botão da barra de ferramentas Sinalizar Alteração ou selecione

Arquivo → Sinalizar Alteração.

Incluindo, Alterando ou Excluindo Objetos de Configuração
no Gerenciador de Configuração

No Gerenciador de Configuração, você cria objetos de configuração de diferentes
tipos, como armazenamentos de dados, conectores, metadados definidos pelo
usuário e listas, etc. Às vezes, apenas um objeto de um determinado tipo é
permitido e, às vezes, você pode criar vários objetos do mesmo tipo. Siga as
instruções aqui para incluir, alterar ou excluir objetos de configuração.
v Se um objeto for permitido apenas uma vez (como um conector do servidor de

e-mail, por exemplo), você não poderá excluí-lo. Ele permanecerá contanto que o
Gerenciador de Configuração esteja instalado. Para fornecer os detalhes
necessários ou alterar estes, proceda da seguinte forma:
1. Inclua ou altere os detalhes necessários do objeto no painel de configuração à

direita.

2. Clique em
v Se vários objetos de um tipo forem permitidos (como metadados definidos pelo

usuário, por exemplo), será possível incluir, alterar e excluir objetos. Para fazer
isso, siga estas etapas:
– Para incluir um objeto, proceda da seguinte forma:

1. Clique em
2. Especifique os detalhes ou parâmetros necessários no painel de

configuração à direita.

3. Clique em
– Para alterar um objeto, proceda da seguinte forma:

1. Selecione a linha da tabela apropriada no meio do painel.
2. Altere os detalhes ou parâmetros do objeto no painel de configuração à

direita.

3. Clique em
– Para excluir um objeto, proceda da seguinte forma:

1. Selecione a linha da tabela apropriada no meio do painel.

2. Clique em

Comandos do Teclado para o Gerenciador de Configuração
As tabelas a seguir listam os comandos do teclado para navegação no Gerenciador
de Configuração e comandos do teclado, do mouse e de menu do Designer.
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Comandos do Teclado para Navegação no Gerenciador de
Configuração

Tabela 42. Comandos do Teclado para Navegação no Gerenciador de Configuração

Comando Descrição

Teclado: Alt O foco é movido para a barra de menu da janela principal

Teclado: Tab O foco é movido do controle de entrada com o foco para o próximo
controle de entrada com base na ordem de guias. O foco não deverá
deixar o controle se ele estiver em um painel, ou não deverá deixar o
controle de lista tabulada se o controle estiver em uma página
tabulada. Quando o último controle de entrada tiver o foco e a tecla tab
for pressionada novamente, o foco voltará para o primeiro controle de
entrada.

Teclado: Shift+Tab Igual à descrição anterior, mas na ordem inversa

Teclado: F6 O foco é movido do painel com o foco para o próximo painel com um
controle selecionável. Quando um painel receber o foco, ele piscará
uma borda escura ao redor dele.

Teclado: Shift+F6 Igual à descrição anterior, mas na ordem inversa

Teclado: F2 Realça o painel que possui foco atualmente

Teclado:

Control+1

Control+2

Control+3

Control+4

Control+5

Navegar até as visualizações correspondentes:

1: Armazenamentos de Dados

2: Conectores

3: Metadados e Listas

4: Configurações Gerais

5. Rotas de Tarefas

Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer

Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: Tab Realça a próxima
forma com base no
local. A navegação é
feita da esquerda para
a direita e de cima
para baixo.

Realça a próxima
forma com base no
local. A navegação é
feita da esquerda
para a direita e de
cima para baixo.

Realça a forma
selecionada.

Teclado: Shift+Tab Realça a forma
anterior com base no
local. A navegação é
feita da direita para a
esquerda e de baixo
para cima.

Realça a forma
anterior com base no
local. A navegação é
feita da direita para a
esquerda e de baixo
para cima.

Realça a forma
selecionada.
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: Ctrl+D

Menu: Desconectar

Desconecta a forma se
ela estiver conectada
a um link e se for
permitida a
desconexão. A forma
desconectada será
movida ligeiramente
para a esquerda do
link e o link se
reconectará à próxima
forma na hierarquia.
Formas Iniciar e
Terminar não podem
ser desconectadas. A
forma Auditoria não
pode ser
desconectada. As
formas Ponto de
Decisão e Tarefa não
podem ser
desconectadas se
tiverem mais de um
link entrando na
parte superior da
forma. As formas de
Ponto de Decisão não
podem ser
desconectadas se
tiverem mais de uma
regra saindo da parte
inferior da forma.
Formas de Coletor
não podem ser
desconectadas. Se a
forma desconectada
tiver um Ponto de
Decisão de envio e
recebimento de
dados, o link não será
reconectado porque
não é possível ter
Pontos de Decisão
seguidos. A forma
desconectada deverá
permanecer realçada
após a desconexão.

Nada acontece e o
item de menu é
desativado.

Nada acontece e o
item de menu é
desativado.
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: Ctrl+Delete

Menu: Excluir

Exclui a forma se for
permitida a sua
exclusão. Uma
mensagem de
confirmação é
apresentada ao
usuário antes da
exclusão para que a
ação possa ser
cancelada. Formas
Iniciar e Terminar não
podem ser excluídas.
A forma Auditoria
não pode ser
excluída. As formas
Ponto de Decisão e
Tarefa não podem ser
excluídas se tiverem
mais de um link
entrando na parte
superior da forma. As
formas de Ponto de
Decisão não podem
ser excluídas se
tiverem mais de uma
regra saindo da parte
inferior da forma. Se
a forma excluída tiver
um Ponto de Decisão
de envio e
recebimento de
dados, o link não será
reconectado porque
não é possível ter
Pontos de Decisão
seguidos. A próxima
forma de envio de
dados se tornará a
selecionada quando a
forma for excluída. Se
não houver forma de
envio de dados, a
forma Início será
selecionada.

Exclui a forma se for
permitida a sua
exclusão. Uma
mensagem de
confirmação é
apresentada ao
usuário antes da
exclusão para que a
ação possa ser
cancelada. Formas
Iniciar e Terminar
não podem ser
excluídas. A forma
Auditoria não pode
ser excluída. As
formas Ponto de
Decisão e Tarefa não
podem ser excluídas
se tiverem mais de
um link entrando na
parte superior da
forma. As formas de
Ponto de Decisão não
podem ser excluídas
se tiverem mais de
uma regra saindo da
parte inferior da
forma. Se a forma
excluída tiver um
Ponto de Decisão de
envio e recebimento
de dados, o link não
será reconectado
porque não é
possível ter Pontos
de Decisão seguidos.
A próxima forma de
envio de dados se
tornará a selecionada
quando a forma for
excluída. Se não
houver forma de
envio de dados, a
forma Início será
selecionada.

Nada acontece e o
item de menu é
desativado.

Teclado: Enter

Menu: Selecionar

Seleciona a forma
realçada e carrega a
GUI de configuração
no painel de
configuração para
configurar os dados
associados ao nó.

Seleciona a forma
realçada e carrega a
GUI de configuração
no painel de
configuração para
configurar os dados
associados ao nó.

Nada acontece e o
item de menu é
desativado.
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: Espaço Conecta uma forma
Tarefa, Início, Fim ou
Ponto de Decisão à
extremidade final, ao
início (seta) ou ao
centro de um link, se
a forma realçada
estiver em colisão
com uma regra ou
um link realçado. Se
em colisão com a
extremidade final do
link, a forma será
conectada à
extremidade final. Se
em colisão com o
início do link, a forma
será conectada ao
início. Se a
extremidade final e o
início do link já
estiverem conectados
às formas, a forma
será conectada ao
meio do link. Um
Ponto de Decisão não
poderá ser conectado
se já existir um Ponto
de Decisão de envio
ou recebimento direto
de dados do local de
conexão.

Ao mover a
extremidade final do
link, conecta o link à
forma de tarefa em
colisão se a forma
permitir outro link
levando à saída. Ao
mover o início do
link, conecta o link à
forma de tarefa em
colisão se a forma
permitir outro link
levando à entrada. Se
a forma de tarefa não
permitir outra
entrada ou saída de
link, o designer
impedirá a conexão.
Regras:

v Formas de Tarefa,
Pontos de Decisão,
Auditoria e Fim
podem ter várias
entradas de link.

v Pontos de Decisão
podem ter várias
saídas de regras.

v As formas Tarefa e
Início podem ter
uma saída de link.

v Fim e Auditoria
não podem ter
uma extremidade
final de link
conectada.

v A forma Final
moverá o início do
link para a forma
de auditoria se a
tarefa de auditoria
estiver presente.

v Extremidade final
ou início de link
não pode ser
conectado a um
Ponto de Decisão
se o link sendo
conectado já tiver
um Ponto de
Decisão conectado
a ele.

v O link não pode
ser conectado a
uma forma de
coletor.

Nada acontece
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: Teclas de
seta

A forma é movida na
direção da seta por 10
pixels.

O link não será
movido, a menos que
esteja totalmente
desconectado
(nenhuma entrada ou
saída de forma).

Nada acontece

Teclado: Shift+Teclas
de Seta

A forma Tarefa é
redimensionada na
direção da tecla de
seta. Ponto de
Decisão, Auditoria,
Início, Fim e Coletor
não são
redimensionados.

Move a parte final de
um link. Se a
extremidade final de
um link for
conectada a uma
forma, a conexão
será interrompida.

Nada acontece

Teclado: Alt+Teclas
de Seta

Nada acontece Move a parte inicial
de um link. Se o
início de um link for
conectado a uma
forma, a conexão
será interrompida.

Nada acontece

Teclado: Ctrl+Teclas
de Seta

Nada acontece Nada acontece Move a rota de tarefa
inteira na direção das
setas.

Teclado: Esc Remove o realce da
forma e coloca o
contexto na rota de
tarefa como um todo.

Remove o realce da
forma e coloca o
contexto na rota de
tarefa como um todo.

Remove o realce da
forma e coloca o
contexto na rota de
tarefa como um todo.

Teclado: Ctrl+

Menu: Aumentar
Zoom

Aumenta a rota de
tarefa inteira um nível
de zoom até no
máximo 8 níveis de
zoom. Se no nível de
zoom máximo, nada
acontece e o item de
menu é desativado.

Aumenta a rota de
tarefa inteira um
nível de zoom até no
máximo 8 níveis de
zoom. Se no nível de
zoom máximo, nada
acontece e o item de
menu é desativado.

Aumenta a rota de
tarefa inteira um
nível de zoom até no
máximo 8 níveis de
zoom. Se no nível de
zoom máximo, nada
acontece e o item de
menu é desativado.

Teclado: Ctrl-

Menu: Diminuir
Zoom

Diminui a rota de
tarefa inteira um nível
de zoom até no
mínimo 8 níveis de
zoom. Se no nível de
zoom mínimo, nada
acontece e o item de
menu é desativado.

Diminui a rota de
tarefa inteira um
nível de zoom até no
mínimo 8 níveis de
zoom. Se no nível de
zoom mínimo, nada
acontece e o item de
menu é desativado.

Diminui a rota de
tarefa inteira um
nível de zoom até no
mínimo 8 níveis de
zoom. Se no nível de
zoom mínimo, nada
acontece e o item de
menu é desativado.
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: Ctrl+Z

Menu: Desfazer
Todas as Alterações

Desfaz todas as
alterações feitas na
rota de tarefa desde o
último salvamento.
Uma mensagem de
confirmação é
apresentada para o
usuário antes de
desfazer para que a
ação possa ser
cancelada. Se
nenhuma alteração
tiver sido feita, nada
acontecerá e o item
de menu será
desativado.

Desfaz todas as
alterações feitas na
rota de tarefa desde
o último salvamento.
Uma mensagem de
confirmação é
apresentada para o
usuário antes de
desfazer para que a
ação possa ser
cancelada. Se
nenhuma alteração
tiver sido feita, nada
acontecerá e o item
de menu será
desativado.

Desfaz todas as
alterações feitas na
rota de tarefa desde
o último salvamento.
Uma mensagem de
confirmação é
apresentada para o
usuário antes de
desfazer para que a
ação possa ser
cancelada. Se
nenhuma alteração
tiver sido feita, nada
acontecerá e o item
de menu será
desativado.

Teclado: Ctrl+S

Menu: Salvar Rota de
Tarefa

Salva as alterações
feitas na rota de
tarefa. Se a rota de
tarefa não for válida,
a UI não permitirá
que o usuário salve as
alterações. Se
nenhuma alteração
tiver sido feita, nada
acontecerá e o item
de menu será
desativado.

Salva as alterações
feitas na rota de
tarefa. Se a rota de
tarefa não for válida,
a UI não permitirá
que o usuário salve
as alterações. Se
nenhuma alteração
tiver sido feita, nada
acontecerá e o item
de menu será
desativado.

Salva as alterações
feitas na rota de
tarefa. Se a rota de
tarefa não for válida,
a UI não permitirá
que o usuário salve
as alterações. Se
nenhuma alteração
tiver sido feita, nada
acontecerá e o item
de menu será
desativado.

Teclado: Home Realça a forma Início,
independentemente
de qual forma é
realçada na rota de
tarefa.

Realça a forma Início,
independentemente
de qual forma é
realçada na rota de
tarefa.

Realça a forma Início,
independentemente
de qual forma é
realçada na rota de
tarefa.

Teclado: End Realça a forma Fim,
independentemente
de qual forma é
realçada na rota de
tarefa.

Realça a forma Fim,
independentemente
de qual forma é
realçada na rota de
tarefa.

Realça a forma Fim,
independentemente
de qual forma é
realçada na rota de
tarefa.
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: F3

Menu: Alinhar e
Distribuir

Quando uma forma
for realçada (Início,
Tarefa, Ponto de
Decisão), as formas
filhas serão alinhadas
ao longo de suas
partes superiores e
distribuídas de
maneira uniforme e
horizontal sob a
forma pai Se a forma
Início for realçada, as
formas Coletor
também serão
alinhadas e
distribuídas. Alinhar
e distribuir sempre
alinhará as formas
Fim e Auditoria (se
presentes)
centralizadamente sob
a forma Início e após
a última forma com
base no local Y da
forma.

Nada acontece Nada acontece

Teclado: F4

Menu: Alinhar Partes
Superiores

Semelhante a Alinhar
e Distribuir;
entretanto, somente as
partes superiores das
formas filhas são
alinhadas. As formas
não são distribuídas
horizontalmente.

Nada acontece Nada acontece

Teclado: F5

Menu: Distribuir
Horizontalmente

Semelhante a Alinhar
e Distribuir;
entretanto, as formas
filhas são apenas
distribuídas
horizontalmente. Suas
partes superiores não
são alinhadas.

Nada acontece Nada acontece

Teclado: Ctrl+L

Menu: Incluir Link

Inclui um novo link
no local padrão do
designer de rota de
tarefa. O link será
realçado e
subseqüentemente
poderá ser movido
para o local.

Inclui um novo link
no local padrão do
designer de rota de
tarefa. O link será
realçado e
subseqüentemente
poderá ser movido
para o local.

Inclui um novo link
no local padrão do
designer de rota de
tarefa. O link será
realçado e
subseqüentemente
poderá ser movido
para o local.
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: Ctrl+I

Menu: Incluir
Entrada de Link

Se a forma permitir,
uma nova linha será
anexada a ela. O
início do link entrará
na parte superior da
forma. Se a forma não
permitir, nada
acontecerá e o item
de menu será
desativado. Quando o
link for incluído, ele
será realçado. Regras:

v A forma Início não
permitirá uma
entrada de link.

v A forma Fim
permitirá várias
entradas de link,
mas moverá o link
para a forma
Auditoria se a
tarefa de auditoria
estiver incluída.

v A forma Tarefa
permitirá várias
entradas de link.

v A forma Ponto de
Decisão permitirá
várias entradas de
link; entretanto,
recusará uma
entrada se o link
sendo conectado já
tiver um Ponto de
Decisão associado a
ele.

Nada e o item de
menu desativado

Nada e o item de
menu desativado
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: Ctrl+O

Menu: Incluir Saída
de Link

Se a forma permitir,
uma nova linha será
anexada a ela. A
extremidade final do
link sairá da parte
inferior da forma. Se
a forma não permitir,
nada acontecerá e o
item de menu será
desativado. Quando o
link for incluído, ele
será realçado. Regras:

v As formas Início e
Tarefa não
permitem várias
saídas de link.

v As formas Coletor,
Auditoria e Fim
não permitem
nenhuma saída de
link

v A forma Ponto de
Decisão permitirá
várias saídas de
link (conhecidas
como Regras);
entretanto, recusará
uma saída se o link
sendo conectado já
tiver um Ponto de
Decisão associado a
ele.

Nada e o item de
menu desativado

Nada e o item de
menu desativado

Teclado: Ctrl+O

Menu: Incluir Regra

O mesmo que Incluir
Entrada de Link, mas
só se aplica a Pontos
de Decisão. Nota: ao
conectar às formas
juntas, as formas de
seta são chamadas
link. Ao sair de um
Ponto de Decisão, as
formas de seta são
chamadas Regras.

Nada e o item de
menu desativado

Nada e o item de
menu desativado
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: Ctrl+E

Menu: Incluir Ponto
de Decisão

Se a forma permitir, o
Ponto de Decisão será
inserido diretamente
no link que sai da
forma. Quando o link
é dividido para criar
espaço para o Ponto
de Decisão, o link que
sai do Ponto de
Decisão se torna uma
Regra. Quando o
Ponto de Decisão for
incluído, ele será
realçado. Regras:

v As formas Coletor,
Auditoria e Fim
não permitem que
Pontos de Decisão
sejam incluídos
depois delas.

v Pontos de Decisão
não permitem
outros Pontos de
Decisão depois
deles.

v A forma deve ter
um link saindo
dela ou então o
Ponto de Decisão
não poderá ser
inserido.

Se o link permitir, o
Ponto de Decisão
será inserido
diretamente no meio
do link. Quando o
link é dividido para
criar espaço para o
Ponto de Decisão, o
link que sai do Ponto
de Decisão se torna
uma Regra. Se o link
tiver um Ponto de
Decisão já associado
a ele, o Ponto de
Decisão não será
inserido no link.
Quando o Ponto de
Decisão for incluído,
ele será realçado.

O Ponto de Decisão é
inserido no local
padrão do designer e
realçado para que
possa ser movido
subseqüentemente
para o local.

Teclado: Insert Se o usuário usou a
caixa de ferramentas
para incluir uma nova
tarefa e
subseqüentemente
navegar para o
controle de designer
pelo teclado, a tecla
Insert poderá ser
usada para incluir a
forma no local padrão
do designer.

Se o usuário usou a
caixa de ferramentas
para incluir uma
nova tarefa e
subseqüentemente
navegar para o
controle de designer
pelo teclado, a tecla
Insert poderá ser
usada para incluir a
forma no local
padrão do designer.

Se o usuário usou a
caixa de ferramentas
para incluir uma
nova tarefa e
subseqüentemente
navegar para o
controle de designer
pelo teclado, a tecla
Insert poderá ser
usada para incluir a
forma no local
padrão do designer.
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Teclado: Tecla Menu

Mouse: Clique com o
Botão Direito

Carrega o menu de
contexto no local da
forma. Os itens de
menu serão ativados
ou desativados
dependendo do tipo
de forma do contexto
e do estado da forma.

Carrega o menu de
contexto no local da
forma. Os itens de
menu serão ativados
ou desativados
dependendo do tipo
de forma do contexto
e do estado da
forma.

Carrega o menu de
contexto no local da
forma. Os itens de
menu ativados
dependem do tipo e
estado da forma
selecionada. Além
disso, os itens de
menu que são
relevantes para a
Rota de Tarefa como
um todo também
serão ativados.

Menu: Incluir Coletor Inclui uma forma
Coletor no designer
acima da forma Início
e à esquerda da
última forma Coletor
com base nas
coordenadas X. A
forma Coletor será
realçada após a
inserção.

Inclui uma forma
Coletor no designer
acima da forma
Início e à esquerda
da última forma
Coletor com base nas
coordenadas X. A
forma Coletor será
realçada após a
inserção.

Inclui uma forma
Coletor no designer
acima da forma
Início e à esquerda
da última forma
Coletor com base nas
coordenadas X. A
forma Coletor será
realçada após a
inserção.

Menu: Incluir Tarefa Se a forma permitir, a
forma de tarefa será
inserida diretamente
no link que sai da
forma. Quando a
forma de tarefa for
inserida, ela será
realçada. Regras:

v As formas Coletor,
Auditoria e Fim
não permitem que
formas de tarefa
sejam incluídas
depois delas.

v A forma deve ter
um link saindo
dela ou então a
tarefa não poderá
ser inserida.

Se o link permitir, a
forma de tarefa será
inserida diretamente
no meio do link.
Quando a forma de
tarefa for incluída,
ela será realçada.

A forma Tarefa é
inserida no local
padrão do designer e
realçada para que
possa ser movida
subseqüentemente
para o local.

Teclado: Shift

Mouse: botão
esquerdo
pressionado e
movimentando

Quando a tecla shift
for pressionada ao
mover a forma com o
mouse, a forma não
será selecionada
quando o usuário
liberar o botão do
mouse.

Quando a tecla shift
for pressionada ao
mover o link, a parte
do link mais próxima
ao ponteiro do
mouse serão movida.

A rota de tarefa
inteira é movida.
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Tabela 43. Comandos do Teclado, do Mouse e de Menu do Designer (continuação)

Comando
Forma da tarefa
possui foco

Forma do link
possui foco

Nenhuma forma
possui foco

Mouse: botão
esquerdo
pressionado e
movimentando

Quando o cursor está
no canto inferior
direito da forma de
tarefa (não Ponto de
Decisão, Início, Fim,
Coletor ou Auditoria),
a forma pode ser
redimensionada.

Quando o cursor
estiver mais próximo
da extremidade final,
esta será movida; se
o cursor estiver mais
próximo do início,
este será movido.

A rota de tarefa
inteira é movida.

Teclado: F12 Alterna o foco entre o
painel de design e o
painel de
configuração à direita.

Alterna o foco entre
o painel de design e
o painel de
configuração à
direita.

Alterna o foco entre
o painel de design e
o painel de
configuração à
direita.

Teclado: Control+Q Alterna entre a rota
de tarefa principal e a
rota de tarefa de erro.

Alterna entre a rota
de tarefa principal e
a rota de tarefa de
erro.

Alterna entre a rota
de tarefa principal e
a rota de tarefa de
erro.

Suporte ao Leitor de Tela para a Ajuda Instantânea

Os leitores de tela podem ter problemas ao ler algumas mensagens da ajuda
instantânea e de erro no IBM Content Collector. Esta ajuda instantânea contém
informações importantes. É possível ativar o Content Collector para exibir as
mensagens de ajuda instantânea e de erro como caixas de mensagens que podem
ser lidas por um leitor de tela.

Para ativar o suporte ao leitor de tela para ajuda instantânea, conclua as etapas a
seguir:
1. Abra o arquivo de configuração InstallDir/ctms/ApplicationSettings.xml, em

que InstallDir é o diretório de instalação do IBM Content Collector, em um
editor de texto.

2. Localize a opção de configuração EnableScreenReaderSupport e configure-a
como true.

3. O arquivo resultante deve conter a seguinte linha:
<EnableScreenReaderSupport>true</EnableScreenReaderSupport>

Quando você configurar esta opção, poderá pressionar Shift+F1 para exibir a ajuda
instantânea como caixas de mensagens. Pressione Shift+F2 para exibir mensagens
de erro como caixas de mensagens.

Configurando um Banco de Dados de Configuração
O IBM Content Collector requer uma conexão com um armazenamento de dados
para armazenar as definições de configuração e dados. O Content Collector
assistente de Configuração Inicial solicita a você as configurações que são incluídas
no banco de dados de configuração (também conhecido como armazenamento de
dados). Essas configurações podem ser visualizadas e modificadas no Gerenciador
de Configuração.

Sem um banco de dados de configuração, nenhum objeto de configuração pode ser
criado porque não há espaço para armazená-los. Somente um banco de dados de
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configuração pode ser ativado por vez. Por padrão, este é a primeira conexão de
armazenamento de dados que você criou. Se você incluir uma nova conexão de
armazenamento de dados, poderá torná-la ativa selecionado a caixa de opção
Tornar este o meu armazenamento de dados ativo.

É possível selecionar para configurar as seguintes conexões de armazenamento de
dados, uma das quais deve ser definida como o banco de dados de configuração
ativo:

Conexão com o banco de dados DB2
Depois de nomear a conexão, você pode inserir as credenciais de login e
efetuar login no banco de dados. O botão Validar permite verificar se a
conexão está funcionado.

Conexão com o banco de dados do SQL Server
Depois de nomear a conexão, você pode inserir as credenciais de login e
efetuar login no banco de dados para verificar as credenciais de login e
visualizar os bancos de dados disponíveis.

Conexão com o banco de dados Oracle
Depois de nomear a conexão, você pode inserir as credenciais de login e
efetuar login no banco de dados. O botão Validar permite verificar se a
conexão está funcionado.

Incluindo ou Editando Conexões do Armazenamento de
Dados

É possível incluir e editar conexões com bancos de dados de configuração.

Pré-requisitos: Se seu sistema de gerenciamento de banco de dados for IBM DB2
ou Oracle e estiver instalado em uma máquina diferente do IBM Content Collector,
um cliente DB2 ou Oracle deverá ser instalado na mesma máquina que o servidor
Content Collector. Além disso, o banco de dados ou serviço que deseja usar deve
ser catalogado ou registrado usando o cliente nesta máquina. Caso contrário, não
será possível criar conexões de armazenamento de dados para bancos de dados
DB2 ou Oracle.

As definições de configuração são lidas a partir de um único banco de dados de
configuração quando os serviços do IBM Content Collector se iniciam. Este é o
banco de dados de configuração configurado como Ativo.

Para incluir ou editar uma conexão com o armazenamento de dados:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Armazenamento de Dados para

alternar para a visualização Armazenamentos de Dados. Os sistemas de banco
de dados disponíveis aparecem na área de janela de exploração.

2. No painel do Explorer, selecione a conexão com o armazenamento de dados
que deseja incluir ou editar. O painel de exibição exibe as conexões atualmente
configuradas.

3. No painel de exibição, execute um dos seguintes procedimentos:
v Se desejar incluir uma conexão, clique no ícone Incluir... Uma nova conexão

é incluída e é possível inserir as informações de conexão na área de janela de
configuração.

v Se desejar editar uma conexão, selecione a conexão que deseja editar. O
painel de configuração exibe as configurações atuais. Observe que as
propriedades do banco de dados são exibidas somente para o banco de
dados de configuração ativa.
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4. No painel de configuração, insira ou edite um nome e uma descrição para a
conexão.

5. Para configurar a conexão como o banco de dados de configuração padrão a
ser usado pelos serviços do IBM Content Collector e pelo Gerenciador de
Configuração, selecione Tornar este meu armazenamento de dados ativo.

6. Para testar as credenciais de login para a conexão com o banco de dados do
DB2, em Informações do Banco de Dados:
a. Insira o nome do banco de dados.
b. Insira o nome de login.
c. Insira a senha de login.
d. Clique em Validar Banco de Dados. Se as credenciais forem válidas e o IBM

Content Collector puder conectar-se ao banco de dados necessário, as
propriedades do banco de dados associadas ao banco de dados conectado
serão exibidas na seção Propriedades do Banco de Dados. Além disso, se
você tornar este banco de dados o banco de dados de configuração ativo
selecionando Tornar este meu armazenamento de dados ativo e salvar a
nova conexão, o Gerenciador de Configuração carregará a configuração a
partir do banco de dados.

7. Para testar as credenciais de login para a conexão Oracle, em Informações do
Servidor:
a. Insira o nome do serviço.
b. Insira o nome de login.
c. Insira a senha de login.
d. Clique em Validar Banco de Dados. Se as credenciais forem válidas e o IBM

Content Collector puder conectar-se ao banco de dados necessário, as
propriedades do banco de dados associadas ao banco de dados conectado
serão exibidas na seção Informações do Banco de Dados. Além disso, se
você tornar este banco de dados o banco de dados de configuração ativo
selecionando Tornar este meu armazenamento de dados ativo e salvar a
nova conexão, o Gerenciador de Configuração carregará a configuração a
partir do banco de dados.

8. Para testar as credenciais de login para a conexão com o banco de dados SQL,
em Informações do Servidor:
a. Na caixa de texto Servidor de Banco de Dados, insira o nome do servidor

de banco de dados.
b. Insira o nome de login.
c. Insira a senha de login.
d. Se desejar efetuar login no servidor e recuperar uma lista de bancos de

dados disponíveis, clique em Recuperar Bancos de Dados. Uma lista de
bancos de dados aparece na seção Informação do Banco de Dados.

e. Na caixa de listagem Banco de Dados, selecione o banco de dados que
deseja usar com essa conexão. As propriedades do banco de dados
associadas ao banco de dados conectado são exibidas. Além disso, se você
tornar este banco de dados o banco de dados de configuração ativo
selecionando Tornar este meu armazenamento de dados ativo e salvar a
nova conexão, o Gerenciador de Configuração carregará a configuração a
partir do banco de dados.

9. Clique no ícone Salvar para salvar ou, para limpar valores sem salvá-los, clique
em Reverter.
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Excluindo uma Conexão do Armazenamento de Dados
É possível excluir bancos de dados de configuração que não estão marcados como
ativos. Se desejar excluir o armazenamento de dados ativo, será necessário marcar
outro armazenamento de dados como ativo primeiro.

Execute as seguintes etapas para excluir uma conexão com um armazenamento de
dados:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Armazenamento de Dados para

alternar para a visualização Armazenamento de Dados. Na seção Navegação do
Gerenciador de Configuração, clique em Armazenamento de Dados. Os bancos
de dados de configuração disponíveis para seleção aparecem na área de janela
de exploração.

2. Na área de janela de exploração, selecione o tipo de armazenamento de dados
que deseja excluir. O painel de exibição exibe as conexões atualmente
configuradas.

3. Na área de janela de exibição, selecione o armazenamento de dados a ser
excluído e clique em Remover. Antes de poder remover a conexão com o banco
de dados de configuração ativo, você deve selecionar outro armazenamento de
dados para se tornar o armazenamento de dados ativo.

Exportando ou Importando um Banco de Dados de
Configuração

É possível exportar e importar bancos de dados de configuração. Isto é útil quando
você precisa fazer grandes mudanças na configuração e desejar fazer backup de
sua configuração existente antes disso.
v Para exportar um banco de dados de configuração:

1. Selecione uma conexão do armazenamento de dados.
2. Na área de janela de configuração, clique em Exportar.
3. Especifique o local de nome do arquivo para a captura instantânea do banco

de dados.
v Para importar um banco de dados de configuração:

1. Selecione uma conexão do armazenamento de dados.
2. Na área de janela de configuração, clique em Importar.
3. Selecione um arquivo contendo uma captura instantânea do banco de dados.

Os dados serão importados para o banco de dados de configuração
selecionado.

Iniciando o Task Routing Engine
No IBM Content Collector, há um serviço que monitora a maioria dos serviços do
coletor que é executada no IBM Content Collector. Este é o Serviço do IBM Content
Collector Task Routing Engine, ou simplesmente Task Routing Engine.

Antes de iniciar o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine pela
primeira vez, você deve ter criado e configurado uma rota de tarefa.

É necessário iniciar o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine antes
de as definições de configuração no Gerenciador de Configuração entrarem em
vigor. Sempre que você faz mudanças na configuração que são monitoradas pelo
Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine, este serviço deve ser
reiniciado para que as mudanças sejam consideradas. Isto também inclui mudanças
nas configurações de rota de tarefa usando o Gerenciador de Configuração.

Configurando o Content Collector 187



Para fazer com que o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine
selecione as mudanças de configuração sem ter de reiniciar manualmente o Serviço
do IBM Content Collector Task Routing Engine:
v Especifique um intervalo de sincronização do armazém de dados. O intervalo de

sincronização determina a frequência com que o Serviço do IBM Content
Collector Task Routing Engine verifica as mudanças de configuração. Em um
ambiente fora de escala, o intervalo de sincronização do armazém de dados
assegura que o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine verifica o
status dos nós.

v Clique em Mudança de Sinal no Gerenciador de Configuração após ter salvo
todas as mudanças de configuração.

Importante: Quando o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine é
iniciado, qualquer coletor ativo cuja data planejada tenha passado iniciará a
execução imediatamente.

Para iniciar ou reiniciar o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine
manualmente, use qualquer um dos seguintes métodos:
v Acesse Iniciar → Todos os Programas → IBM Content Collector → Iniciar

Serviços → Iniciar o Task Routing Engine.
v Acesse a janela Serviços do Microsoft Windows e inicie o Serviço do IBM

Content Collector Task Routing Engine. Para obter uma lista de quais serviços
de conector do IBM Content Collector são iniciados pelo Serviço do IBM Content
Collector Task Routing Engine, consulte “Serviços do Content Collector” na
página 192.

Configurando o Serviço de Rota de Tarefa
Embora o serviço de rota de tarefa seja configurado automaticamente, é possível
alterar as definições após a configuração inicial.

Para abrir a área de janela Configuração do Serviço de Rota de Tarefa e alterar as
configurações, clique em Ferramentas → Configuração do Serviço de Rota de
Tarefa

Na guia Rota de Tarefa, defina os seguintes valores de configuração:
1. Especifique as Configurações de simultaneidade. Elas incluem:

Tamanho da fila
A fila de tarefas é um buffer que contém as unidades de trabalho
submetidas até que um encadeamento esteja disponível para que elas
sejam processadas. O tamanho da fila determina quantos itens estão
enfileirados. Juntamente com a contagem de encadeamentos, o tamanho
da fila pode ser usado para maximizar o rendimento do sistema e o uso
de recursos. Se o tamanho da fila for muito pequeno, os encadeamentos
de serviço de rota de tarefa estarão indicando inativo. Valores grandes
podem consumir recursos do sistema significativos, pois os itens
aguardarão na fila quando o conjunto de encadeamentos estiver
esgotado.

A configuração padrão é 128. Aumente esse valor até 256 para
servidores que são dimensionados para processar mais de 100
itens/segundo.

Contagem de linha
A contagem de encadeamentos determina o número máximo de itens
simultâneos que podem ser processados pelo sistema. Cada
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encadeamento requer uma conexão e usa memória e recursos do
sistema. Juntamente com o tamanho de fila, a contagem de
encadeamentos pode ser usada para maximizar o rendimento do
sistema e o uso do recurso.

A configuração padrão é 16. Você pode aumentar essa configuração até
um máximo de 30 encadeamentos para cenários de coleção e
arquivamento de alto rendimento em servidores que possuem 8 ou
mais núcleos de CPU disponíveis.

Intervalo de Sincronização do Armazenamento de Dados
Este parâmetro será usado se o Content Collector estiver instalado em
mais de um nó e especifica com que frequência o serviço de rota de
tarefa deve verificar o armazenamento de dados quanto ao sinal de
mudança na configuração ou quanto a uma mudança no registro do nó.
Esse valor é configurado em segundos.

A configuração padrão é 300, o que significa que essa sincronização
ocorre a cada 300 segundos (5 minutos).

Se você configurar este valor como 0, a sincronização será desativada.
Para scale out, esse valor deve ser sempre configurado para um valor
maior que 0.

Número Máximo de Vezes para Iniciar Conectores
Este parâmetro especifica o número de vezes que uma tentativa será
feita ao iniciar um conector. O valor padrão é 3. Se um conector
finalizar inesperadamente mais de 3 vezes em uma hora, ele não será
reiniciado.

Uma contagem máxima de inícios de 0 desativa o recurso de
reinicialização.

O Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine monitora os
conectores que ele inicia e se certifica de que estejam em execução. O
status dos conectores monitorados é verificado uma vez a cada minuto
e após uma falha na comunicação do conector.

Se um conector finalizar inesperadamente e a contagem de reinícios
para o conector não tiver excedido, o conector será reiniciado e
reinicializado. Os documentos que estavam sendo processados quando
o conector foi finalizado são marcados como Com Falha e serão
coletados novamente. Para omitir documentos duplicados no
repositório, certifique-se de que sua rota de tarefa inclua uma tarefa
que trate de duplicação.

O que acontecerá se a contagem de reinicializações para um conector
for excedida dependerá se o Content Collector for executado em um
único nó ou no modo scale out:
v Em um único nó, todas as rotas de tarefa que fazem referência ao

conector são desativadas temporariamente.
v No modo scale out, um processamento adicional dependerá se o

conector falhou no nó primário ou em um nó secundário:
– No nó primário, o Serviço do IBM Content Collector Task Routing

Engine desativa todos os coletores no nó e o nó alterna para um
nó secundário. Qualquer trabalho que precise ser processado por
uma rota de tarefa que faz referência ao conector com falha é
rejeitado. Além disso, esse nó não assumirá o controle como o nó
primário se o novo nó primário falhar.
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– Em um nó secundário, o Serviço do IBM Content Collector Task
Routing Engine rejeita qualquer trabalho que precise ser
processado por uma rota de tarefa que faz referência ao conector
com falha. Além disso, este nó não será assumido como o nó
primário caso o nó primário falhe.

Um evento é gravado no log de eventos principal do Windows
denominado Aplicativo toda vez que o Serviço do IBM Content
Collector Task Routing Engine detecta que um conector não está em
execução ou que um conector foi finalizado com mais frequência do
que ele é permitido ser reiniciado.

Para restaurar o processamento normal após um conector ter falhado
muitas vezes, reinicie o Serviço do IBM Content Collector Task Routing
Engine no nó em que o conector falhou.

Reconfigure a contagem de início após
Após o período de tempo especificado, o contador para o número de
vezes que cada conector foi iniciado é reconfigurado para 0.

O valor-padrão é 1 hora.
2. Especifique as Configurações de Log. Os logs de serviço da rota de tarefa

contêm uma conta detalhada do que o serviço da rota de tarefa está fazendo.
Quando você estiver configurando o log de serviço da rota de tarefa, poderá
selecionar:
v O tipo de dados que deverão ser gravados no arquivo de registro. As opções

disponíveis estão listadas aqui, da menos para a mais detalhada.

Nota: As entradas de registro são acumulativas à medida que são mais
detalhadas. Um nível de registro do tipo Informações, por exemplo, incluirá as
entradas de registro Informações, Aviso, Erro e Fatal.

v O local do arquivo de registro.
v Para ativar a retenção de arquivo de registro, incluindo o número de dias

para retenção do arquivo de registro.
3. Especifique as Configurações do Log de Auditoria. O registro de auditoria

contém informações de processamento de sistema para cada item processado.
Quando você estiver configurando um registro de auditoria, poderá selecionar:
v Opção Um log por coletor (um arquivo para todas as informações de

processamento) ou vários arquivos de log separados
v O local da pasta do registro de auditoria
v O número de dias para retenção dos registros de auditoria
v O tamanho máximo de um arquivo de registro em KB

Tarefas relacionadas

“Configurando o Nó Primário” na página 97
“Iniciando o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine no Nó
Primário e nos Nós de Extensão” na página 100

Verificando se o Content Collector Está em Execução
O IBM Content Collector está em execução quando os respectivos serviços do
Windows estão em execução.

Você pode verificar na janela Serviços do Microsoft Windows quais serviços estão
em execução:
1. Vá para Iniciar->Configurações->Painel de Controle.
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2. Vá par Ferramentas Administrativas->Serviços.
3. Verifique quais serviços do IBM Content Collector estão em execução. Para

obter uma lista de quais serviços são necessários e devem estar em execução,
consulte “Serviços do Content Collector” na página 192. Todos os serviços do
IBM Content Collector são prefixados com o IBM Content Collector.

O status de um serviço não necessariamente indica que o IBM Content Collector
está em execução e de fato fazendo algo. Para verificar isto, e para monitorar o
processamento do sistema, consulte “Usando o Painel do Sistema” na página 823.

Configurando as Definições para Consultas LDAP Durante o
Processamento da Rota de Tarefa

Nas rotas de tarefas, é possível usar regras e valores condicionais que dependem
de uma consulta de grupo LDAP para testar os valores da propriedade para
associação ao grupo. Por exemplo, talvez você deseje verificar se o emissor de um
e-mail pertence a um grupo de usuários específico. Para recuperar as informações
necessárias do servidor LDAP, é necessário configurar as definições para consultas
LDAP.
1. Inicie o Gerenciador de Configuração.
2. No menu principal, clique em Ferramentas → Configuração do Serviço da

Rota de Tarefa.
3. Para alterar as opções de consulta LDAP, selecione Substituir opções da

consulta LDAP padrão na guia LDAP. Os campos sob a caixa de seleção,
mostrando as opções de consulta padrão, se tornam editáveis para que você
possa alterar os valores:

Consulta do Usuário
Procura entradas LDAP. Por padrão, a consulta procura pelos nomes
de conta de usuário.

Atributo direto
Procura atributos de entradas LDAP. Por padrão, a consulta procura o
atributo MemberOf de nomes de conta de usuário.

Consulta indireta
Procura grupos LDAP. Por padrão, a consulta procura por membros
de grupo.

Atributo de grupo
Procura atributos de grupos LDAP. Por padrão, a consulta procura o
atributo de nome do grupo especificado.

4. Selecione o tipo apropriado da lista drop-down Selecionar Tipo de servidor
LDAP. Você pode selecionar entre os seguintes tipos:

Diretório ativo
Para um servidor LDAP Microsoft Active Directory

eDirectory
Para um servidor LDAP eDirectory

SunOne
Para um servidor LDAP SunOne

Domino
Para um servidor LDAP Lotus Domino

5. No campo Nome do Host, digite o nome do host do servidor LDAP, por
exemplo:
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myldap.xycorp.com

6. No campo Porta, digite o número de porta apropriada para a comunicação de
rede com o servidor LDAP. O valor padrão é 389.

7. No campo Versão de protocolo, selecione a versão LDAP que seu servidor
usa:

2 Para versão 2 do LDAP

3 Para versão 3 do LDAP
8. No campo Nome Distinto de Base, digite o prefixo que identifica o conjunto

apropriado de nomes de conta que você deseja procurar durante as
solicitações de autenticação. Por exemplo, se todos os nomes de usuário
usados pelo IBM Content Collector, inicie com CN=Name/O=IBM e, em
seguida, digite essa cadeia no campo Nome Distinto de Base. Quando o
servidor LDAP precisar autenticar um usuário, ele procurará o conjunto de
nomes de conta que iniciam por esse prefixo apenas, o qual pode acelerar os
processos de autenticação caso muitas contas de usuário sejam definidas no
servidor LDAP.

9. No campo Nome Distinto do Usuário, digite o nome da conta de usuário do
usuário padrão do IBM Content Collector.

10. No campo Senha, digite a senha pertencente a conta de usuário LDAP que é
especificada no campo Nome Distinto do Usuário. Clique em Testar
Configurações de LDAP para verificar as credenciais.

11. Clique em OK.
Referências relacionadas

“Operadores para Valores Condicionais” na página 534

Serviços do Content Collector
Alguns serviços do IBM Content Collector são iniciados automaticamente após a
instalação e configuração inicial enquanto outros dependem que modelos de rota
de tarefa importados sejam iniciados.

A tabela abaixo mostra a que horas cada serviço é iniciado. Geralmente, os serviços
do conector são iniciados pelo Serviço do IBM Content Collector Task Routing
Engine assim que seu processo é requerido no fluxo de trabalho de qualquer uma
das rotas da tarefa ativa. Outros serviços são iniciados automaticamente ou devem
ser iniciados manualmente, conforme detalhado abaixo.

É possível mudar a conta do usuário de qualquer um dos serviços disponíveis
doContent Collector. Se você mudar as contas de um serviço que deve ser iniciado
manualmente, você deve reiniciar esse serviço para que as mudanças possam se
tornar efetivas. Se o serviço for iniciado peloServiço do IBM Content Collector Task
Routing Engine, clique no botão da barra de ferramentas Sinalizar Alteração ou
selecione Arquivo → Sinalizar Alteração.Sinalizar noGerenciador de Configuração
para reiniciar oServiço do IBM Content Collector Task Routing Engine.

A tabela a seguir lista os serviços do Content Collector disponíveis com
informações sobre quando os serviços são iniciados.
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Tabela 44. Serviços do IBM Content Collector

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector Task Routing
Engine

Deve ser iniciado
manualmente pelo usuário
após a instalação e
configuração do IBM Content
Collector Server

O ID do usuário deve ter
permissão para iniciar e parar
os serviços do conector
monitorados pelo Serviço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine:

v Lotus Domino: Não a conta
do sistema local. Ela pode
ser a conta do
administrador, mas pode
ser outra conta também.

v Microsoft Exchange:
Microsoft Exchange: Um
conta com direitos de
Administrador do
Exchange Enterprise.

Somente Exchange Server
2007: É possível arquivar
e-mail de uma caixa de
correio com apenas direito
de acesso de Caixa de
Correio Integral, mas o
arquivamento e a coleta de
pasta pública de uma
origem de coleção do
servidor não será
permitida.

v SMTP: Conta de usuário
com direitos de acesso total
ao diretório da fila de
mensagens SMTP.

v Microsoft SharePoint:
Usuário com direitos de
acesso total ao local do
arquivo temporário do
Conector SharePoint.

v Sistema de Arquivos: Conta
do usuário local com
direitos de acesso total a
todos os locais do arquivo.

Importante: Em um ambiente
scale-out, o usuário doServiço
do IBM Content Collector
Task Routing Engine em cada
nó deve ter a permissão para
participar de uma
comunicação de canal com o
processo nas outras
máquinas. O direito do
usuário para isso é Acessar
esse computador a partir da
rede.
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Tabela 44. Serviços do IBM Content Collector (continuação)

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector Web Application

Deve ser iniciado
manualmente pelo usuário
após a instalação e
configuração do IBM Content
Collector Server

v Lotus Domino: Não a conta
do sistema local. Ela pode
ser a conta do
administrador, mas pode
ser outra conta também. É
recomendado que você use
a mesma conta do usuário
para o Serviço do IBM
Content Collector Email
Connector.

v Microsoft Exchange: Uma
conta com direitos de
Administrador do
Exchange Enterprise. É
recomendado que você use
a mesma conta do usuário
para o Serviço do IBM
Content Collector Email
Connector.

v SMTP: Conta de usuário
local. Em um ambiente de
scale-out, o usuário deve
ser um usuário do
domínio.

v Microsoft SharePoint:
Usuário com direitos de
acesso total ao local do
arquivo temporário do
Conector SharePoint.

v Sistema de Arquivos: Conta
do usuário local com
direitos de acesso total a
todos os locais do arquivo.
A conta do Serviço do IBM
Content Collector File
System Source Connector
não deve ser a mesma
conta doServiço do IBM
Content Collector Web
Application, pois esse
serviço não interage com o
local do sistema de
arquivos de onde um
documento é capturado.

Serviço do IBM Content
Collector Utility Connector

Iniciado e monitorado
peloServiço do IBM Content
Collector Task Routing
Engine

Não aplicável
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Tabela 44. Serviços do IBM Content Collector (continuação)

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector Email Connector

Se o Lotus Domino ou o
Microsoft Exchange estiver
instalado e configurado como
sistema de origem, esse
serviço é iniciado e
monitorado peloServiço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

v Lotus Domino: Não a conta
do sistema local. Ela pode
ser a conta do
administrador, mas pode
ser outra conta também.

v Microsoft Exchange: Uma
conta com direitos de
Administrador do
Exchange Enterprise.

v É recomendado que você
use a mesma conta do
usuário para o Serviço do
IBM Content Collector
Email Connector e o
Serviço do IBM Content
Collector Web Application

Serviço do IBM Content
Collector SMTP Connector

Se o SMTP estiver instalado e
configurado como sistema de
origem, esse serviço é
iniciado e monitorado
peloServiço do IBM Content
Collector Task Routing
Engine

Conta do usuário com
direitos de acesso total ao
diretório de fila de
mensagens SMTP.

Em um ambiente de
scale-out, o usuário deve ser
um usuário do domínio.

Serviço do IBM Content
Collector SMTP Receiver

Esse serviço executa fora do
escopo do Serviço do IBM
Content Collector Task
Routing Engine e deve ser
iniciado manualmente.

Conta do usuário com
direitos de acesso total ao
diretório de fila de
mensagens SMTP.

Em um ambiente de
scale-out, o usuário deve ser
um usuário do domínio.
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Tabela 44. Serviços do IBM Content Collector (continuação)

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector File System Source
Connector

Iniciado se o Sistema de
Arquivos estiver configurado
como sistema de origem, esse
serviço é iniciado e
monitorado peloServiço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

v Se o Conector de Origem
do Sistema de Arquivos
monitora arquivos em
outras máquinas no mesmo
domínio, o usuário deve
ter direitos de acesso total
às outras máquinas.

v O usuário do Serviço do
IBM Content Collector
Content Manager
Connector e do Serviço do
IBM Content Collector IBM
FileNet P8 Connector deve
ter acesso ao arquivo de
conteúdo do documento
para que ele possa ser
arquivado no repositório. O
método mais simples é
executar a origem do
sistema de arquivos e os
conectores do repositório
de destino sob a mesma
conta de serviço.

v O Conector de Origem do
Sistema de Arquivos deve
executar como um usuário
que tem permissões para
acessar arquivos de
metadados, ou deve haver
um relacionamento
confiável entre o sistema
IBM Content Collector e o
sistema no qual os
arquivos estão localizados.

Serviço do IBM Content
Collector Metadata Form
Connector

Iniciado após o Conector do
Formulário de Metadados ser
configurado pela rota de
tarefa ativa configurada para
usar o conector

Não aplicável

Serviço do IBM Content
Collector Metadata Form
Database

Iniciado automaticamente
após a instalação doIBM
Content Collector Server e
inicia o banco de dados de
metadados temporário (banco
de dados Derby)

Não aplicável
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Tabela 44. Serviços do IBM Content Collector (continuação)

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector SharePoint
Connector

Se o Microsoft SharePoint
estiver instalado e
configurado como sistema de
origem, esse serviço é
iniciado e monitorado
peloServiço do IBM Content
Collector Task Routing
Engine

v O usuário do Serviço do
IBM Content Collector
SharePoint Connector deve
ter direitos de acesso total
ao local do arquivo
temporário do Conector
SharePoint.

v O usuário do Serviço do
IBM Content Collector
Content Manager
Connector e do Serviço do
IBM Content Collector IBM
FileNet P8 Connector deve
ter acesso ao arquivo de
conteúdo do documento
para que ele possa ser
arquivado no repositório.

Serviço do IBM Content
Collector Content Manager
Connector

Se o Content Manager estiver
instalado e configurado como
sistema de origem, esse
serviço é iniciado e
monitorado pelo Serviço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

Para os privilégios de conta
necessários,
consulte“Privilégios do
Content Manager Necessários
para o Conector” na página
216.

Serviço do IBM Content
Collector IBM FileNet P8
Connector

Se o IBM FileNet P8 estiver
instalado e configurado como
sistema de origem, esse
serviço é iniciado e
monitorado pelo Serviço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

Para os privilégios de conta
necessários,
consulte“Privilégios do IBM
FileNet P8 Necessários para o
Conector” na página 222.

Serviço do IBM Content
Collector Text Extraction
Connector

Iniciado junto com o serviço
do conector do IBM FileNet
P8

Não aplicável

Serviço do IBM Content
Collector File System
Repository Connector

Após o conector estar
configurado para ser usado
em uma rota de tarefa, esse
serviço é iniciado e
monitorado peloServiço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

Se os repositórios doConector
de Repositório do Sistema de
Arquivos estão localizados
em máquinas no mesmo
domínio, mas não na
máquina de origem do IBM
Content Collector, o usuário
deve ter direitos de acesso
total às outras máquinas.

Serviço do IBM Content
Collector FileNet Image
Services Connector

Após o conector estar
configurado para ser usado
em uma rota de tarefa, esse
serviço é iniciado e
monitorado peloServiço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

Conta do usuário local com
direitos de acesso total.
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Tabela 44. Serviços do IBM Content Collector (continuação)

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector Information Help
Center

Iniciado automaticamente
após a instalação doIBM
Content Collector Server
quando o IBM Content
Collector Configuration
Manager é iniciado

Não aplicável

Tarefas relacionadas

“Configurando o Nó Primário” na página 97
“Configurando os Nós de Extensão” na página 98

Configurando Conectores
O IBM Content Collector requer conexões com sistemas de terceiros, incluindo
servidores de e-mail, servidores de arquivos e servidores de repositório. O
Gerenciador de Configuração fornece uma interface para estes sistemas de
terceiros.

Ao executar o assistente de Configuração Inicial doIBM Content Collector, você
seleciona o servidor de correio, servidor de arquivos ou servidor de aplicativos que
deseja usar (por exemplo, sistema de arquivos do Microsoft Exchange, Lotus
Domino, Microsoft Sharepoint, ou Windows), como também o tipo de servidor do
repositório (por exemplo, IBM FileNet P8 ou IBM Content Manager). O processo
de instalação, então, criará entradas com configurações padrão no Gerenciador de
Configuração para cada servidor selecionado. Visualize essas entradas (chamadas
conectores pois elas representam um meio para se conectar com o servidor
necessário) na janela Conectores.

Todos os conectores devem ser configurados. A maioria dos conectores fornece
uma configuração padrão apropriada para configurações comuns, mas é
recomendável revisar as configurações padrão caso deseje alterar o nível de log ou
o local de diretórios temporários ou de arquivos de log.
Tarefas relacionadas

“Configurando o Conector de Origem do Sistema de Arquivos” na página 199
“Configurando oIBM FileNet P8 Connector e Conexões” na página 221
“Configurando um IBM Content Manager Connector e Conexões” na página 215
“Configurando um Conector do Repositório do Sistema de Arquivos e os
Repositórios” na página 217
“Configurando um IBM FileNet Image Services Connector e Conexões” na página
220
“Configurando o Conector Microsoft SharePoint” na página 214

Configurando Conectores de Origem
Um conector de origem fornece uma interface com um sistema de terceiro que
contém documentos com os quais deseja trabalhar no IBM Content Collector.

É necessário configurar pelo menos um conector de origem. A configuração padrão
de cada conector de origem que você seleciona para instalar quando executa a
configuração inicial é solicitada a você. É recomendável revisar as configurações
padrão. Para mudar a configuração de um conector, você deve fornecer credenciais
válidas para o sistema de origem primeiro.
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Configurando o Conector de Origem do Sistema de Arquivos
Configure o Conector de Origem do Sistema de Arquivos se desejar coletar
arquivos de um diretório. O Conector de Origem do Sistema de Arquivos fornece
uma conexão com um sistema de arquivos, que ativa o IBM Content Collector para
monitorar diretórios de origem. Quando o Sistema de Arquivos é selecionado
durante a configuração inicial, o assistente cria um conector desse tipo com as
configurações padrão. Você pode desejar alterar essas configurações padrão ou
incluir mais conectores.

Para configurar um conector:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Conectores para alternar para a

visualização Conectores.
2. Na área de janela Conectores na parte superior esquerda, selecione Origem do

Sistema de Arquivos. O painel de exibição exibe o Conector de Origem do
Sistema de Arquivos configurado atualmente.

3. No painel de configuração, na seção Configurações de Registro, edite as
configurações, se necessário:
a. Na caixa de listagem Nível de Registro, selecione um nível de registro.
b. Na caixa de texto Localidade do Arquivo de Registro, edite a localidade ou

clique em Procurar para escolher uma localidade.
c. Atenção! Por padrão, os arquivos de registro serão mantidos

indefinidamente. Para selecionar um número de dias para os quais o
arquivo de registro será mantido:
1) Selecione Ativar retenção do arquivo de registro.
2) Selecione o número de dias para manter.

4. Na seção Diretório Temporário, edite a localidade na qual os arquivos
temporários serão salvos ou clique em Procurar para escolher uma localidade.

5. Salve as definições de configuração.
Tarefas relacionadas

“Configurando Conectores” na página 198
“Coletando Documentos do Sistema de Arquivos” na página 518
Referências relacionadas

“Níveis de Registro” na página 835
“Privilégios do IBM FileNet P8 Necessários para o Conector” na página 222

Configurando o Email Connector
O Email Connector fornece uma conexão com seu servidor de e-mail. Isto pode ser
Microsoft Exchange ou Lotus Domino. A conexão permite que você monitore
caixas de correio e outras origens de coleta em seu sistema de e-mail.

Para configurar um Conector de E-mail:
1. Inicie o Gerenciador de Configuração e clique em Conectores para alternar para

a visualização Conectores.
2. Na área de janela Conectores na parte superior esquerda, selecione E-mail.
3. Na página Geral do painel de configuração à direita, é possível mudar o nome

e a descrição do conector.
4. Na lista Sistema de Correio, selecione o seu sistema de correio, que pode ser

um dos seguintes:
v Lotus Domino

v Microsoft Exchange
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Notas:

v Suporte para o sistema de e-mail selecionado deve ter sido selecionado
durante a instalação, no assistente de instalação. Se, por exemplo, o Microsoft
Exchange não tiver sido selecionado durante a instalação, a opção Microsoft
Exchange não estará disponível nesta janela. Ou seja, você não conseguirá
alterar a seleção.

v O serviço do IBM Content Collector Email Connector e o serviço do IBM
Content Collector Aplicativo da Web devem ser executados em uma conta
que não é a conta do sistema local.
Se você selecionar Microsoft Exchange, esta conta deverá ter privilégios de
administrador para o Microsoft Exchange.

5. Na seção Definição de Parâmetro, edite as configurações se necessário:
a. Especifique o número máximo de caixas postais que o conector tem

permissão para processar em paralelo. Especifique um número de 1 a 16.
b. Especifique o número máximo de cópias de arquivo de log para manter

para determinação de problema. Se um problema ocorrer com os processos
do conector, o conector copiará seus arquivos de log em um subdiretório
separado do diretório de arquivo de log para análise posterior. O diretório
crash é um subdiretório do diretório support e contém tantos subdiretórios
para falhas quantos definidos na configuração do conector. O nome do
subdiretório para as informações de falha é o registro de data e hora
quando a falha ocorreu, por exemplo, <icclog>\support\crash\<timestamp>,
em que <icclog> é o caminho para o local do arquivo de log. O caminho
padrão do Content Collector é C:\Program Files\IBM\ContentCollector\
ctms\log.
O valor que você especifica aqui determina o número de subdiretórios que
são criados. Esse valor também multiplica os requisitos de armazenamento
para arquivos de log, que são determinados pelo número de arquivos de
log e seus tamanhos. O valor 0 significa que nenhum arquivo de log é
copia. Especifique um número inteiro de 0 a 65538.

c. Nos campos Tentar novamente intervalo, especifique o intervalo de tempo
após o qual os documentos para os quais o processamento falhou serão
processados novamente. Um intervalo de tempo de 0 significa que o coletor
tentará processar os documentos assim que for possível. Observe que isso
não se aplica para documentos com um problema permanente. Especifique
um número inteiro de 0 a 65538 e selecione uma unidade de tempo.

d. Especifique o número máximo de vezes que um coletor tenta processar
documentos novamente quando o processamento falhou antes. Quando o
limite especificado é atingido, presume-se que exista um problema geral
com um documento individual. O coletor então ignora o documento com
erro de forma a não processá-lo agora, nem depois. É possível localizar
detalhes sobre o documento errado em Ferramentas → Lista de Bloqueio.
Especifique um número inteiro de 1 a 65538.

6. Na seção Configurações de Registro, edite as configurações se necessário:
a. Na caixa de listagem Nível de Registro, selecione um nível de registro.
b. Em Localidade do Arquivo de Registro, digite o caminho completo para o

diretório no qual você deseja armazenar os arquivos de registro ou clique
em Procurar para escolher uma localidade.

c. Selecione Truncar arquivos de log para dividir e truncar os arquivos de log.
Se Truncar arquivo de log estiver desmarcado, um único arquivo de log
com tamanho ilimitado será mantido.
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Se Truncar arquivo de log estiver marcado, insira o número máximo de
arquivos de log a serem criados no campo Número de Arquivos de Log.
No campo Tamanho do Arquivo de Registro em MB, digite o tamanho
máximo que um arquivo de registro pode atingir. Assim que o primeiro
arquivo de registro atingir esse nível de tamanho, um novo arquivo de
registro será criado. Quando o número máximo de arquivos de registro for
atingido, e todos os arquivos de registro também atingirem o tamanho
máximo, o arquivo de registro mais antigo será sobrescrito por um novo.
Isto também é conhecido como o método round-robin.

7. Em Tipo de Registro, selecione o formato no qual os arquivos de registro serão
armazenados. Você pode escolher entre as seguintes opções:

Common Base Event
Armazena os arquivos de registro no formato do Common Base Event,
que pode ser lido por várias ferramentas para análise e relatório de
registro. Geralmente, essas ferramentas descobrem as dependências
entre os eventos de registro e são capazes criar vários relatórios para
visualizar essas dependências.

Texto Simples
Armazena o arquivo de registro em um formato de texto simples. Este
formato requer menos espaço em disco que o Common Base Event,
mas geralmente não pode ser processado pelas ferramentas de análise e
relatórios facilmente.

8. Em Diretório de Trabalho, no campo Localidade, digite o caminho completo
para o diretório no qual você deseja salvar os arquivos temporários. Estes
arquivos são criados por coletores e fornecem a base para etapas de
processamento adicionais em uma rota de tarefa. O caminho não deve conter
outros caracteres diferentes de a-z, A-Z e 0-9 do conjunto de caracteres Latino-1.
Em vez de digitar o caminho, você pode clicar em Procurar para escolher uma
localidade.

Nota:

v O diretório de trabalho deve ser um diretório local e não uma unidade de
rede compartilhada. Se você usar um diretório de rede compartilhado como
diretório de trabalho, isto reduzirá o desempenho significativamente.

v O diretório ativo que o conector do servidor de e-mail usa para criar e
armazenar arquivos temporários deve estar em um disco separado e rápido.

Conceitos relacionados

“Lista de bloqueio” na página 776
Tarefas relacionadas

“Coletando Documentos para Processamento do Ciclo de Vida” na página 515
“Coletando E-mail Por Encomenda” na página 510
“Coletando Documentos Automaticamente” na página 496
Referências relacionadas

“Níveis de Registro” na página 835

Especificando Credenciais de Logon para o Servidor de E-mail:

É necessário fornecer determinadas credenciais para que um IBM Content Collector
possa se conectar a um servidor de e-mail. Para conectar-se a um servidor Lotus
Domino, é necessário especificar o local de um arquivo notes.ini válido e uma
senha. Para conectar-se a um servidor Exchange, é necessário fornecer o nome do
servidor.
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Dependendo de sua seleção na lista Sistema de Correio na página Geral, execute
uma das etapas a seguir:
v Para o Lotus Domino:

1. No campo local do Notes.INI, digite o nome do diretório no qual um
arquivo notes.ini adequado pode ser localizado. O diretório padrão no qual
o notes.ini é criado pela configuração inicial é <INSTALL_DIR>\notesdata\. O
local padrão é configurado após a execução da configuração inicial. O
arquivo notes.ini precisa conter o nome do servidor Domino ao qual se
conectar e uma referência para o arquivo de ID de um usuário com direitos
de administração para o servidor.

2. No campo Senha, digite a senha que pertence ao arquivo de ID que é
referenciado no arquivo notes.ini.

3. Clique no botão Validar para verificar se as credenciais estão corretas.

Nota: A validação do usuário funciona apenas se o arquivo notes.ini
contiver uma entrada MailServer. Em outras palavras, o Lotus Notes
autentica apenas um usuário se o usuário acessar um servidor Domino. Em
uma configuração local (na qual nenhum valor é designado ao MailServer no
arquivo notes.ini), uma autenticação não ocorre, o que significa que a
validação do usuário é sempre bem-sucedida.

v Para o Microsoft Exchange:
1. No campo Nome do Host do Servidor Exchange, digite o nome do servidor

Exchange ao qual deseja conectar-se.
2. Selecione Abrir caixas de correio com acesso privilegiado se a conta que

executa oServiço do IBM Content Collector Email Connector e o Serviço do
IBM Content Collector Web Application possui direitos de administrador do
Exchange. Caso contrário, a conta requer acesso total a todas as caixas de
correio a serem arquivadas e para a caixa de entrada acionadora

3. Selecione Abrir pastas públicas com accesso privilegiado se a conta que
executa o Serviço do IBM Content Collector Email Connector e o Serviço do
IBM Content Collector Web Application possui direitos de administrador do
Exchange. Caso contrário, a conta exigirá o nível de permissão Editor para as
pastas públicas a serem arquivadas e o nível de permissão Revisor para as
pastas-pai.

Como o conector que você está configurando é um serviço do Windows, você
deve especificar a conta e a senha que deseja usar para acessar o servidor do
Exchange na folha de propriedades do Serviço do IBM Content Collector Email
Connector. Além disso, o serviço Aplicativo da Web deve ser executado com o
mesmo ID do usuário. Consulte o tópico relacionado para obter informações
sobre como alterar a conta do usuário que inicia o serviço do Serviço do IBM
Content Collector Email Connector e do Aplicativo da Web.

Tarefas relacionadas

“Mudando a Conta do Usuário de um Serviço” na página 229

Especificando Onde Consultar Endereços do Destinatário de E-mail:

Quando o IBM Content Collector arquiva um e-mail, o e-mail precisa estar
associado ao usuário de e-mail correto para que a caixa de correio deste usuário
possa ser identificada quando o e-mail for colocado em stub ou restaurado.

Um usuário pode ter vários endereços de e-mail. Esta é a razão pela qual uma
consulta do catálogo de endereços ou do Active Directory é executada para
identificar o usuário e associar o e-mail a um ID exclusivo ou conta.
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Dependendo de sua seleção na lista Sistema de Correio na página Geral, execute
uma das etapas a seguir:
v Para Lotus Domino: Especifique os catálogos de endereço do Lotus Notes que

você deseja usar para resolver dados nos campos de destinatário de e-mail.
Selecione um dos seguintes:

Público
Se selecionados, os nomes públicos e o catálogo de endereços
(names.nsf) nos servidores Lotus Domino processados serão usados para
resolver dados em campos de destinatário de e-mail.

Definido pelo usuário
Use esta opção para especificar outro catálogo de endereços para
resolver dados nos campos de destinatário de e-mail. Pelo menos uma
lista de endereços deve ser selecionada. Para incluir uma lista de
endereços (banco de dados do Lotus Notes), clique em Incluir. Na janela
que for aberta:
1. Especifique o servidor Lotus Notes onde o banco de dados reside. Se

o servidor estiver em uma máquina local, deixe o campo do servidor
em branco.

2. Especifique um banco de dados que herda seu design de
pubnames.ntf, o que significa que seu design se baseia nos Nomes
públicos & Catálogo de Endereços (NAB), por exemplo,
dir1\companyNAB.nsf.

Para editar ou remover um banco de dados, selecione uma linha na
tabela e clique em Editar ou Remover.

Nota: Mesmo se Definido pelo Usuário for selecionado, você pode
especificar os nomes públicos e o próprio catálogo de endereços,
inserindo names.nsf em um dos servidores Domino no seu ambiente
Domino.

v Para Microsoft Exchange: Especifique o Active Directory que você deseja usar
para resolver dados nos campos de destinatário de e-mail.

Dica: Certifique-se de que a máquina que executa o servidor IBM Content
Collector faz parte do domínio do Active Directory. Caso contrário, o Conector
de E-mail pode falhar.
1. Selecione o tipo do servidor Active Directory a ser usado:

Padrão de domínio
Um dos servidores Active Directory para o qual a consulta DNS do
nome de domínio é resolvida. Se houver vários servidores Active
Directory, o IBM Content Collector selecionará um deles.

Definido pelo usuário
Outro servidor de catálogos global.

2. Se você selecionou Definido pelo Usuário na etapa 1, forneça também as
seguintes informações no campo apropriado:

Nome do Host
O nome do servidor Active Directory. O catálogo global deve ser
ativado nesse servidor.

Porta LDAP
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O número da porta para comunicação com o servidor de domínio
especificado. Este é o servidor de domínio padrão do domínio ao
qual o servidor de catálogos global especificado pertence. O padrão é
389.

Porta do Catálogo Global
O número da porta para comunicação de rede com o servidor de
catálogos global especificado. O padrão é 3268.

3. Especifique a conta do usuário usada para acessar o servidor Active
Directory. Insira o endereço SMTP do usuário. Se o Active Directory não
puder ser acessado usando o endereço SMTP, use o nome distinto do
usuário. O formato de endereço é:
– Para um endereço SMTP: iccuser@mycompany.com
– Para o nome distinto do usuário: CN=iccuser,CN=Users,DC=company,DC=com

4. Digite a senha desse usuário no campo Senha.
5. Clique em Validar para assegurar que você inseriu as credenciais corretas.

v Salve as definições de configuração.

Configurando o Conector SMTP
Configure o Conector SMTP se desejar arquivar e-mail de SMTP/MIME. O
Conector SMTP fornece uma conexão com um Receptor de SMTP interno, o qual
recebe e-mail de SMTP/MIME e grava os documentos em um diretório no disco, a
partir de onde eles são processados.

Diferente do Email Connector, o SMTP Connector não coleta ativamente
documentos de e-mail do servidor de correio. Em vez disso, o servidor SMTP de
origem deve enviar ativamente todo e-mail de SMTP/MIME para ser processado
no IBM Content Collector. Portanto, o arquivamento de SMTP não pode ser usado
para gerenciamento da caixa de correio, exceto para objetivos de conformidade. O
Receptor SMTP do Content Collector recebe esses documentos de e-mail
SMTP/MIME e grava-os em um diretório designado. O coletor SMTP seleciona o
correio do diretório designado.

Para configurar o Conector SMTP:
1. Inicie o Gerenciador de Configuração e clique em Conectores para alternar para

a visualização Conectores.
2. Na área de janela Conectores na parte superior esquerda, selecione SMTP.
3. Na página Geral do painel de configuração à direita, é possível mudar o nome

e a descrição do conector.
4. Na seção Definição de Parâmetro, edite as configurações se necessário:

a. Especifique o número máximo de cópias de arquivo de log para manter
para determinação de problema. Se um problema ocorrer com os processos
do conector, o conector copiará seus arquivos de log em um subdiretório
separado do diretório de arquivo de log para análise posterior. O diretório
crash é um subdiretório do diretório support e contém tantos subdiretórios
para falhas quantos definidos na configuração do conector. O nome do
subdiretório para as informações de falha é o registro de data e hora
quando a falha ocorreu, por exemplo, <icclog>\support\crash\<timestamp>,
em que <icclog> é o caminho para o local do arquivo de log. O caminho
padrão do Content Collector é C:\Program Files\IBM\ContentCollector\
ctms\log.
O valor que você especifica aqui determina o número de subdiretórios que
são criados. Esse valor também multiplica os requisitos de armazenamento
para arquivos de log, que são determinados pelo número de arquivos de
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log e seus tamanhos. O valor 0 significa que nenhum arquivo de log é
copia. Especifique um número inteiro de 0 a 65538.

b. Nos campos Tentar novamente intervalo, especifique o intervalo de tempo
após o qual os documentos para os quais o processamento falhou serão
processados novamente. Um intervalo de tempo de 0 significa que o coletor
tentará processar os documentos assim que for possível. Observe que isso
não se aplica para documentos com um problema permanente. Especifique
um número inteiro de 0 a 65538 e selecione uma unidade de tempo.

c. Especifique o número máximo de vezes que um coletor tenta processar
documentos novamente quando o processamento falhou antes. Quando o
limite especificado é atingido, presume-se que exista um problema geral
com um documento individual. O coletor então ignora o documento com
erro de forma a não processá-lo agora, nem depois. É possível localizar
detalhes sobre o documento errado em Ferramentas → Lista de Bloqueio.
Especifique um número inteiro de 1 a 65538.

5. Na seção Configurações de Registro, edite as configurações se necessário:
a. Na caixa de listagem Nível de Registro, selecione um nível de registro.
b. Em Localidade do Arquivo de Registro, digite o caminho completo para o

diretório no qual você deseja armazenar os arquivos de registro ou clique
em Procurar para escolher uma localidade.

c. Selecione Truncar arquivos de log para dividir e truncar os arquivos de log.
Se Truncar arquivo de log estiver desmarcado, um único arquivo de log
com tamanho ilimitado será mantido.
Se Truncar arquivo de log estiver marcado, insira o número máximo de
arquivos de log a serem criados no campo Número de Arquivos de Log.
No campo Tamanho do Arquivo de Registro em MB, digite o tamanho
máximo que um arquivo de registro pode atingir. Assim que o primeiro
arquivo de registro atingir esse nível de tamanho, um novo arquivo de
registro será criado. Quando o número máximo de arquivos de registro for
atingido, e todos os arquivos de registro também atingirem o tamanho
máximo, o arquivo de registro mais antigo será sobrescrito por um novo.
Isto também é conhecido como o método round-robin.

6. Em Tipo de Registro, selecione o formato no qual os arquivos de registro serão
armazenados. Você pode escolher entre as seguintes opções:

Common Base Event
Armazena os arquivos de registro no formato do Common Base Event,
que pode ser lido por várias ferramentas para análise e relatório de
registro. Geralmente, essas ferramentas descobrem as dependências
entre os eventos de registro e são capazes criar vários relatórios para
visualizar essas dependências.

Texto Simples
Armazena o arquivo de registro em um formato de texto simples. Este
formato requer menos espaço em disco que o Common Base Event,
mas geralmente não pode ser processado pelas ferramentas de análise e
relatórios facilmente.

7. Em Diretório de Trabalho, no campo Localidade, digite o caminho completo
para o diretório no qual você deseja salvar os arquivos temporários. Estes
arquivos são criados por coletores e fornecem a base para etapas de
processamento adicionais em uma rota de tarefa. O caminho não deve conter
outros caracteres diferentes de a-z, A-Z e 0-9 do conjunto de caracteres Latino-1.
Em vez de digitar o caminho, você pode clicar em Procurar para escolher uma
localidade.
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Nota:

v O diretório de trabalho deve ser um diretório local e não uma unidade de
rede compartilhada. Se você usar um diretório de rede compartilhado como
diretório de trabalho, isto reduzirá o desempenho significativamente.

v O diretório ativo que o conector do servidor de e-mail usa para criar e
armazenar arquivos temporários deve estar em um disco separado e rápido.

Alterando o Diretório da Fila de Mensagens:

O Receptor de SMTP recebe e-mail de SMTP/MIME que é processado pelo
conector SMTP. Você deve especificar o diretório da fila de mensagens no qual o
Receptor de SMTP grava o e-mail recebido.

Na guia Conexão da configuração do Conector SMTP, especifique o diretório no
qual o e-mail recebido é enfileirado para processamento.

Importante: Selecione um diretório que seja altamente confiável. Quando o
Receptor de SMTP recebe um documento e o armazena neste diretório, um aviso é
enviado para o servidor original informando que a mensagem foi recebida com
êxito. Se, por alguma razão, os documentos no diretório da fila de mensagens
forem excluídos antes de serem arquivados, o e-mail será perdido. Portanto, você
deve certificar-se de que o diretório da fila de mensagens seja seguro. Também
certifique-se de que nenhuma varredura de antivírus execute nesse diretório.

Se você alterar o diretório da fila de mensagens, deverá assegurar que não perdeu
nenhum documento.

Para alterar o diretório de fila de mensagens:
1. Pare o Receptor de SMTP. Clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM

Content Collector → Parar Serviços → Parar Receptor SMTP.
2. Aguarde até todas as mensagens serem processadas. Verifique o diretório da

fila de mensagens atual para ver se há mensagens adicionais a serem
processadas.

3. Quando o diretório da fila de mensagens estiver vazio, exclua-o. O Receptor de
SMTP não será iniciado até o diretório antigo ter sido removido. Isto é feito
para evitar a perda de dados.

4. Altere o diretório da fila de mensagens na guia Conexão da configuração do
Conector SMTP.

5. Reinicie o Receptor de SMTP. Clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM
Content Collector → Iniciar Serviços → Iniciar Receptor SMTP.

Ativando a Autenticação SMTP:

O IBM Content Collector pode usar autenticação SMTP para assegurar que o
e-mail de STMP/MIME seja processado apenas se ele for recebido a partir de um
emissor autenticado.

Apenas a autenticação básica de SMTP é suportada no IBM Content Collector. As
conexões autenticadas e criptografadas por Transport Layer Security (TLS)/Secure
Socket Layer (SSL) não são suportadas.

Se desejar arquivar e-mail de SMTP/MIME, você deverá configurar seu servidor
SMTP para encaminhar todos os e-mails para o IBM Content Collector. Ative a
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autenticação de SMTP para seu servidor SMTP e no IBM Content Collector para
certificar-se de que apenas o e-mail que seja enviado de seu servidor seja recebido
e processado pelo IBM Content Collector.

Importante: Você deve proteger o Content Collector Receptor SMTP por um
firewall além da autenticação SMTP ou, se você não ativar a autenticação SMTP,
em vez da autenticação SMTP. O servidor Content Collector deve ser acessível
somente ao servidor de correio que encaminha o e-mail. Em particular, a porta 25
SMTP padrão deve estar fechada para outro tráfego para evitar arquivamento
doloso ou acidental de e-mail originado de outros servidores de correio.

Para ativar a autenticação de SMTP no IBM Content Collector:
1. Na guia Conexão da configuração do Conector SMTP, selecione Ativar

Autenticação SMTP.
2. No campo ID do Usuário, especifique o ID do usuário que você deseja usar

para autenticação SMTP.
3. No campo Senha, insira a senha que você deseja usar para autenticação SMTP.
4. Use as mesmas credenciais de autenticação em seu sistema de e-mail.

Configurando seu Servidor de Correio para Enviar Relatórios de Diário:

O IBM Content Collector Conector SMTP processa o e-mail registrado que é
recebido de um servidor de correio externo. Você deve configurar seu servidor de
correio para que ele envie relatórios de diário para o Content Collector Conector
SMTP.

Consulte a documentação de seu servidor de correio para obter instruções sobre
como configurar o diário de SMTP em um host externo. As seções a seguir contêm
instruções para configurar o Microsoft Exchange 2007, o Microsoft Exchange 2010 e
o Lotus Domino.

Configurando o Microsoft Exchange para Enviar Relatórios de Diário:

Siga estas instruções para configurar o Microsoft Exchange 2007 ou o Microsoft
Exchange 2010 para enviar relatórios de diário ao IBM Content Collector Conector
SMTP.

Para configurar o Microsoft Exchange para enviar relatórios de diário para um
endereço SMTP externo:
1. Configure uma conexão SMTP para o host de SMTP externo.
2. Configure o domínio no qual o servidor do IBM Content Collector está em

execução como domínio remoto.
3. Configure um contato de e-mail para o destinatário de SMTP externo.
4. Ativar autenticação SMTP.
5. Configure uma regra de diário que envia relatórios de diário para todos os

e-mails internos e externos no host externo.
6. Ajuste o intervalo de nova tentativa para mensagens de saída para certificar-se

de que nenhum dado será perdido se o Receptor SMTP estiver inativo.

Configurando uma Conexão de SMTP no Microsoft Exchange:

Para poder enviar e-mail do servidor Microsoft Exchange para endereços fora do
domínio do Microsoft Exchange, por exemplo, para o IBM Content Collector
Conector SMTP, você deve definir um conector de Envio em Microsoft Exchange.

Configurando o Content Collector 207



Para definir um conector de Envio para o servidor IBM Content Collector:
1. No Console de Gerenciamento do Exchange, navegue até Configuração da

Organização → Transporte de Hub.
2. Selecione a guia Enviar Conectores.
3. Clique com o botão direito do mouse e selecione Novo Conector de Envio....
4. Na página Introdução na janela Novo Conector de Envio, especifique um

nome para o conector de Envio e selecione Customizado como o uso
desejado.

5. Clique em Avançar .
6. Na página Espaço de endereço, clique em Incluir... para incluir um novo

espaço de endereço.
7. Na janela Espaço de Endereço de SMTP, insira o endereço do domínio para o

qual os correios externos devem ser enviados, portanto, neste caso, o domínio
do servidor IBM Content Collector.

8. Clique em OK e, em seguida, em Avançar.
9. Na página Configurações de Rede, selecione Rotear todo correio através dos

hosts smarts a seguir.
10. Clique em Incluir... e insira o endereço IP ou o nome completo do domínio da

máquina na qual o IBM Content Collector Conector SMTP está executando.
11. Clique em OK.
12. Certifique-se de que Usar as configurações de Consulta de DNS Externa no

servidor de transporte não esteja selecionado.
13. Opcional: Na página Definir configurações de autenticação do smart host,

ativar autenticação SMTP básica. Também é possível fazer isso mais tarde.
14. Clique em Avançar até você atingir a última página do assistente, em seguida,

clique em Concluir.

Configurando um Domínio Remoto para Microsoft Exchange:

Um domínio remoto é um domínio fora da floresta de serviço do Active Directory.
Você deve definir as configurações para transferência de mensagem entre a
organização do servidor Microsoft Exchange e o domínio da máquina na qual seu
servidor IBM Content Collector está em execução.

Para criar e configurar um domínio remoto para o servidor IBM Content Collector:
1. No Console de Gerenciamento do Exchange, navegue até Configuração da

Organização → Transporte de Hub.
2. Selecione a guia Domínios Remotos.
3. Clique com o botão direito do mouse e selecione Novo Domínio Remoto....
4. Na janela Novo Domínio Remoto, especifique um nome para o domínio remoto

e o nome de domínio do servidor IBM Content Collector.
5. Clique em Novo.
6. Clique com o botão direito do mouse no domínio que acabou de criar e

selecione Propriedades.
7. Na guia Formato da Mensagem ou Formato da Mensagem Original Enviada

como Anexo ao Relatório de Diário, selecione o seguinte:
a. Em Trocar formato rich text, selecione Nunca usar.
b. Em Conjuntos de Caracteres, selecione Unicode (UTF-8).

8. Clique em OK.
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Configurando o Destinatário de SMTP Externo no Microsoft Exchange:

Você deve criar um contato de e-mail para o destinatário de SMTP externo para o
qual o Microsoft Exchange envia as mensagens de diário e definir as configurações
para este destinatário.

Para criar e configurar o destinatário de diário de SMTP externo:
1. Crie um novo contato de e-mail para usar como o destinatário do diário.

a. No Console de Gerenciamento do Exchange, navegue até Configuração de
Destinatário → Contato de Correio.

b. Clique com o botão direito do mouse e selecione Novo Contato de
Correio....

c. No assistente, selecione Novo Contato e clique em Avançar.
d. Especifique um nome e um alias para o destinatário de diário.
e. Clique em Editar... e especifique o endereço de SMTP externo para o

destinatário de diário. Esse deve ser um endereço SMTP que aponte para o
Servidor IBM Content Collector. É possível escolher qualquer nome de caixa
de correio no endereço SMTP, porque somente o domínio do endereço
SMTP é necessário para determinar o servidor SMTP de recepção.

f. Clique em OK.
g. Clique em Avançar, em seguida, clique em Novo.

2. Configure o novo contato de e-mail e oculte-o no catálogo de endereços.
a. Clique com o botão direito do mouse no contato de e-mail que você acabou

de criar e selecione Propriedades.
b. Na guia Geral, altere Usar rich text de MAPI para Nunca.
c. Selecione Ocultar nas listas de endereços do Exchange. Isto assegura que

nenhum usuário do Outlook possa selecionar o contato no catálogo de
endereços e enviar mensagens diretamente ao endereço de diário.

d. Clique em OK.
3. Customize as configurações do formato da mensagem para o contato de e-mail.

Estas configurações devem ser alteradas usando o Shell de Gerenciamento do
Exchange.
a. Abra o Shell de Gerenciamento do Exchange.
b. Configure o parâmetro UsePreferMessageFormat como true. Se este

parâmetro estiver configurado, o e-mail que é enviado para este contato de
e-mail sempre usará as configurações de formato da mensagem que estão
definidas para este contato de e-mail, em vez das configurações para o
domínio remoto ou o emissor de e-mail. Insira o comando a seguir, em que
Alias é o alias do contato de e-mail:
Set-MailContact -Identity Alias
-UsePreferMessageFormat $true

c. Configure o parâmetro MessageBodyFormat como TextAndHtml. O
parâmetro MessageBodyFormat especifica o formato do corpo da
mensagem para mensagens que são enviadas para o contato de correio.
Configurar isso para TextAndHtml significa que as mensagens MIME
recebidas pelo Servidor IBM Content Collector conterão ambos, uma
representação de texto simples do corpo e também uma representação
HTML.

d. Configure o parâmetro MessageFormat como Mime. Este parâmetro
especifica o formato da mensagem. Se o formato do corpo da mensagem for
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configurado como TextAndHtml, o formato da mensagem deverá ser
configurado como Mime. Insira o comando a seguir, em que Alias é o alias
do contato de e-mail:
Set-MailContact -Identity Alias
-MessageFormat Mime

4. Configure o contato de e-mail para aceitar apenas mensagens que foram
enviadas pelo destinatário do Microsoft Exchange. Os relatórios de diário são
sempre enviados pelo destinatário do Microsoft Exchange, portanto, restringir o
contato de e-mail para não aceitar nenhum e-mail de outros emissores protege
os relatórios de diário que são enviados ao IBM Content Collector Conector
SMTP.
a. Abra o Shell de Gerenciamento do Exchange.
b. Configure o parâmetro RequireSenderAuthentication como true e o

parâmetro AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers como "Microsoft
Exchange". Isto ativa a autenticação do emissor e requer que o emissor seja
o destinatário do Microsoft Exchange. Insira o comando a seguir, em que
Alias é o alias do contato de e-mail:
Set-MailContact -Identity Alias
-AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers
"Microsoft Exchange" -RequireSenderAuthentication $true

Ativando a Autenticação SMTP Básica para oMicrosoft Exchange:

Você deve ativar a autenticação SMTP básica para certificar-se de que o IBM
Content Collector Conector SMTP aceita somente e-mail de diário autenticado e
rejeita todos os outros e-mails.

No IBM Content Collector Gerenciador de Configuração, ative a autenticação
SMTP e defina um ID e senha de usuário. Para fazer isso, alterne para a
visualização Conectores, selecione SMTP, e selecione Ativar autenticação SMTP.

Para configurar a autenticação SMTP no Microsoft Exchange:
1. No Console de Gerenciamento do Exchange, navegue até Configuração da

Organização → Transporte de Hub.
2. Selecione a guia Enviar Conectores.
3. Selecione o conector de envio que você criou e clique em Propriedades.
4. Na guia Rede, selecione o smart host que você criou e clique em Mudar.
5. Na janela Definir Configurações de Autenticação do Smart Host, selecione

Autenticação Básica.
6. Certifique-se de que Autenticação Básica sobre TLS não está selecionada.
7. Insira o ID e senha do usuário que você definiu no Content Collector

Gerenciador de Configuração.

Configurando uma Regra de Diário para o Microsoft Exchange:

Para configurar o arquivamento de diário, crie uma regra de diário que envie
relatórios de diário para todos os e-mails internos e externos para o IBM Content
Collector Conector SMTP.

Para configurar uma regra de diário no Microsoft Exchange:
1. No Console de Gerenciamento do Exchange, navegue até Configuração da

Organização → Transporte de Hub.
2. Selecione a guia Diário.

210 Guia do Administrador



3. Clique com o botão direito do mouse e selecione Nova Regra de Diário....
4. Especifique um nome para a regra de diário.
5. Como endereço de e-mail, selecione o contato externo que você criou antes.
6. Selecione um escopo de diário. Selecione Global para criar um diário de todas

as mensagens internas e externas.
7. Clique em Novo.

Ajustando o Intervalo de Nova Tentativa noMicrosoft Exchange:

Se o Receptor SMTP estiver desativado por algum motivo e os relatórios de diário
não puderem ser entregues, oMicrosoft Exchange tenta entregar o e-mail
novamente até que o intervalo de nova tentativa tenha passado. Se o Receptor
SMTP não aceitar o e-mail dentro desse intervalo de tempo, ele não é processado.

Para evitar a perda de dados, você deve certificar-se de que o intervalo de nova
tentativa para mensagens de saída no Microsoft Exchange está configurado de
modo que todas as mensagens sejam processadas. Para garantir isso, o intervalo de
nova tentativa deve ser maior que quaisquer tempos de inatividade do Receptor
SMTP.

Para ajustar o intervalo de nova tentativa noMicrosoft Exchange:
1. No Console de Gerenciamento do Exchange, navegue para as propriedades de

transporte.
v Em uma máquina que possua a função de servidor Edge Transport instalada,

selecione Edge Transport e clique em Propriedades no nome do servidor.
v Em uma máquina que possua a função de servidor Hub Transport instalada,

selecione Configuração do Servidor → Hub Transport, e depois selecione um
servidor e clique em Propriedades no painel de ação.

2. Selecione a guia Limites.
3. Especifique um valor para Intervalo de nova tentativa de falha de conexão de

saída (minutos). O valor deve estar entre 1 e 28800 minutos (20 dias).
4. Clique em OK.

Configurando o Lotus Domino para Enviar Relatórios de Diário:

Siga estas instruções para configurar o Lotus Domino para enviar relatórios de
diário ao IBM Content Collector Conector SMTP.

Para configurar o Lotus Domino para enviar relatórios de diário para um endereço
SMTP externo:
1. Configure uma conexão SMTP para o host de SMTP externo.
2. Configure o domínio no qual o servidor do IBM Content Collector está em

execução como domínio de SMTP estrangeiro.
3. Ativar autenticação SMTP.
4. Configure uma regra de diário que envia relatórios de diário para todos os

e-mails internos e externos no host externo.
5. Ajuste o intervalo de nova tentativa para mensagens de saída para certificar-se

de que nenhum dado será perdido se o Receptor SMTP estiver inativo.

Configurando uma Conexão de SMTP no Lotus Domino:
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Para poder enviar e-mail do servidor Lotus Domino para endereços fora do
domínio do Lotus Domino, por exemplo para o IBM Content Collector Conector
SMTP, você deve definir uma conexão com o host externo no Lotus Domino.

Para definir uma conexão com o servidor IBM Content Collector:
1. No Domino Administrator Client, navegue até Configuração → Sistema de

Mensagens → Conexões.
2. Clique em Incluir Conexão.
3. Alterne para a guia Básico.

a. Em Tipo de Conexão, selecione SMTP.
b. Em Servidor de Destino, especifique qualquer nome de servidor virtual que

não exista. Este nome do host não é usado e ele não deve resolver para
nenhum endereço IP.

c. Em Domínio de Destino, especifique qualquer nome de domínio virtual
que não exista. Este nome do domínio não é usado e ele não deve resolver
para nenhum endereço IP.

d. Em Host de Comutação MTA de SMTP, especifique o host no qual o IBM
Content Collector Conector SMTP está em execução. O Lotus Domino deve
poder resolver o endereço IP do host, através de uma entrada de DNS ou
usando o arquivo host na máquina local.

4. Alterne para a guia Replicação/Roteamento.
a. Desative a tarefa Replicação.
b. Configure a tarefa de Roteamento para Roteamento de Correio de SMTP.

5. Clique em Salvar & Fechar.

Configurando um Domínio de SMTP Estrangeiro para Lotus Domino:

Um documento de domínio de SMTP estrangeiro fornece aos servidores em um
domínio do Domino informações sobre para onde transferir correio que é enviado
para endereços do SMTP externos. Você deve definir as configurações para
transferência de mensagem entre o domínio do servidor Lotus Domino e o
domínio da máquina na qual seu servidor IBM Content Collector está em
execução.

Para criar e configurar um domínio do SMTP estrangeiro para o servidor IBM
Content Collector:
1. No Domino Administrator Client, navegue até Configuração → Sistema de

Mensagens → Domínios.
2. Clique em Incluir Domínio.
3. Na guia Básico em Tipo de Domínio, selecione Domínio do SMTP

Estrangeiro.
4. Alterne para a guia Roteamento.

a. Em Domínio da Internet, especifique o nome de domínio externo da
máquina na qual o servidor IBM Content Collector está em execução.

b. Em Nome de Domínio, especifique o mesmo nome de domínio que você
especificou quando configurou a conexão.

5. Clique em Salvar & Fechar.

Ativando a Autenticação SMTP Básica para oLotus Domino:
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Você deve ativar a autenticação SMTP básica para certificar-se de que o IBM
Content Collector Conector SMTP aceita somente e-mail de diário autenticado e
rejeita todos os outros e-mails.

No IBM Content Collector Gerenciador de Configuração, ative a autenticação
SMTP e defina um ID e senha de usuário. Para fazer isso, alterne para a
visualização Conectores, selecione SMTP, e selecione Ativar autenticação SMTP.

Para configurar a autenticação SMTP no Lotus Domino:
1. No Domino Administrator Client, navegue para Configuração → Servidor →

Configurações.
2. Abra o documento de configuração para o servidor que você deseja configurar.
3. Selecione Router/SMTP → Básico.
4. Em Host de comutação para mensagens que deixam o domínio da Internet

local, especifique o nome do domínio externo da máquina na qual o servidor
IBM Content Collector está executando.

5. Em Usar autenticação ao enviar mensagens para o host de comutação,
selecione Ativado e especifique o nome e senha que você definiu noContent
Collector Gerenciador de Configuração.

Configurando uma Regra de Diário para o Lotus Domino:

Para configurar o arquivamento de diário, crie uma regra de diário que envie
relatórios de diário para todos os e-mails internos e externos para o IBM Content
Collector Conector SMTP.

Para configurar uma regra de diário no Lotus Domino:
1. No Domino Administrator Client, navegue até Configuração → Sistema de

Mensagens → Configurações.
2. Abra o documento de configuração para o servidor que você deseja configurar.
3. Selecione Roteador/SMTP → Restrições e Controles... → Regras.
4. Crie uma regra que registra mensagens em diários.
5. Selecione Roteador/SMTP → Avançado....

a. Em Diário, selecione Ativado.
b. Como método, selecione Enviar para Banco de Dados de Recebimento de

Correio.
c. Em Destino de Correio, especifique o endereço de SMTP do IBM Content

Collector Conector SMTP.
d. Ative Destinatários do Diário.

6. Selecione MIME → Avançado... → Opções de Mensagem de Saída Avançadas.
7. Em Sempre enviar os seguintes itens do Notes nos cabeçalhos especifique

pelo menos os seguintes nomes de campos:
$JournalRecipients
RecipientGroupsExpanded
OriginalBcc

Dica: É possível incluir mais campos e extrair seu conteúdo como metadados
customizados no Conector SMTP. Entretanto, você deve especificar
explicitamente os campos que deseja incluir.

8. Clique em Salvar & Fechar.
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Ajustando o Intervalo de Nova Tentativa no Lotus Domino:

Se o Receptor SMTP estiver desativado por algum motivo e os relatórios de diário
não puderem ser entregues, oLotus Domino tenta entregar o e-mail novamente até
que o intervalo de nova tentativa tenha passado. Se o Receptor SMTP não aceitar o
e-mail dentro desse intervalo de tempo, ele não é processado.

Para evitar a perda de dados, você deve certificar-se de que o intervalo de nova
tentativa para mensagens de saída no Lotus Domino está configurado de modo
que todas as mensagens sejam processadas. Para garantir isso, o intervalo de nova
tentativa deve ser maior que quaisquer tempos de inatividade do Receptor SMTP.

Para ajustar o intervalo de nova tentativa noLotus Domino:
1. No Domino Administrator Client, navegue até Configuração → Sistema de

Mensagens → Configurações.
2. Abra o documento de configuração para o servidor que você deseja configurar.
3. Selecione Roteador/SMTP → Restrições e Controles... → Transferir Controles.
4. Especifique um valor (em minutos) para Intervalo de nova tentativa da

transferência inicial.

Configurando o Conector Microsoft SharePoint
O conector Microsoft SharePoint necessita de uma conexão com cada site ou
subsite SharePoint do qual você deseja coletar documentos. Ao selecionar
Microsoft SharePoint durante a configuração inicial, o assistente cria o conector
com configurações padrão. No Gerenciador de Configuração, é possível alterar
estas configurações padrão e incluir ou modificar conexões.

Para configurar o ConectorMicrosoft SharePoint:
1. No Gerenciador de Configuração, navegue para Conectores → Microsoft

SharePoint.
2. Na guia Geral, nomeie seu conector e especifique os requisitos de criação de

log:
a. Na caixa de listagem Nível de Registro, selecione um nível de registro.

Consulte as descrições dos níveis em “Níveis de Registro” na página 835.
b. Na caixa de texto Localidade do Arquivo de Registro, edite a localidade ou

clique em Procurar para escolher uma localidade.
c. Para limitar a retenção de arquivos de log:

1) Selecione Ativar retenção do arquivo de registro.
2) Selecione o número de dias para reter arquivos de log.

Atenção: Por padrão, os arquivos de log ficam retidos indefinidamente.
3. Na seção Diretório Temporário, edite a localidade na qual os arquivos

temporários serão salvos ou clique em Procurar para escolher uma localidade.
Em modo de scale-out, você deve fornecer o local em formato UNC,
como\\server1\directory1.

4. Na guia Conexões, selecione uma conexão para editar ou excluir, ou clique em
Incluir Conexão.

5. Digite o ID do Usuário, o Domínio do Servidor Windows e a Senha de um
usuário que pertence ao grupo Administradores de Coletas de Site do
SharePoint para este site.

6. Insira uma URL válida em um site SharePoint de nível superior ou de subnível,
no formato: http://server name:port number/path/ O endereço deve iniciar com
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http:// ou https:// e pode requerer um número de porta ou caminho. Digite
um port number se o servidor estiver executando múltiplos aplicativos da Web
SharePoint. Digite um path para limitar sua coleta a um subsite. Clique em
Validar para verificar se o aplicativo reconhece o endereço. Se a validação
falhar, consulte “A Validação do Conector SharePoint Falha” na página 881

7. Salve as definições de configuração.
Tarefas relacionadas

“Coletando a partir de Sites do Microsoft SharePoint” na página 522
Referências relacionadas

“Origens de Coleta do Microsoft SharePoint” na página 523

Configurando Conectores de Destino
Um conector de destino fornece uma interface com um sistema de terceiro que
serve como o repositório de destino para o IBM Content Collector.

É possível configurar um novo conector ou revisar a configuração de um conector
de destino que você já definiu, por exemplo, durante a configuração inicial.

Configurando um IBM Content Manager Connector e Conexões
Quando o IBM Content Collector for instalado com a opção de repositório do IBM
Content Manager Connector, o Gerenciador de Configuração conterá uma entrada
para o IBM Content Manager Connector. O conector é instalado com as
configurações de registro padrão, que podem ser configuradas como desejar.

Pré-requisitos: Verifique se o IBM Information Integrator for Content está
instalado no servidor IBM Content Collector. O IBM Information Integrator for
Content é necessário para as conexões doIBM Content Manager.

Sugestão: Se o IBM Content Manager for selecionado como um repositório no
assistente de configuração inicial, o assistente cria uma conexão do IBM Content
Manager para você. Ao seguir as etapas neste tópico, você pode criar conexões
adicionais ou modificar as configurações da conexão existente. Uma conexão do
IBM Content Manager deve existir se você deseja usar as tarefas do Content
Manager em uma rota de tarefa. Cada conexão contém um conjunto de credenciais
de login para um repositório do IBM Content Manager específico. Ao configurar
tarefas do Content Manager, é necessário escolher uma conexão configurada do
Content Manager. Essa conexão será usada pelo IBM Content Manager Connector
enquanto as ações especificadas são executadas pela tarefa configurada.

Para cada conexão, todos os componentes ou rotas de tarefa do Content Collector
que usam esta conexão são listados na seção da lista Consumidores de Conexão.

As etapas para incluir ou editar uma conexão são fornecidas a seguir como parte
das etapas para configurar um conector.

Importante: O nome da conexão do repositório doContent Manager é usado em
todos os links de stub e não podem ser mudados uma vez que a conexão é
consumida.

Para configurar um conector:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Conectores para alternar para a

visualização Conectores.
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2. Na área de janela Conectores na parte superior esquerda, selecione IBM
Content Manager. O painel de configuração exibe um nome padrão e a
descrição do conector.

3. No painel de configuração, edite as configurações de registro, se necessário:
a. Na lista Nível de Registro, selecione um nível de registro.
b. Na caixa de texto Localidade do Arquivo de Registro, edite a localidade ou

clique em Procurar para escolher uma localidade.
c. Para limitar a retenção de arquivos de log:

1) Selecione Ativar retenção do arquivo de registro.
2) Selecione o número de dias para reter arquivos de log.

Atenção: Por padrão, os arquivos de log ficam retidos indefinidamente.
4. Na área de janela de exibição, clique na guia Conexões do CM 8.x. O painel de

exibição exibe as conexões atualmente configuradas.
5. No painel de exibição, execute um dos seguintes procedimentos:

v Para incluir uma conexão, clique no . O painel de configuração não
possui nenhum valor.

v Para editar uma conexão, selecione a conexão que deseja editar. O painel de
configuração exibe a configuração atual.

6. Na seção Informações de Logon do CM 8.x, insira um nome de usuário e uma
senha e o repositório do Content Manager ao qual deseja se conectar. A conta
do usuário deve ter os privilégios apropriados para acessar o repositório. Para
obter informações adicionais, consulte o tópico sobre privilégios de usuário
necessários para o IBM Content Manager Connector.

7. Clique em Validar para verificar os privilégios de usuário. Se você não clicar
em Validar, os privilégios serão verificados quando você salvar a conexão. É
possível salvar a conexão apenas se as credenciais do usuário que você
especificou tiverem os privilégios necessários.

8. Na seção Consulta do Tipo de Item, é possível fornecer uma consulta entre os
nomes de tipo de item padrão e os nomes de tipo de item que são realmente
usados. Se você escolher substituir os nomes de tipo de item padrão no
assistente de Configuração Inicial ou se seus tipos de itens forem nomeados de
maneira diferente em seu sistema Content Manager, deverá fornecer tal
consulta se desejar carregar os modelos padrão que são instalados com o IBM
Content Collector.

Nota: Mesmo se o tipo de item padrão existir em seu sistema Content
Manager,você poderá fornecer uma consulta alternativa contanto que seja
compatível com o tipo de item padrão.

9. Salve as definições de configuração.
Referências relacionadas

“Níveis de Registro” na página 835
“Privilégios do Content Manager Necessários para o Conector”

Privilégios do Content Manager Necessários para o Conector:

A conta do usuário sob a qual o Serviço do IBM Content Collector Content
Manager Connector está em execução requer um conjunto mínimo de privilégios
para o conector poder acessar o repositório do Content Manager e executar todas
as tarefas necessárias. Se as credenciais do usuário que você especificar não tiverem
o conjunto mínimo de privilégios associados, não será possível salvar a conexão.
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A lista a seguir contém ações e os privilégios necessários.

Privilégio Necessário para esta Ação

ItemAdd Criar itens

ItemAddLink Criar um link entre dois itens, seja no
mesmo tipo de item ou em tipos de itens
diferentes

ItemCheckInOut Efetuar o registro de saída ou bloquear um
item ou efetuar o registro de entrada ou
desbloquear um item que foi retirado pelo
mesmo usuário

ItemDelete Excluir itens

ItemLinked Configurar itens para serem vinculados por
outros itens

ItemLinkTo Vincular itens a outros itens

ItemQuery Recuperar itens

ItemRemoveLink Remover um link entre dois itens, seja no
mesmo tipo de item ou em tipos de itens
diferentes

ItemSetSysAttr Atualizar valores de atributo definidos pelo
sistema de um item

ItemSetUserAttr Atualizar os valores do atributo definido
para o usuário de um item

ItemSQLSelect Usar instruções SQL select para selecionar
itens

ItemSuperCheckIn Efetuar o registro de entrada ou desbloquear
um item que foi retirado por outro usuário

ItemTypeQuery Recuperar as visualizações de tipo de item,
de tipo de componente e de tipo de item
relacionado

SystemQueryUserPrivs Recuperar Informações sobre o usuário

UserACLOwner Forneça propriedade a uma ACL (lista de
controle de acesso) de usuário, permitindo
ao proprietário atualizar e excluir o ACL do
usuário

Configurando um Conector do Repositório do Sistema de
Arquivos e os Repositórios
Use um Conector do Repositório do Sistema de Arquivos para copiar arquivos
para um local no sistema de arquivos. Arquivos de índice contêm metadados
associados com cada arquivo. Você pode possuir um arquivo de índice para cada
arquivo copiado para o repositório ou um arquivo de índice para um conjunto de
arquivos.

Uma entrada para o Conector do Repositório do Sistema de Arquivos é criada por
padrão no Gerenciador de Configuração. O conector é instalado com as
configurações de registro padrão, que podem ser configuradas como desejar.

Necessário: Além disso, você deve definir um ou mais repositórios para
implementar as tarefas do Repositório do Sistema de Arquivos em uma rota de
tarefa. Por exemplo, ao configurar uma tarefa Criar Documento do FSR, será
requerido que você escolha um repositório de sistema de arquivos configurado. O

Configurando o Content Collector 217



Conector do Repositório do Sistema de Arquivos então se conecta a esse
repositório enquanto as ações especificadas são executadas pela tarefa configurada
Criar Documento do FSR.

Ao definir um repositório, você pode especificar como criar os arquivos de índice
que contêm os metadados associados ao arquivo, especificando:
v Criar um arquivo de índice para acompanhar cada documento. Por exemplo, um

arquivo de índice pode ser criado para um arquivo de e-mail e cada um de seus
arquivos de anexo associados.

v Criar um arquivo de índice para cada conjunto de documentos. Por exemplo,
um arquivo de índice pode ser criado para um arquivo de e-mail e para seus
arquivos de anexo associados.

Você também pode criar classes de arquivos de índice, as quais são equivalentes a
uma classe de documento em um repositório do IBM FileNet. É possível definir
propriedades para cada classe, que representam campos que serão incluídos no
arquivo de índice. É possível, então, usar as propriedades em regras e nos campos
de mapeamentos de propriedade na tarefa Criar Documento do FSR.

Nota: As etapas para incluir ou editar um repositório e as classes e as
propriedades do arquivo de índice são fornecidas a seguir como parte das etapas
para configurar um conector.

Para configurar um conector:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Conectores para alternar para a

visualização Conectores.
2. Na área de janela Conectores na parte superior esquerda, selecione Repositório

do Sistema de Arquivos. O painel de configuração exibe um nome padrão e a
descrição do conector.

3. No painel de configuração, edite as configurações de registro, se necessário:
a. Na caixa de listagem Nível de Registro, selecione um nível de registro.
b. Na caixa de texto Localidade do Arquivo de Registro, edite a localidade ou

clique em Procurar para escolher uma localidade.
c. Selecione um número de dias pelos quais reter o arquivo de log:

v Selecione Ativar retenção do arquivo de registro.
v Selecione o número de dias para manter.

Importante: Por padrão, os arquivos de registro serão mantidos
indefinidamente.

4. Clique na guia Repositórios. Defina as seguintes opções para incluir ou editar
os repositórios e arquivos de índice para acompanhar os documentos:

Nome do Repositório
O nome a ser usado para consultar o repositório em IBM Content
Collector.

Arquivo de índice por documento
Se selecionado, um único arquivo de índice será criado para cada
"conjunto" de documentos. Um exemplo de um conjunto de
documentos é um arquivo de e-mail e seus arquivos de anexo
associados. Se não selecionado, um arquivo de índice será criado para
cada documento.

Formato de atalho
Nenhum valor necessário. (este campo não é usado pelo aplicativo)
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5. Na seção Classes de Documento, é possível incluir ou editar classes de
documento, semelhantes a uma classe de documento em um repositório FileNet
P8.x. As propriedades podem ser definidas para cada classe, que representa os
campos que serão incluídos no arquivo de índice. Essas classes e propriedades
estarão disponíveis na seção de mapeamentos de propriedade da tarefa Criar
Documento do repositório do sistema de arquivos. Na janela Incluir ou Editar
Classe de Documento, defina as seguintes opções para incluir ou editar as
classes de documento.

Nome de exibição
O nome da classe de documento exibido para o usuário ao selecionar
uma classe de documento em uma tarefa Criar Documento.

Nome do sistema
Nome da classe de documento armazenada como o nome do sistema
interno. Esse valor não pode ser editado.

6. Na seção Propriedades, você pode definir as seguintes opções para incluir ou
editar as propriedades para as classes do documento.

Nome de exibição
O nome da propriedade exibido para o usuário ao selecionar uma
classe de documento em uma tarefa Criar Documento.

Nome do sistema
Nome da propriedade armazenada como o nome do sistema interno.
Esse valor não pode ser editado.

Tipo de Dados
Os tipos de dados suportados são String, String array, Date, Date array,
Number, e Number array.

Você pode definir um comprimento máximo das seqüências e um
formato para as datas da seguinte maneira:

Formato de data
O formato de data deve ser da seguinte forma: para os separadores de
data e hora, use uma barra (\) para escapar os caracteres. No exemplo
a seguir, a barra invertida é usada para separar os valores de data e
dois pontos (:) é usado para separar os valores de hora.
MM\/dd\/yyy HH\:mm\:s

Use os seguintes símbolos ao especificar a data. Lembre-se de que os
símbolos fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
M = Meses como 1 - 12
MM = Meses como 01 - 12
MMM = Meses como Jan - Dez
MMMM = Meses como Janeiro - Dezembro
d = Dias como 1 - 31
dd = Dias como 01 - 31
ddd = Dias como Seg - Dom
dddd = Dias como Segunda-Feira - Domingo
y = Anos como 1, 2, ... , 99
yy = Anos como 00 - 99
yyyy = Anos como 1900 - 9999
h = Horas como 0 - 12
hh = Horas como 00 - 12
H = Horas como 0 - 23
HH = Horas como 00 - 23
m = Minutos como 0 - 59
mm = Minutos como 00 - 59
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s = Segundos como 0 - 59
ss = Segundos como 00 - 59
tt = AM/PM
t = A/P

Valor necessário
Um valor deve ser fornecido para a propriedade quando a tarefa Criar
Documento do Repositório do Sistema de Arquivos for processada.

7. Salve sua configuração.
Referências relacionadas

“Níveis de Registro” na página 835
“Detecção de Duplicata do CM 8.x” na página 551

Configurando um IBM FileNet Image Services Connector e
Conexões
O IBM FileNet Image Services Connector permite que o IBM Content Collector
armazene documentos em repositórios do in IBM FileNet Image Services (IS).
Quando o IBM Content Collector estiver instalado com a opçãoIBM FileNet Image
Services Connector, o Gerenciador de Configuração conterá uma entrada para
oIBM FileNet Image Services Connector. O conector é instalado com as
configurações de registro padrão, que podem ser configuradas como desejar.

Necessário: Além disso, você deve criar uma ou mais conexões para o repositório
do IS para implementar as tarefas do IS em uma rota de tarefa para processar os
arquivos. Cada conexão contém um conjunto de credenciais de login para um
repositório específico do IS. Ao configurar uma tarefa do FileNet IS, como Criar
Documento do IS, você será solicitado a escolher uma conexão IS configurada. Essa
conexão será usada pelo conector do IS ao executar as ações especificadas pela
tarefa do IS configurada.

As etapas para incluir ou editar uma conexão são fornecidas a seguir como parte
das etapas para configurar um conector.

Para configurar um conector:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Conectores para alternar para a

visualização Conectores.
2. Na área de janela Conectores na parte superior esquerda, selecione Repositório

FileNet Image Services. A área de janela de configuração, guia Geral, exibe o
nome e a descrição para o conector.

3. No painel de configuração, edite as configurações de registro, se necessário:
a. Na caixa de listagem Nível de Registro, selecione um nível de registro.
b. Na caixa de texto Localidade do Arquivo de Registro, edite a localidade ou

clique em Procurar para escolher uma localidade.
c. Por padrão, os arquivos de registro serão mantidos indefinidamente. Para

selecionar um número de dias para os quais o arquivo de registro será
mantido:
v Select Enable log file retention.
v Selecione o número de dias para manter.

4. No painel de configuração, clique na guia Conexões. O painel de exibição exibe
as conexões atualmente configuradas.

5. Proceda de uma das seguintes maneiras:
v Para incluir uma conexão, clique no ícone Incluir Conexão. A janela Conexão

do Image Services é aberta.
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v Para editar uma conexão, selecione a conexão que deseja editar e clique no
ícone Editar. As configurações atuais são exibidas na janela Conexão do
Image Services.

6. Na janela Conexão do Image Services, insira as configurações conforme abaixo
para permitir que oIBM Content Collector acesse o conteúdo armazenado em
um repositório do FileNet IS.

Geral

Nome de exibição
O nome usado para consultar a biblioteca do Image Services na qual
você deseja armazenar os documentos.

Descrição
A descrição do repositório.

Logon do FileNet

Nome do Usuário
O nome de usuário da biblioteca do IS que é usado para conectar-se à
biblioteca para incluir documentos.

Senha A senha para o usuário.

Logon de Teste
Verifica se o nome de usuário e a senha inseridos são válidos.

7. Salve a configuração.
Referências relacionadas

“Níveis de Registro” na página 835

Configurando oIBM FileNet P8 Connector e Conexões
Quando o IBM Content Collector é instalado com a opção de repositório doIBM
FileNet P8, o Gerenciador de Configuração contém uma entrada para o IBM
FileNet P8 Connector. O conector é instalado com as configurações de registro
padrão, que podem ser configuradas como desejar.

Você deve criar uma ou mais conexões para o repositório do FileNet P8 para
implementar as tarefas do FileNet P8 em uma rota de tarefa. Cada conexão contém
um conjunto de credenciais de login para um armazenamento de objeto do FileNet
P8 específico. Ao configurar uma tarefa, como Criar Documento ou Arquivar
Documento na Pasta, você será solicitado a escolher uma conexão do FileNet P8
configurada. Essa conexão será usada pelo IBM FileNet P8 Connector enquanto as
ações especificadas são executadas pela tarefa configurada.

As etapas para incluir ou editar uma conexão são fornecidas a seguir como parte
das etapas para configurar um conector.

Importante: O nome da conexão do repositório doFileNet P8 é usado em todos os
links de stub e não podem ser mudados uma vez que a conexão é consumida.

Para configurar um conector:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Conectores para alternar para a

visualização Conectores.
2. Na área de janela Conectores na parte superior esquerda, selecione IBM

FileNet P8. O painel de configuração exibe um nome padrão e a descrição do
conector.

3. No painel de configuração, edite as configurações de registro, se necessário:
a. Na caixa de listagem Nível de Registro, selecione um nível de registro.
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b. Na caixa de texto Localidade do Arquivo de Registro, edite a localidade
ou clique em Procurar para escolher uma localidade.

c. Para selecionar um número de dias para os quais o arquivo de registro
será mantido:
v Selecione Ativar retenção do arquivo de registro.
v Selecione o número de dias para manter.

Importante: Por padrão, os arquivos de registro serão mantidos
indefinidamente.

4. Na área de janela de exibição, clique na guia Conexões do P8 4.x. O painel de
exibição exibe as conexões atualmente configuradas.

5. No painel de exibição, execute um dos seguintes procedimentos:

v Para incluir uma conexão, clique no . O painel de configuração não
possui nenhum valor.

v Para editar uma conexão, selecione a conexão que deseja editar. O painel de
configuração exibe as configurações atuais.

6. Insira um nome e uma descrição para a conexão do FileNet P8.
7. Na seção URL do Mecanismo do Conteúdo, na caixa de listagem Conexão,

selecione um tipo de conexão (http ou https).
8. Na caixa de texto Servidor, digite o nome do servidor no qual o repositório

está instalado.
9. No campo Porta, digite ou selecione um número de porta. A caixa de texto

Caminho é preenchida automaticamente.
10. Na lista Caminho, selecione o ponto de extremidade de serviços da Web.

Nota: Para volumes grandes de ingestão de repositório, configure sua conexão
para usar apenas o terminal FNCEWS40MTOM. O terminal FNCEWS40SOAP
é útil para resolução de problemas da camada de transporte de serviço da
web e não deve ser usado sob circunstâncias normais.

11. Na seção Informações de Login do P8:
a. No campo Usuário, digite o ID de um usuário que pode arquivar e

restaurar documentos a partir do servidor FileNet P8 Content Engine.
b. No campo Senha, digite a senha desse usuário.
c. Clique em Recuperar Armazenamentos de Objeto para obter uma lista de

armazenamentos de objeto selecionáveis.
d. Na lista Armazenamento de Objeto, selecione o armazenamento de objeto

a ser usado com esta conexão.
12. Salve as definições de configuração.
Referências relacionadas

“Níveis de Registro” na página 835

Privilégios do IBM FileNet P8 Necessários para o Conector:

A conta do usuário sob a qual o Serviço do IBM Content Collector IBM FileNet P8
Connector está em execução requer um conjunto mínimo de privilégios para o
conector poder acessar o repositório do IBM FileNet P8 e executar todas as tarefas
necessárias.

O próprioServiço do IBM Content Collector IBM FileNet P8 Connector não inclui
nenhuma segurança. Se as credenciais do usuário que você especificar não tiverem
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o conjunto mínimo de permissões necessárias, não será possível salvar a conexão.
As permissões necessárias estão listadas aqui.

Segurança de Armazenamento de Objeto

Permissões

Direitos recomendados:

v Controle Integral

Note que Modificar certas propriedades do sistema não faz parte de Controle Total

Direitos mínimos:

v Conectar-se ao armazenamento

v Criar novos objetos

v Modificar objetos existentes

v Excluir objetos

v Permissões de leitura - Somente necessárias ao usar a tarefa P8 4.x Modificar Segurança
do Objeto em uma rota de tarefa

v Permissões de modificação - Somente necessárias ao usar a tarefa P8 4.x Modificar
Segurança do Objeto em uma rota de tarefa

Direitos opcionais:

v Modificar certas propriedades do sistema

Segurança de Classe

As classes mais importantes são:
v Documento
v Módulo de Código
v Objeto customizado
v Pasta
v Assinatura
v Ação de Evento

Direitos

Direitos recomendados:

v Direitos mínimos

Direitos mínimos:

v Visualizar todas as propriedades

v Modificar todas as propriedades

v Criar ocorrência

v Criar subclasse

v Permissões de leitura - Somente necessárias ao usar a tarefa P8 4.x Modificar Segurança
do Objeto em uma rota de tarefa

v Permissões de modificação - Somente necessárias ao usar a tarefa P8 4.x Modificar
Segurança do Objeto em uma rota de tarefa

Direitos opcionais:

v Link

v Excluir

v Modificar proprietário
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Segurança da Instância Padrão do Documento

Direitos

Direitos recomendados:

v Direitos mínimos

Direitos mínimos:

v Visualizar todas as propriedades

v Modificar todas as propriedades

v Visualizar conteúdo

v Criar ocorrência

v Versão secundária

v Versão principal

v Excluir

v Permissões de leitura - Somente necessárias ao usar a tarefa P8 4.x Modificar Segurança
do Objeto em uma rota de tarefa

v Permissões de modificação - Somente necessárias ao usar a tarefa P8 4.x Modificar
Segurança do Objeto em uma rota de tarefa

v Vincular/Anotar - Somente necessário ao usar a tarefa do Documentos de Link do P8 4.x
em uma rota de tarefa

Direitos opcionais:

v Publicar

v Remover link do documento

v Alterar estado

v Reserved12 (descontinuado)

v Reserved13 (descontinuado)

Segurança da Instância Padrão de Objeto Customizado

Direitos

Direitos recomendados:

v Direitos mínimos

Direitos mínimos:

v Visualizar todas as propriedades

v Modificar todas as propriedades

v Criar ocorrência

v Excluir

v Permissões de leitura - Somente necessárias ao usar a tarefa P8 4.x Modificar Segurança
do Objeto em uma rota de tarefa

v Permissões de modificação - Somente necessárias ao usar a tarefa P8 4.x Modificar
Segurança do Objeto em uma rota de tarefa

v Vincular/Anotar - Somente necessário ao usar a tarefa do Documentos de Link do P8 4.x
em uma rota de tarefa

Direitos opcionais:

v Modificar proprietário

v Reserved12 (descontinuado)

v Reserved13 (descontinuado)
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Segurança da Instância Padrão da Pasta, Segurança da Pasta-Raiz e Segurança da
Pasta do Módulo do Código

Direitos

Direitos recomendados:

v Direitos mínimos

Direitos mínimos:

v Visualizar todas as propriedades

v Modificar todas as propriedades

v Arquivo na Pasta / Anotar

v Criar instância - Somente necessário ao usar a tarefa do Arquivar Documento na Pasta
do P8 4.x em uma rota de tarefa

v Criar subpasta - Somente necessário ao usar a tarefa do Arquivar Documento na Pasta
do P8 4.x em uma rota de tarefa

v Excluir - Somente necessário ao usar a tarefa do Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
em uma rota de tarefa

v Permissões de leitura - Somente necessárias ao usar a tarefa P8 4.x Modificar Segurança
do Objeto em uma rota de tarefa

v Permissões de modificação - Somente necessárias ao usar a tarefa P8 4.x Modificar
Segurança do Objeto em uma rota de tarefa

Direitos opcionais:

v Desarquivar da Pasta

v Modificar proprietário

v Reserved12 (descontinuado)

v Reserved13 (descontinuado)

Outros Objetos (Assinaturas, Ações de Evento)

Direitos

Direitos recomendados:

v Direitos mínimos

Direitos mínimos:

v Visualizar todas as propriedades

v Modificar todas as propriedades

v Criar ocorrência

Direitos opcionais:

v Link

v Criar subclasse

v Modificar proprietário

v Excluir

v Ler permissões

v Modificar permissões

Configurando o Content Collector 225



Segurança do Gerenciamento de Registros

Direitos

Direitos recomendados:

v O usuário do IBM Content Collector FileNet P8 deve ser um membro do grupo
configurado como um Administrador de Registros no ambiente do Gerenciador de
Registros.

Configurando Conectores do Utilitário
Um conector do utilitário fornece funcionalidade adicional para uso no IBM
Content Collector.

É possível configurar ou revisar a configuração de um ou mais conectores do
utilitário. Se uma nota Necessário for exibida ao lado de um conector na janela
Conectores, uma configuração além da padrão é necessária: Para alterar a
configuração de um conector, forneça primeiro as credenciais válidas.

Configurando o Conector do Formulário de Metadados
O Conector do Formulário de Metadados fornece uma conexão com um banco de
dados no qual os metadados são armazenados temporariamente. O banco de dados
contém metadados que um usuário especificou adicionalmente ao arquivar uma
mensagem manualmente. Esta conexão permite recuperar essas informações do
banco de dados.

Se o e-mail para o qual os metadados são armazenados no banco de dados não for
processado com êxito dentro de 24 horas, o e-mail será reconfigurado para seu
estado inicial. No Lotus Notes, o ícone que indica que as informações de
arquivamento adicionais foram especificadas para este documento são removidas.
Portanto, o usuário pode especificar os metadados mais uma vez. Isto pode
acontecer, por exemplo, porque a definição de formulário de metadados foi
alterada. Neste caso, o metadados que você tenta recuperar não corresponde aos
metadados que são armazenados no banco de dados. Portanto, o e-mail não pode
ser processado com êxito, a menos que você possa fornecer os metadados
adequados.

Se informações de arquivamento adicionais não forem recuperadas do banco de
dados dentro de um mês para uso adicional em uma rota de tarefa, o conector do
formulário de metadados removerá as informações do banco de dados.

Para configurar oConector do Formulário de Metadados:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Conectores para alternar para a

visualização Conectores.
2. Na área de janela Conectores, no canto superior esquerdo, selecione Formulário

de Metadados. O painel de configuração exibe um nome padrão e a descrição
do conector.

3. É possível alterar o nome e a descrição do conector.
4. Na seção Banco de Dados de Metadados Temporário, edite as configurações,

se necessário:
a. No campo Nome do Host, especifique o nome do host do servidor no qual

o banco de dados Derby está localizado. O banco de dados Derby é o
repositório usado para armazenar temporariamente quaisquer informações
de arquivamento adicionais especificadas por um usuário ao arquivar um
documento manualmente. A instalação do nó primário implementa o
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Serviço do IBM Content Collector Metadata Form Database que inicia um
servidor Derby local na máquinaIBM Content Collector.

b. Na lista Porta, selecione a porta que pode ser usada por clientes remotos
para conexões com o banco de dados na instância de banco de dados Derby.
A porta padrão é 1527.

c. No campo ID do Usuário, especifique a conta do usuário com a qual deseja
acessar o banco de dados Derby.

d. No campo Senha, digite a senha para o ID do usuário especificado. O ID do
usuário e a senha que podem ser usados para acessar o banco de dados
Derby são definidos no arquivo derby.properties na respectiva instância de
banco de dados Derby. Consulte o tópico relacionado para obter
informações detalhadas sobre como adaptar as credenciais.

5. Na seção Configurações de Registro, edite as configurações se necessário:
a. Na caixa de listagem Nível de Registro, selecione um nível de registro.
b. No campo Local do Arquivo de Log, digite o caminho completo para o

diretório no qual você deseja armazenar os arquivos de log, ou clique em
Navegar para escolher um local.

c. Para configurar vários arquivos de log, selecione Truncar arquivos de log.
Se você não selecionar esta opção, Número de arquivos de log e Tamanho
do arquivo de log em MB não estarão disponíveis e será gravado um único
arquivo de log de tamanho ilimitado.

d. No campo Número de Arquivos de Registro, digite o número máximo de
arquivos de registro a serem criados. Há uma dependência entre esse campo
e o campo Tamanho do Arquivo de Registro em MB. O campo Tamanho
do Arquivo de Registro em MB especifica o tamanho máximo que um
arquivo de registro pode possuir. Assim que o primeiro arquivo de registro
atingir esse nível de tamanho, um novo arquivo de registro será criado.
Quando o número máximo de arquivos de registro for atingido, e todos os
arquivos de registro também atingirem o tamanho máximo, o arquivo de
registro mais antigo será sobrescrito por um novo. Isto também é conhecido
como o método round-robin.

e. No campo Tamanho do Arquivo de Registro em MB, digite o tamanho
máximo que um arquivo de registro pode atingir.

6. Em Tipo de Registro, selecione o formato no qual os arquivos de registro serão
armazenados. Você pode escolher entre as seguintes opções:

Common Base Event
Armazena os arquivos de registro no formato do Common Base Event,
que pode ser lido por várias ferramentas para análise e relatório de
registro. Geralmente, essas ferramentas descobrem as dependências
entre os eventos de registro e são capazes criar vários relatórios para
visualizar essas dependências.

Texto Simples
Armazena o arquivo de registro em um formato de texto simples. Este
formato requer menos espaço em disco que o Common Base Event,
mas geralmente não pode ser processado pelas ferramentas de análise e
relatórios facilmente.

Tarefas relacionadas

“Ativando a Coleta de Informações de Arquivamento Adicionais” na página 465

Configurando o Conector de Extração de Texto
O Conector de Extração de Texto fornece uma única tarefa que converte dados
binários em sua representação de texto.
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O Conector de Extração de Texto fornece uma interface para o Filtros
Oracle/Stellent Outside In Technology, que é usada na tarefa Extrair Texto para
converter dados binários, por exemplo, de anexos do e-mail, para uma
representação de texto simples.

Para configurar o Conector de Extração de Texto:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Conectores para alternar para a

visualização Conectores.
2. Na área de janela Conectores na parte superior esquerda, selecione Extração de

Texto.
3. Na lista Nível de Registro, selecione um nível de registro. Os eventos para esse

conector efetuam login em um log de eventos do Windows com o nome IBM
Conector de Extração de Texto.

4. Na caixa de texto Local do Diretório Temporário, edite o local ou clique em
Navegar para escolher um local.

Configurando o Conector do Utilitário
O Conector do Utilitário age como um contêiner para funcionalidade adicional
doIBM Content Collector.

Defina as configurações conforme necessário:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Conectores para alternar para a

visualização Conectores.
2. Na área de janela Conectores, no canto superior esquerdo, selecione Utilitário.
3. No painel de configuração, edite as configurações de registro, se necessário:

a. Na lista Nível de Registro, selecione um nível de registro.
b. Na caixa de texto Localidade do Arquivo de Registro, edite a localidade

ou clique em Procurar para escolher uma localidade.
c. Para limitar a retenção de arquivos de log:

1) Selecione Ativar retenção do arquivo de registro.
2) Selecione o número de dias para reter arquivos de log.

Atenção: Por padrão, os arquivos de log ficam retidos indefinidamente.
4. Na página Conexão LDAP, é possível selecionar Usar LDAP para Consultas

para ativar consultas LDAP. Neste caso, é necessária uma configuração
adicional.

5. Para alterar as opções de consulta LDAP, selecione Substituir opções da
consulta LDAP padrão na guia LDAP. Os campos sob a caixa de seleção,
mostrando as opções de consulta padrão, se tornam editáveis para que você
possa alterar os valores:

Consulta do Usuário
Procura entradas LDAP. Por padrão, a consulta procura pelos nomes
de conta de usuário.

Atributo direto
Procura atributos de entradas LDAP. Por padrão, a consulta procura o
atributo MemberOf de nomes de conta de usuário.

Consulta indireta
Procura grupos LDAP. Por padrão, a consulta procura por membros
de grupo.
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Atributo de grupo
Procura atributos de grupos LDAP. Por padrão, a consulta procura o
atributo de nome do grupo especificado.

6. Selecione o tipo apropriado da lista drop-down Selecionar Tipo de servidor
LDAP. Você pode selecionar entre os seguintes tipos:

Diretório ativo
Para um servidor LDAP Microsoft Active Directory

eDirectory
Para um servidor LDAP eDirectory

SunOne
Para um servidor LDAP SunOne

Domino
Para um servidor LDAP Lotus Domino

7. No campo Nome do Host, digite o nome do host do servidor LDAP, por
exemplo:
myldap.xycorp.com

8. No campo Porta, digite o número de porta apropriada para a comunicação de
rede com o servidor LDAP. O valor padrão é 389.

9. No campo Versão de protocolo, selecione a versão LDAP que seu servidor
usa:

2 Para versão 2 do LDAP

3 Para versão 3 do LDAP
10. No campo Nome Distinto de Base, digite o prefixo que identifica o conjunto

apropriado de nomes de conta que você deseja procurar durante as
solicitações de autenticação. Por exemplo, se todos os nomes de usuário
usados pelo IBM Content Collector, inicie com CN=Name/O=IBM e, em
seguida, digite essa cadeia no campo Nome Distinto de Base. Quando o
servidor LDAP precisar autenticar um usuário, ele procurará o conjunto de
nomes de conta que iniciam por esse prefixo apenas, o qual pode acelerar os
processos de autenticação caso muitas contas de usuário sejam definidas no
servidor LDAP.

11. No campo Nome Distinto do Usuário, digite o nome da conta de usuário do
usuário padrão do IBM Content Collector.

12. No campo Senha, digite a senha pertencente a conta de usuário LDAP que é
especificada no campo Nome Distinto do Usuário. Clique em Testar
Configurações de LDAP para verificar as credenciais.

13. Clique em OK.

Mudando a Conta do Usuário de um Serviço
Você deve mudar as contas do usuário dos serviços doIBM Content Collector.

Para mudar uma conta:
1. Determine quais serviços você necessitará, quais contas usará e como os

serviços serão iniciados.
2. Para cada conta que você mudar:

a. Vá para Iniciar → Configurações → Painel de Controle → Ferramentas
Administrativas → Serviços.
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b. Dê um clique com o botão direito do mouse no serviço doIBM Content
Collector que está na lista e selecione Propriedades no menu de contexto
para mudar a conta do usuário do serviço.

c. Clique na guia Logon.
d. Selecione Esta conta do usuário.
e. No campo ao lado do botão de opções, digite o nome da conta de logon.
f. Digite e confirme a senha para essa conta.

Tarefas relacionadas

“Configurando o Nó Primário” na página 97
“Configurando os Nós de Extensão” na página 98

Serviços do Content Collector
Alguns serviços do IBM Content Collector são iniciados automaticamente após a
instalação e configuração inicial enquanto outros dependem que modelos de rota
de tarefa importados sejam iniciados.

A tabela abaixo mostra a que horas cada serviço é iniciado. Geralmente, os serviços
do conector são iniciados pelo Serviço do IBM Content Collector Task Routing
Engine assim que seu processo é requerido no fluxo de trabalho de qualquer uma
das rotas da tarefa ativa. Outros serviços são iniciados automaticamente ou devem
ser iniciados manualmente, conforme detalhado abaixo.

É possível mudar a conta do usuário de qualquer um dos serviços disponíveis
doContent Collector. Se você mudar as contas de um serviço que deve ser iniciado
manualmente, você deve reiniciar esse serviço para que as mudanças possam se
tornar efetivas. Se o serviço for iniciado peloServiço do IBM Content Collector Task
Routing Engine, clique no botão da barra de ferramentas Sinalizar Alteração ou
selecione Arquivo → Sinalizar Alteração.Sinalizar noGerenciador de Configuração
para reiniciar oServiço do IBM Content Collector Task Routing Engine.

A tabela a seguir lista os serviços do Content Collector disponíveis com
informações sobre quando os serviços são iniciados.
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Tabela 45. Serviços do IBM Content Collector

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector Task Routing
Engine

Deve ser iniciado
manualmente pelo usuário
após a instalação e
configuração do IBM Content
Collector Server

O ID do usuário deve ter
permissão para iniciar e parar
os serviços do conector
monitorados pelo Serviço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine:

v Lotus Domino: Não a conta
do sistema local. Ela pode
ser a conta do
administrador, mas pode
ser outra conta também.

v Microsoft Exchange:
Microsoft Exchange: Um
conta com direitos de
Administrador do
Exchange Enterprise.

Somente Exchange Server
2007: É possível arquivar
e-mail de uma caixa de
correio com apenas direito
de acesso de Caixa de
Correio Integral, mas o
arquivamento e a coleta de
pasta pública de uma
origem de coleção do
servidor não será
permitida.

v SMTP: Conta de usuário
com direitos de acesso total
ao diretório da fila de
mensagens SMTP.

v Microsoft SharePoint:
Usuário com direitos de
acesso total ao local do
arquivo temporário do
Conector SharePoint.

v Sistema de Arquivos: Conta
do usuário local com
direitos de acesso total a
todos os locais do arquivo.

Importante: Em um ambiente
scale-out, o usuário doServiço
do IBM Content Collector
Task Routing Engine em cada
nó deve ter a permissão para
participar de uma
comunicação de canal com o
processo nas outras
máquinas. O direito do
usuário para isso é Acessar
esse computador a partir da
rede.
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Tabela 45. Serviços do IBM Content Collector (continuação)

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector Web Application

Deve ser iniciado
manualmente pelo usuário
após a instalação e
configuração do IBM Content
Collector Server

v Lotus Domino: Não a conta
do sistema local. Ela pode
ser a conta do
administrador, mas pode
ser outra conta também. É
recomendado que você use
a mesma conta do usuário
para o Serviço do IBM
Content Collector Email
Connector.

v Microsoft Exchange: Uma
conta com direitos de
Administrador do
Exchange Enterprise. É
recomendado que você use
a mesma conta do usuário
para o Serviço do IBM
Content Collector Email
Connector.

v SMTP: Conta de usuário
local. Em um ambiente de
scale-out, o usuário deve
ser um usuário do
domínio.

v Microsoft SharePoint:
Usuário com direitos de
acesso total ao local do
arquivo temporário do
Conector SharePoint.

v Sistema de Arquivos: Conta
do usuário local com
direitos de acesso total a
todos os locais do arquivo.
A conta do Serviço do IBM
Content Collector File
System Source Connector
não deve ser a mesma
conta doServiço do IBM
Content Collector Web
Application, pois esse
serviço não interage com o
local do sistema de
arquivos de onde um
documento é capturado.

Serviço do IBM Content
Collector Utility Connector

Iniciado e monitorado
peloServiço do IBM Content
Collector Task Routing
Engine

Não aplicável
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Tabela 45. Serviços do IBM Content Collector (continuação)

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector Email Connector

Se o Lotus Domino ou o
Microsoft Exchange estiver
instalado e configurado como
sistema de origem, esse
serviço é iniciado e
monitorado peloServiço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

v Lotus Domino: Não a conta
do sistema local. Ela pode
ser a conta do
administrador, mas pode
ser outra conta também.

v Microsoft Exchange: Uma
conta com direitos de
Administrador do
Exchange Enterprise.

v É recomendado que você
use a mesma conta do
usuário para o Serviço do
IBM Content Collector
Email Connector e o
Serviço do IBM Content
Collector Web Application

Serviço do IBM Content
Collector SMTP Connector

Se o SMTP estiver instalado e
configurado como sistema de
origem, esse serviço é
iniciado e monitorado
peloServiço do IBM Content
Collector Task Routing
Engine

Conta do usuário com
direitos de acesso total ao
diretório de fila de
mensagens SMTP.

Em um ambiente de
scale-out, o usuário deve ser
um usuário do domínio.

Serviço do IBM Content
Collector SMTP Receiver

Esse serviço executa fora do
escopo do Serviço do IBM
Content Collector Task
Routing Engine e deve ser
iniciado manualmente.

Conta do usuário com
direitos de acesso total ao
diretório de fila de
mensagens SMTP.

Em um ambiente de
scale-out, o usuário deve ser
um usuário do domínio.
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Tabela 45. Serviços do IBM Content Collector (continuação)

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector File System Source
Connector

Iniciado se o Sistema de
Arquivos estiver configurado
como sistema de origem, esse
serviço é iniciado e
monitorado peloServiço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

v Se o Conector de Origem
do Sistema de Arquivos
monitora arquivos em
outras máquinas no mesmo
domínio, o usuário deve
ter direitos de acesso total
às outras máquinas.

v O usuário do Serviço do
IBM Content Collector
Content Manager
Connector e do Serviço do
IBM Content Collector IBM
FileNet P8 Connector deve
ter acesso ao arquivo de
conteúdo do documento
para que ele possa ser
arquivado no repositório. O
método mais simples é
executar a origem do
sistema de arquivos e os
conectores do repositório
de destino sob a mesma
conta de serviço.

v O Conector de Origem do
Sistema de Arquivos deve
executar como um usuário
que tem permissões para
acessar arquivos de
metadados, ou deve haver
um relacionamento
confiável entre o sistema
IBM Content Collector e o
sistema no qual os
arquivos estão localizados.

Serviço do IBM Content
Collector Metadata Form
Connector

Iniciado após o Conector do
Formulário de Metadados ser
configurado pela rota de
tarefa ativa configurada para
usar o conector

Não aplicável

Serviço do IBM Content
Collector Metadata Form
Database

Iniciado automaticamente
após a instalação doIBM
Content Collector Server e
inicia o banco de dados de
metadados temporário (banco
de dados Derby)

Não aplicável
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Tabela 45. Serviços do IBM Content Collector (continuação)

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector SharePoint
Connector

Se o Microsoft SharePoint
estiver instalado e
configurado como sistema de
origem, esse serviço é
iniciado e monitorado
peloServiço do IBM Content
Collector Task Routing
Engine

v O usuário do Serviço do
IBM Content Collector
SharePoint Connector deve
ter direitos de acesso total
ao local do arquivo
temporário do Conector
SharePoint.

v O usuário do Serviço do
IBM Content Collector
Content Manager
Connector e do Serviço do
IBM Content Collector IBM
FileNet P8 Connector deve
ter acesso ao arquivo de
conteúdo do documento
para que ele possa ser
arquivado no repositório.

Serviço do IBM Content
Collector Content Manager
Connector

Se o Content Manager estiver
instalado e configurado como
sistema de origem, esse
serviço é iniciado e
monitorado pelo Serviço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

Para os privilégios de conta
necessários,
consulte“Privilégios do
Content Manager Necessários
para o Conector” na página
216.

Serviço do IBM Content
Collector IBM FileNet P8
Connector

Se o IBM FileNet P8 estiver
instalado e configurado como
sistema de origem, esse
serviço é iniciado e
monitorado pelo Serviço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

Para os privilégios de conta
necessários,
consulte“Privilégios do IBM
FileNet P8 Necessários para o
Conector” na página 222.

Serviço do IBM Content
Collector Text Extraction
Connector

Iniciado junto com o serviço
do conector do IBM FileNet
P8

Não aplicável

Serviço do IBM Content
Collector File System
Repository Connector

Após o conector estar
configurado para ser usado
em uma rota de tarefa, esse
serviço é iniciado e
monitorado peloServiço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

Se os repositórios doConector
de Repositório do Sistema de
Arquivos estão localizados
em máquinas no mesmo
domínio, mas não na
máquina de origem do IBM
Content Collector, o usuário
deve ter direitos de acesso
total às outras máquinas.

Serviço do IBM Content
Collector FileNet Image
Services Connector

Após o conector estar
configurado para ser usado
em uma rota de tarefa, esse
serviço é iniciado e
monitorado peloServiço do
IBM Content Collector Task
Routing Engine

Conta do usuário local com
direitos de acesso total.
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Tabela 45. Serviços do IBM Content Collector (continuação)

serviço Content Collector Status de Execução ID do usuário para o serviço

Serviço do IBM Content
Collector Information Help
Center

Iniciado automaticamente
após a instalação doIBM
Content Collector Server
quando o IBM Content
Collector Configuration
Manager é iniciado

Não aplicável

Definindo Configurações Gerais
É possível definir as configurações de vários serviços especiais para arquivamento,
procura, visualização e restauração de e-mail, por exemplo, se quiser usar o
Outlook Web Access ou se quiser restaurar e-mail que foi arquivado pelo
CommonStore para Exchange. Também é possível configurar a coleta de
informações de arquivamento adicionais.

Dependendo de sua instalação, nem todas as definições de configuração podem
estar disponíveis no Gerenciador de Configuração.
Tarefas relacionadas

“Instalando e Configurando o Suporte doContent Collector Outlook Web App
(previamente Outlook Web Access)” na página 122

Configurando o Suporte Legado do Content Collector para
CommonStore para Exchange Server

O IBM Content Collector requer os dados de configuração relacionados a cada
instância de tarefa do CommonStore para Exchange Server (CSX) para restaurar
documentos arquivados pelo CSX.

Depois de instalar o suporte legado do IBM Content Collector e antes de iniciar a
configuração do suporte legado, faça o seguinte:
1. Certifique-se de que os seguintes arquivos tenham sido removidos do

subdiretório bin no servidor no qual o suporte legado foi instalado e, se não
tiverem sido, remova-os:
v csx.exe e csxadmin.exe

v csx_mapi.dll

v csx.jar

2. Abra o arquivo de configuração archint.ini e exclua a linha que inicia o
servidor de procura do CommonStore. A linha contém a palavra-chave
START_SEARCHSERVER.

No CSX, todos os dados de configuração estão armazenados no Active Directory.
No IBM Content Collector, todos os dados de configuração estão armazenados em
um banco de dados que é acessado usando o IBM Content Collector Configuration
Manager.

Para extrair os dados de configuração para cada tarefa CSX do Active Directory
(ou Active Directory Application Mode (ADAM)) e para incluir esses dados na
configuração doIBM Content Collector:
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1. Execute afucsx_exportTasks.exe em uma janela do Prompt de Comandos no
servidor no qual o suporte legado do IBM Content Collector foi instalado. Se
você usar um AD alternativo, execute afucsx_exportTasks.exe -s ADAM_server
-t ADAM_port.
Os arquivos XML e arquivos de log da descrição de tarefa são gravados no
<IBMAFUROOT>\Task\Export no servidor IBM Content Collector, em que
IBMAFUROOT é uma variável de ambiente configurada para o IBM Content
Collector.
Se IBMAFUROOT não tiver sido configurado, a descrição de tarefa e os
arquivos de log serão gravados em <CurrentDirectory>\Task\Export.

2. Inicie o IBM Content Collector Configuration Manager.
3. Clique em Configurações Gerais → Legacy Restore Exchange.

4. Clique no .
5. Na página Geral do bloco de notas com guias, insira um nome e descrição para

seu objeto de configuração.
6. Em Importar Definição da Tarefa Legada

v Clique em Navegar para navegar e selecionar o arquivo de configuração
XML da Tarefa do CSX. Geralmente está em <IBMAFUROOT>\Task\Export.

v Clique em Importar para atualizar a tarefa legada com os dados obtidos por
meio da execução de afucsx_exportTasks.exe.

v Salve a configuração legada.
Após a importação, todos os campos no bloco de notas com guias da área de
janela Legacy Restore Exchange são preenchidos automaticamente.
As configurações incluem os parâmetros de tarefa do CSX necessários e
todos os parâmetros do CommonStore Server e do Exchange Server.
Se você não tiver feito mudanças no ambiente do CSX, não será necessário
ajustar estas configurações.
No entanto, se tiver movido ou renomeado servidores CSX, ou desejar alterar
qualquer caminho do arquivo de rastreio, de erro ou de log, ajuste estes
campos no bloco de notas com guias da área de janela do Legacy Restore
Exchange.

Importante: Verifique as configurações do caminho de transferência. Se o
CommonStore Server e a instância de Tarefa do CSX forem executados na
mesma máquina, os caminhos de transferência no Gerenciador de
Configuração e no perfil de configuração do servidor (geralmente, archint.ini,
palavra-chave TRANSFERPATH) DEVERÃO ser idênticos.

Se os dois componentes forem executados em máquinas diferentes, as
máquinas devem compartilhar um diretório de rede comum. As
especificações do caminho de transferência para os dois componentes devem
apontar para o mesmo diretório físico.
Para obter uma descrição detalhada destes campos, consulte o link em
Referências Relacionadas, na parte inferior da página.
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Referências relacionadas

“Configurações para Ativar a Restauração de Documentos Arquivados Usando o
CommonStore para Exchange Server” na página 154

Configurações para Ativar a Restauração de Documentos
Arquivados Usando o CommonStore para Exchange Server
Para restaurar documentos arquivados usando o CommonStore para Exchange
Server (CSX), você precisa dos dados de configuração de sua Tarefa do CSX. Os
dados de configuração incluem configurações relacionadas à Tarefa do CSX, ao
CommonStore Server e ao Exchange Server.

Se você não tiver feito mudanças no ambiente do CSX, não precisará ajustar estas
definições de configuração depois de importar os dados de configuração para o
Gerenciador de Configuração. No entanto, se você tiver movido ou renomeado
quaisquer servidores CSX, ou se desejar alterar caminhos do arquivo de rastreio,
de erro ou de log, ajuste estes campos no bloco de notas com guias da área de
janela Legacy Restore Exchange no Gerenciador de Configuração.

Estas definições de configuração também são descritas detalhadamente na
documentação do IBM CommonStore para Exchange Server.

Configurações de Tarefa do CommonStore para Exchange Server na
Página Geral

Nome da tarefa
O nome da ocorrência do CSX Task que você deseja endereçar. Digite o
nome exatamente como ele está escrito no CSX System Manager.

Descrição
Uma descrição da instância da tarefa. Esse campo é opcional. Use-o, por
exemplo, para incluir informações sobre o repositório.

Usuário do Exchange
Os nomes dos usuários do Exchange a serem notificados no caso de
eventos que requeiram a intervenção de um administrador. Os usuários
selecionados recebem um email quando um erro ocorre, permitindo, assim,
que executem a ação apropriada. Digite os endereços de e-mail dos
usuários no campo Usuário do Exchange e clique em Incluir. Os usuários
selecionados aparecem no quadro de listagem na parte inferior da página
de propriedade. Para excluir um usuário, realce a entrada apropriada na
caixa de listagem e clique em Remover. Para remover todos os usuários,
clique em Excluir Tudo.

Configurações de Tarefa do CommonStore para Exchange Server na
Página Parâmetros

Contagem do Worker
O número de encadeamentos do worker que o CSX Task inicia. O valor
deve ser um número inteiro de 1 a 9. O trabalhador é o subcomponente da
Tarefa do CSX que envia solicitações para o CommonStore Server. As
solicitações enviadas do worker para o CommonStore Server (archpro) são
processados por agentes. Portanto, é recomendável configurar o programa
archpro para iniciar a mesma quantidade de agentes e trabalhadores.

Contagem do Committer
O número de encadeamentos do committer que o CSX Task inicia. O valor
deve ser um inteiro de 1 a 9. O committer é o subcomponente do CSX Task
responsável por alterar o estado de processamento de tarefa na fila de
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tarefas da tarefa após o processamento de uma tarefa no CommonStore
Server. Ele também copia dados restaurados de volta para um
armazenamento de mensagem após a conclusão bem-sucedida de uma
tarefa no CommonStore Server. Dependendo de sua carga de trabalho, você
pode melhorar o desempenho do CSX Task definindo vários
encadeamentos do committer para execução em paralelo. No entanto,
certifique-se de que seu hardware possa executar esse número de
encadeamentos.

Porta Externa
O número da porta usado para interagir com uma determinada ocorrência
do CSX Task. Por exemplo, você se comunica por essa porta ao encerrar
uma ocorrência de tarefa específica. Especifique um inteiro de 7 000 a 9
999. Se você executar mais de uma ocorrência do CSX Task na mesma
máquina, especifique uma porta diferente para cada ocorrência. Caso
contrário, surgirão conflitos.

Nome do arquivo de rastreamento
O caminho e o nome do arquivo de rastreio. O arquivo de rastreio contém
mensagens do evento emitidas pela Tarefa do CSX ou pelo CommonStore
Server, como a inicialização da Tarefa do CSX ou a conexão bem-sucedida
com o CommonStore Server.

Nome do Arquivo de Erro
O caminho e o nome do arquivo de registro de erros. O arquivo do log de
erros contém todas as mensagens de erro relacionadas ao Exchange.

Diretório de Registro
O diretório no qual os arquivos de registro são gravados. Para especificar
esse diretório, insira o caminho completo. Os arquivos de registro são
criados diariamente. Seus nomes são predefinidos, incluindo informações
de data e hora. A extensão do arquivo é log.

Rastreamento
Permite a você ativar ou desativar rastreamento para operações
relacionadas ao CSX Task (rastreamento relacionado ao CommonStore
Server deve ser ativado no perfil de configuração do servidor). Para ativar
o rastreamento, selecione essa caixa. Para desativar, limpe-a.

Configurações do CommonStore Server na Página do CommonStore
Server

Nome do Host
O nome completo do servidor do computador no qual o CommonStore
Server é executado. Se você especificar apenas o nome da máquina ou
endereço IP e vincular-se a um usuário fora de sua intranet local, o nome
da máquina não poderá ser resolvido. Por outro lado, se este campo
contiver um nome completo do servidor, o Domain Name System (DNS)
resolverá o nome do servidor em um link para o novo endereço IP.

Importante: Nunca use localhost como o nome do host.

Porta Fixa
O número da porta que o CSX Task usa para conectar ao CommonStore
Server. Essa porta deve ser igual à porta especificada no perfil de
configuração do servidor (geralmente, archint.ini) usando a palavra-chave
ARCHPRO_PORT. Especifique um número inteiro de 5000 a 9999. A porta
padrão é 8013.
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Caminho de Transferência
O caminho para o diretório que o CSX Task e o CommonStore Server usam
para fazer intercâmbio do conteúdo. Ao restaurar o documento, o
CommonStore Server copia-o para o diretório de transferência e o CSX
Task o seleciona a partir dali. Para especificar esse diretório, insira o
caminho completo a partir do diretório raiz.

Importante: Verifique as configurações do caminho de transferência. Se o
CommonStore Server e a instância de Tarefa do CSX forem executados na
mesma máquina, os caminhos de transferência no Gerenciador de
Configuração e no perfil de configuração do servidor (geralmente,
archint.ini, palavra-chave TRANSFERPATH) DEVERÃO ser idênticos.

Se os dois componentes forem executados em máquinas diferentes, as
máquinas devem compartilhar um diretório de rede comum. As
especificações do caminho de transferência para os dois componentes
devem apontar para o mesmo diretório físico. Para que o CommonStore
Server e o CSX Task compartilhem um diretório de rede comum, use o
compartilhamento de arquivos padrão do Windows, SAMBA, ou qualquer
outro protocolo Server Message Block.

Configurações do Exchange Server na Página do Exchange Server

Nome da pasta de tarefas
O nome da pasta pública no servidor do Exchange no qual os documentos
da tarefa serão armazenados. Os documentos de tarefas basicamente
identificam o e-mail que deve ser restaurado.

Nome do Host
Permite especificar os servidores do Exchange nos quais deseja que a
ocorrência do CSX Task trabalhe. Digite o nome completo de um servidor
do Exchange no campo e clique em Incluir. Os nomes de servidores
aparecem na caixa de listagem na parte inferior da página. Para remover
um servidor da lista, realce a entrada apropriada na caixa de listagem e
clique em Remover. Para remover todos os servidores da lista, clique em
Remover Tudo.

Notas: Um único servidor Exchange pode ser servidor apenas por uma
ocorrência do CSX Task. Uma única ocorrência do CSX Task, no entanto,
pode servir vários servidores Exchange.

Modificando as Definições do Serviço da Web de
Configuração

Execute as etapas nesta seção para modificar os detalhes do Serviço da Web de
Configuração.
1. Você pode alterar o nome do Serviço da Web de Configuração e sua descrição

modificando as informações nos campos Nome e Descrição.
2. No campo Nome do Host, digite o nome do host do servidor, no qual o

Serviço da Web de Configuração está em execução.
3. No campo Porta, digite o número da porta usado para comunicação entre o

Serviço da Web de Configuração e o servidor IBM Content Collector.
4. Selecione Usar Servidor de Aplicativos da Web integrado para ter o Serviço da

Web de Configuração configurado e atualizado automaticamente quando você
salvar quaisquer alterações na configuração. Isto inclui atualizações devido a
mudanças das informações no armazenamento de dados ativo.
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5. No campo Diretório do driver JDBC, especifique o diretório no qual os drivers
JDBC do seu banco de dados residem, por exemplo:

C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java para DB2
C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2005 JDBC Driver para SQL Server
2005
C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2008 JDBC Driver para SQL Server
2008
C:\Program Files\Oracle para Oracle

Importante:

v Se o armazenamento de dados de configuração for um banco de dados SQL
Server, você deve especificar o local do arquivo sqljdbc4.jar se utilizar o
Servidor de Aplicativos da Web integrado ou IBM WebSphere Application
Server Versão 7. Se você usar o IBM WebSphere Application Server Versão
6.1, especifique o local do arquivo sqljdbc.jar.

v Se seu armazenamento de dados de configuração for um banco de dados
Oracle 11g, você deverá atualizar as informações de caminho JDBC no
arquivo resources.xml do Servidor de Aplicativos da Web (WAS). Este
arquivo está localizado em um dos diretórios a seguir:

Para o Servidor de Aplicativos da Web integrado:
<installdir>\ContentCollector\AFUWeb\profiles\AFUWeb\config\
cells\<cellName>\nodes\<nodeName>\

Para um Servidor de Aplicativos da Web externo
<installdir>\AppServer\profiles\AFUWeb\config\cells\<cellName>\
nodes\<nodeName>\

Substitua <dir_de_instalação>, <Nome_da_célula> e <Nome_do_nó> pelos
valores apropriados da instalação do WAS.
A entrada de caminho padrão no arquivo resources.xml aponta para o
arquivo de recursos JDBC ojdbc14_g.jar, que não funciona com o Oracle
11g. Altere as informações de caminho para que apontem para um dos
seguintes arquivos da instalação do Oracle 11g:

Para WebSphere Application Server versão 6:
ojdbc5.jar ou ojdbc5_g.jar

Para o Servidor de Aplicativos da Web integrado e o WebSphere
Application Server versão 7:

ojdbc6.jar ou ojdbc6_g.jar

ojdbc5_g.jar e ojdbc6_g.jar suportam o rastreio de operações do banco de
dados.
Para obter informações adicionais, vá para o Centro de Informações do
WebSphere Application Server (Plataformas distribuídas e Windows) e
procure configurações mínimas necessárias da origem de dados.

6. No campo Porta JDBC, especifique o número da porta a ser usado para
conectar-se ao banco de dados de configuração.

7. No campo Nome do Host do Servidor de Banco de Dados, especifique o nome
completo do host do computador no qual o banco de dados está localizado. Por
exemplo, insira:
server.company.com
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Informações relacionadas

Centro de Informações do WebSphere Application Server

Modificando as Definições do Centro de Informações
Execute as etapas nessa seção para modificar os detalhes de configuração do
Centro de Informações doIBM Content Collector.
1. É possível alterar o nome do centro de informações e sua descrição

modificando as informações nos campos Nome e Descrição.
2. No campo Nome do Host, digite o nome completo do host do servidor no qual

o centro de informações está instalado. Por exemplo, insira:
server.company.com

3. No campo Porta, digite o número da porta usada para comunicação com o
centro de informações.

Modificando as Configurações para o Aplicativo da Web
É possível modificar os detalhes gerais da configuração do Web Application e
definir as configurações de log.

Para modificar as configurações do Aplicativo da Web:
1. Na página Geral, você pode alterar o nome do Web Application e sua

descrição, atualizando as informações nos campos Nome e Descrição.
2. No campo Nome do host, digite o nome do host do servidor no qual o Web

Application está instalado.

Importante: Se você utilizar o Lotus Domino como o sistema de origem e
alterar o local do Web Application, você deve modificar o modelo de correio do
Lotus Notes para refletir esta mudança.

3. No campo Porta, digite o número da porta usada para comunicação com o Web
Application. O protocolo de comunicação é HTTPS.

4. Na seção Conexão do Repositório, selecione uma ou mais conexões para seu
sistema de gerenciamento de conteúdo. Isto pode ser conexões com repositórios
do IBM Content Manager ou conexões com armazenamentos de objeto do IBM
FileNet P8. Você também deve determinar a conexão padrão.
Uma conexão deve ser determinada como a conexão padrão. É possível incluir,
editar ou remover conexões.
Todos os documentos arquivados, sejam eles e-mail, Microsoft SharePoint, ou
documentos doSistema de Arquivos contêm informações sobre o repositório, de
modo que o IBM Content Collector pode identificar o repositório quando um
usuário deseja visualizar ou restaurar um documento arquivado.

5. Na página Configurações de Log, edite as configurações se necessário:
a. Selecione a opção Truncar arquivos de log para configurar vários arquivos

de log de tamanho limitado. Caso contrário, um único arquivo de log de
tamanho ilimitado será mantido.

b. Na caixa de listagem Nível de Registro, selecione um nível de registro.
c. Em Localidade do Arquivo de Registro, digite o caminho completo para o

diretório no qual você deseja armazenar os arquivos de registro ou clique
em Procurar para escolher uma localidade.

d. No campo Número de Arquivos de Registro, digite o número máximo de
arquivos de registro a serem criados. Há uma dependência entre esse campo
e o campo Tamanho do Arquivo de Registro em MB. O campo Tamanho
do Arquivo de Registro em MB especifica o tamanho máximo que um
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arquivo de registro pode possuir. Assim que o primeiro arquivo de registro
atingir esse nível de tamanho, um novo arquivo de registro será criado.
Quando o número máximo de arquivos de registro for atingido, e todos os
arquivos de registro também atingirem o tamanho máximo, o arquivo de
registro mais antigo será sobrescrito por um novo. Isto também é conhecido
como o método round-robin.

e. No campo Tamanho do Arquivo de Registro em MB, digite o tamanho
máximo que um arquivo de registro pode atingir.

6. Em Tipo de Registro, selecione o formato no qual os arquivos de registro serão
armazenados. Você pode escolher entre as seguintes opções:

Common Base Event
Armazena os arquivos de registro no formato do Common Base Event,
que pode ser lido por várias ferramentas para análise e relatório de
registro. Geralmente, essas ferramentas descobrem as dependências
entre os eventos de registro e são capazes criar vários relatórios para
visualizar essas dependências.

Texto simples (formato interno)
Armazena o arquivo de log em um formato de texto simples específico
do IBM Content Collector. Este formato requer menos espaço em disco
que o Common Base Event, mas geralmente não pode ser processado
pelas ferramentas de análise e relatórios facilmente.

Texto simples (formato do WebSphere)
Armazena o arquivo de registro em um formato de texto simples. O
layout do arquivo de log corresponde ao layout de arquivos de log do
WebSphere. Este formato requer menos espaço em disco que o
Common Base Event, mas geralmente não pode ser processado pelas
ferramentas de análise e relatórios facilmente.

7. Reinicie o serviço do IBM Content Collector Web Application para ativar as
mudanças para que entrem em vigor.

Alterando o local do Aplicativo da Web no modelo de correio do
Lotus Notes
Se você utilizar o Lotus Domino como o sistema de origem e alterar o local do
Web Application, você deve modificar o modelo de correio do Lotus Notes para
refletir esta mudança.

Para modificar o Aplicativo da Web no modelo de correio do Lotus Notes que está
ativado para o Content Collector:
1. Abra o modelo de correio no Lotus Notes Designer.
2. Selecione Código Compartilhado → Agentes.
3. Clique com o botão direito do mouse em Alterar IBM Content Collector

Local do Aplicativo da Web e selecione Propriedades de design.
4. Na guia Design, limpe tudo que vier após Ocultar elementos de design de.
5. Feche a janela.
6. Abra o modelo de correio no Lotus Notes.
7. Selecione Ações → Alterar IBM Content Collector Local do Aplicativo da Web

.
8. Insira o novo local do Aplicativo da Web.
9. Abra o modelo de correio no Lotus Notes Designer novamente.

10. Selecione Código Compartilhado → Agentes.
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11. Clique com o botão direito do mouse em Alterar IBM Content Collector
Local do Aplicativo da Web e selecione Propriedades de design.

12. Na guia Design, selecione tudo que vier após Ocultar elementos de design
de.

13. Feche a janela.

Modificando Definições de Configuração do Cliente
Execute as etapas nesta seção para modificar os detalhes da configuração do
cliente.
1. Você pode alterar o nome da configuração do cliente e sua descrição

modificando as informações nos campos Nome e Descrição.
2. No campo Caixa de Correio do Ativador, digite o nome da caixa de correio

que é monitorada para solicitações de arquivamento interativa. Esta é a caixa
de correio que coleta as solicitações de arquivamento e fragmentação manuais
que foram iniciadas pelos clientes. Essas solicitações instruem um coletor
interativo para processar documentos nas caixas postais a partir das quais as
solicitações são provenientes. Digite o nome da caixa de correio em um dos
formatos a seguir, dependendo de seu sistema de e-mail.

Lotus Notes/Domino
Use o nome canônico, por exemplo:
CN=ICCJOBS/O=COMPANY

Microsoft Outlook/Exchange
Use o endereço SMTP da caixa de correio, por exemplo:
iccjobs@company.com

3. Defina como um documento de stub é exibido quando o usuário o abre. Para
que o conteúdo de um documento em stub seja recuperado temporariamente a
partir do repositório e exibido quando o usuário abrir o documento, selecione
Recuperar e exibir documento quando aberto. O documento não é restaurado
permanentemente, mas fica apenas disponível temporariamente. Dependendo
do número de clientes em sua topologia, ativar esta opção pode ter um impacto
negativo sobre o desempenho do Content Collector Server. Isso ocorre porque
os pedidos, para recuperar e exibir os documentos, são manipulados
peloContent CollectorAplicativo da Web e, portanto, colocam carga no Servidor
de Aplicativos da Web.
Se você não selecionar esta opção, o conteúdo em stub do documento e os links
de stub serão exibidos quando o usuário abrir o documento.

4. Se a coleta de informações de arquivamento adicionais estiver ativada, defina
as configurações necessárias para o cliente na seção Informações de
Arquivamento Adicionais.
a. Especifique as pastas para as quais as informações de arquivamento

adicionais devem ser especificadas quando uma solicitação de archive for
iniciada pelo cliente. Observe que você pode selecionar apenas pastas de
nível superior. A configuração é aplicada a todas as subpastas.

b. Especifique o modelo de formulário de metadados e a definição de
formulário de metadados que devem ser usados para coletar as informações
para a pasta selecionada.

c. Para definir se os usuários podem especificar informações de arquivamento
adicionais para documentos nesta pasta apenas se existir uma conexão com
a rede, selecione Usar mapeamento apenas quando o cliente estiver
on-line. Esta configuração é necessário, por exemplo, se o formulário de
metadados depender de outros serviços da Web para fornecer informações.
Estes serviços da Web estão disponíveis apenas se uma conexão com a rede
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existir. Se você não selecionar essa opção, os usuários poderão
sempreespecificar informações de arquivamento adicionais.

5. Como um usuário do Lotus Domino, também é possível ativar o rastreamento
para iNotes (anteriormente Domino Web Access).
a. Selecione Ativar Rastreio para ativar o rastreio. Desmarque a caixa de

seleção para desativá-lo.
b. No campo Local do Arquivo de Rastreio, digite o caminho completo do

local do arquivo de rastreio. Você pode também deixar este campo vazio,
caso no qual um caminho padrão é usado. O caminho do arquivo de
rastreio padrão é temporary directory\IBM\ContentCollector_iNotes em
que temporary directory é o diretório que é especificado pelas variáveis de
ambiente TMP ou TEMP.

Para Notes Client, você ativa o rastreio no menu do IBM Content Collector do
cliente. O local do arquivo de rastreio padrão é %USERPROFILE%\IBM\
ContentCollector para usuários do Microsoft Windows ou
%USERHOME%/IBM/ContentCollector para usuários do Mac. É possível alterar o
local configurando a variável de ambiente IBMAFUTRACELOCATION.

Tarefas relacionadas

“Ativando a Coleta de Informações de Arquivamento Adicionais” na página 465
“Coletando E-mail Por Encomenda” na página 510

Configurando o Acesso a Dados Arquivados
Adapte as configurações no banco de dados de configuração que são necessárias
para o acesso aos dados arquivados. Para e-mail, ative a procura, a visualização e a
restauração dos documentos arquivados. Para documentos que não sejam e-mail,
você configura o IBM Content Collector para ativar a recuperação de dados
arquivados.

As configurações são baseadas na saída do assistente de Configuração Inicial.
Quando o assistente de Configuração Inicial configura o repositório, ele cria novos
tipos de itens ou classes de documentos e cria automaticamente configurações
padrão para o acesso aos dados arquivados. Para novas instalações, estas
configurações são importadas automaticamente no banco de dados de
configuração. Entretanto, esta operação de importação ocorre apenas uma vez para
cada tipo de acesso a dados arquivados. Isso significa que se você, por exemplo,
criou diversos tipos de item, a saída da ferramenta de configuração não é
automaticamente incluída no banco de dados de configuração. Nesse caso, você
deve mesclar o conteúdo dos arquivos de configuração adicionais com as
definições existentes. O mapeamento de archive adicional e os arquivos de
configuração de procura estão localizados no subdiretório \cm ou \p8 do
diretórioInstallDir\Configuration\initialConfig\data\search\output,
dependendo do seu repositório, em queInstallDir é o diretório de instalação doIBM
Content Collector.

Se estiver fazendo upgrade do arquivamento do sistema de arquivos no Content
Collector Versão 2.1.0 e desejar que a tarefa de arquivamento crie links de atalho
para documentos arquivados, você deverá assegurar que os arquivos de
configuração existam. Se você desejar usar um novo tipo de item ou classe de
documento, use o assistente de Configuração Inicial para criá-lo. Quando você
inicia o Gerenciador de Configuração, uma configuração de acesso aos dados
arquivados é criada e os arquivos de configuração necessários são importados
automaticamente. Observe que isto ocorre apenas uma vez. Se você arquivar em
um tipo de item ou classe de documento que foi criada com o Content Collector
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Versão 2.1.0, copie os modelos necessários de InstallDir\Configuration\
initialConfig\data\search, adapte-os de acordo com suas necessidades e
importe-os. Para obter informações adicionais sobre isto, consulte o tópico
relacionado.

Para modificar a configuração para o acesso aos dados arquivados:
1. Selecione o tipo de acesso que deseja configurar. Dependendo de suas seleções

durante a instalação do IBM Content Collector, uma ou mais configurações
estarão disponíveis:

Acesso a Dados Arquivados para E-mail
Essa configuração é usada para procurar, visualizar e restaurar e-mail, e
para recuperar documentos arquivados a partir dos aplicativos Notes.

Acesso a Dados Arquivados para Sistema de Arquivos
Essa configuração ativa a recuperação de documentos que não sejam
e-mail. Note que você também deve configurar um link de atalho na
respectiva tarefa de arquivamento(Criar Documento do CM 8.x,
Documento de Criação do P8 4.x).

Acesso a Dados Arquivados para Ponto de Compartilhamento
Essa configuração ativa a recuperação de documentos do Microsoft
SharePoint. Note que você também deve configurar um link de atalho
em uma ou mais dessas tarefas:
v Confirmação de Documento do CM 8.x
v Criar Documento do CM 8.x
v Série da Versão do CM 8.x Store
v P8 4.x Confirmar Documento
v Documento de Criação do P8 4.x
v Criar Série da Versão do P8 4.x

2. Adapte as configurações nas páginas de configuração à direita.
3. Salve todas as alterações.

Suas alterações serão efetivadas assim que o Serviço do IBM Content Collector Web
Application for reiniciado.
Conceitos relacionados

“Ativando o Acesso aos Dados Arquivados” na página 632
Referências relacionadas

“Confirmação de Documento do CM 8.x” na página 546
“Criar Documento do CM 8.x” na página 547
“Série da Versão do CM 8.x Store” na página 553
“P8 4.x Confirmar Documento” na página 585
“Documento de Criação do P8 4.x” na página 589
“Criar Série da Versão do P8 4.x” na página 597

Adaptando Definições de Coleta
Todas as coletas e itens que estão atualmente definidos no banco de dados de
configuração são listados. É possível incluir itens em coletas existentes ou incluir
novas coletas. Também é possível excluir definições do banco de dados de
configuração.
v Inclua, edite ou remova tipos de itens ou classes de documento.
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– Para incluir um tipo de item ou uma classe de documento em uma coleta
existente, selecione uma das coletas definidas e, na lista de itens definidos,
clique em Incluir.

– Para editar um tipo de item ou uma classe de documento, selecione uma das
coletas definidas. Em seguida, selecione o tipo de item ou a classe de
documento e clique em Editar.

– Para remover um tipo de item ou uma classe de documento de uma coleta,
selecione uma das coletas definidas. Em seguida, selecione o tipo de item ou
a classe de documento e clique em Remover. Observe que isto será possível
apenas se existir mais de um tipo de item ou classe de documento na coleta
selecionada.

Para incluir ou editar um item:
1. Selecione uma conexão do repositório.
2. No campo Nome, insira ou edite o nome.
3. Insira ou edite os nomes dos componentes-filhos que definem as subcoletas

para as informações específicas da instância de documentos ou anexos de
e-mail.

4. Se desejar que o tipo de item ou a classe de documento seja usada por um
período de tempo específico, selecione uma data de início e uma data de
encerramento.

5. Clique em OK para salvar suas alterações ou clique em Cancelar para sair da
janela sem salvar.

v Inclua ou remova coletas ou mapeie campos de coleta para propriedades do
servidor de conteúdo e campos de índice do texto. A lista Coletas Definidas
contém todas as coletas que estão definidas no mapeamento de archive. Quando
você seleciona uma coleta, os tipos de itens (IBM Content Manager) ou as classes
de documentos (FileNet P8) que estão definidas na coleta selecionada são
listadas. Para todos os tipos de configuração de acesso a dados arquivados, é
possível incluir, editar ou remover coletas e você pode mapear campos de coleta
para propriedades do servidor de conteúdo e campos de índice do texto. Quais
dados você deve especificar, depende do tipo de configuração.
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Opção Descrição

Incluir uma coleta para e-mail arquivado Quando você incluir uma coleta nos
mapeamentos de archive, deverá especificar
estes dados:

Na página Coleta de Base
Especifique um nome de coleta e,
se aplicável, um tipo de coleta. Na
seção Tipo de Documento,
selecione uma conexão do
repositório. Insira o nome de um
tipo de item de e-mail ou de uma
classe de documento que esteja
definida no IBM Content Manager
ou no FileNet P8. Dependendo do
tipo de coleta selecionado, você
deve inserir os nomes de um ou
mais componentes que conterão
informações da instância.

Na página Subcoletas
Configure as definições de coleta
para informações da instância.

Coleta da instância de anexo
Selecione os atributos que
contêm o nome do arquivo
de anexo, a chave de
correlação para anexos e as
informações de referência
para o tipo de item que
contém o conteúdo do
anexo.

Coleta da instância de e-mail
Selecione o atributo que
contém o ID da caixa de
correio.

Na página Campos de Coleta
Mapeie campos de coleta para
propriedades do servidor de
conteúdo ou campos de índice do
texto.

Incluir outras coletas Quando você incluir uma coleta nos
mapeamentos de archive, deverá especificar
estes dados:

Na página Coleta de Base
Especifique um nome de coleta e
uma conexão do repositório.

Na página Campos de Coleta
Mapeie campos de coleta para
propriedades do servidor de
conteúdo ou campos de índice do
texto.

Remover uma coleta para e-mail arquivado Selecione uma coleta para excluir dos
mapeamentos de archive. Lembre-se de
adaptar o layout da página Procura de
E-mail corretamente modificando o arquivo
de configuração de procura.
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Opção Descrição

Remover outros coletas Selecione uma coleta para excluir dos
mapeamentos de archive.

Editar campos em uma coleta para e-mail
arquivado

Configure os campos de coleta e mapeie
estes campos para propriedades do servidor
de conteúdo (para procura por atributo) e
para campos de índice do texto (para
procura de texto completa). Esses são os
campos que os usuários podem procurar.

Para campos de endereço em outras coleções
conforme requerido pelo modelo de dados,
defina as campos de referência:

1. Inclua um campo de coleção da
referência do tipo e, a partir de Coleção
Referenciada, selecione a coleção que
contém os campos que deseja endereçar.
É possível definir somente um campo da
referência de tipo para cada coleção de
destino.

2. Inclua outros campos de coleção para
endereçar os campos específicos na
coleção referenciada.

Para poder recuperar documentos
arquivados, um conjunto de campos básico
deve ser configurado e mapeado para
propriedades do servidor de conteúdo.
Palavras-chave reservadas estão listadas no
tópico sobre definição e exposição de
coleções.

É possível trabalhar apenas com
propriedades ou campos de índice do texto
que estão definidos no banco de dados de
configuração. As entradas existentes são
listadas na página Propriedades ou na
página Índice do Texto, respectivamente.

Editar campos em outras coletas Defina campos de coleta e mapeie estes
campos para propriedades do servidor de
conteúdo ou campos de índice do texto.
Palavras-chave reservadas estão listadas no
tópico sobre definição e exposição de
coleções.

Para poder recuperar documentos que foram
arquivados do sistema de arquivos ou das
origens do Microsoft SharePoint, pelo menos
o campo FILENAME deve existir e deve ser
mapeado para a respectiva propriedade do
servidor de conteúdo.
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Tarefas relacionadas

“Definir e expor coletas” na página 739

Incluindo Propriedades do Servidor de Conteúdo na
Configuração de Acesso aos Dados Arquivados
Todas as propriedades do servidor de conteúdo que estão definidas atualmente no
banco de dados de configuração e que podem ser usadas no mapeamento de
archive são listadas. Sempre que um arquivo de mapeamento de archive é
importado, o Gerenciador de Configuração verifica as definições de propriedade
do servidor de conteúdo e inclui quaisquer novas propriedades no banco de dados
de configuração. Também é possível incluir propriedades ou excluir propriedades
do banco de dados de configuração.

Na página Propriedades, inclua, edite ou remova propriedades do servidor de
conteúdo. Note que para oFileNet P8 você deve usar os nomes de propriedade
simbólicos e não os nomes de exibição. Propriedades que são usadas em campos
de coleção não podem ser removidas. Porém, é possível editar essas propriedades
e as referências são atualizadas automaticamente. Quando você mapeia campos de
procura para propriedades do servidor de conteúdo, é possível usar apenas os
campos que estão definidos aqui.
1. Na janela Incluir Propriedade, insira o nome de uma propriedade do servidor

de conteúdo.
2. Selecione o tipo de dado da propriedade.
3. Selecione o componente para o qual a propriedade é definida. É possível

selecionar o componente raiz (Base), o componente-filho para a instância de
e-mail (Instância de E-mail) ou o componente-filho para a instância de anexo
(Instância de Anexo).

Incluindo Campos de Índice do Texto na Configuração de
Acesso a Dados Arquivados
Todos os campos do índice do texto que estão definidos atualmente no banco de
dados de configuração e que podem ser usados no mapeamento de archive para
e-mail. Sempre que um arquivo de mapeamento de archive é importado, o
Gerenciador de Configuração verifica as definições de campo de índice do texto e
inclui quaisquer novos campos no banco de dados de configuração. Também é
possível incluir campos ou excluir campos de índice do texto do banco de dados
de configuração

Na página Índice do Texto, inclua, edite ou remova campos de índice do texto. É
possível incluir qualquer campo que esteja definido no arquivo de modelo do
indexador de texto (para IBM Content Manager) ou no XIT (para FileNet P8).
Quando você mapeia campos de procura para campos de índice do texto, é
possível usar apenas os campos que estão definidos aqui. Porém, nomes de campo
que você inclui não são validados de maneira que nomes de campo escritos
errados resultarão em erros de procura. Campos do índice do texto que são usados
em campos de coleção não podem ser removidos. Porém, é possível editar esses
campos de texto e as referências são atualizadas automaticamente.

Importando ou Exportando a Configuração de Acesso aos Dados
Arquivados
Exporte dados de configuração para um arquivo no disco para poder adaptar os
dados manualmente ou para um repositório do IBM eDiscovery Manager para uso
com o IBM eDiscovery Manager. Importe dados de configuração para o acesso aos
dados arquivados a partir de um arquivo no disco no banco de dados de
configuração do Content Collector após ter alterado os dados manualmente.
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Para importar e exportar os arquivos de configuração:
v Importe ou exporte a configuração de procura. Para modificar o layout da

página Procura de E-mail:
1. Exporte os dados de configuração de procura do banco de dados de

configuração para um arquivo.
2. Edite o arquivo de configuração de procura para modificar o layout

conforme necessário.
3. Importe os dados de configuração de procura do arquivo no banco de dados

de configuração.
v Importe ou exporte o mapeamento do archive. Para modificar o mapeamento de

archive manualmente:
1. Exporte os dados de mapeamento de archive do banco de dados de

configuração para um arquivo.
2. Edite o arquivo de mapeamento de archive para modificar o layout conforme

necessário.
3. Importe os dados de mapeamento de archive do arquivo para o banco de

dados de configuração. Se o mapeamento de archive contiver informações de
repositório que não podem ser resolvidas, a janela Resolver Dependências
será aberta. Selecione uma conexão do repositório apropriada. Se nenhuma
conexão do repositório for listada, você deverá definir uma conexão do
repositório na configuração do Aplicativo da Web. Em seguida, importe o
mapeamento de archive novamente.

v Para exportar os mapeamentos de archive para um repositório do IBM
eDiscovery Manager, selecione a conexão com o repositório primário do IBM
eDiscovery Manager e clique em Exportar. Os mapeamentos de archive são
incluídos no repositório do IBM eDiscovery Manager. Mapeamentos existentes
no repositório do IBM eDiscovery Manager não são alterados ou sobrescritos.
Qualquer repositório que seja referenciado no mapeamento de archive e que não
seja um repositório do IBM eDiscovery Manager, será incluído como um
repositório secundário no IBM eDiscovery Manager.

Verifique as Configurações para o Metadata Web Application
Execute as etapas nesta seção para modificar os detalhes de configuração do
Aplicativo da Web de Metadados.
1. Você pode alterar o nome do Aplicativo da Web de Metadados e sua descrição

atualizando as informações nos campos Nome e Descrição.
2. No campo Nome do Host, digite o nome do host do servidor no qual o banco

de dados Derby está localizado. O banco de dados Derby é o repositório usado
para armazenar temporariamente quaisquer informações de arquivamento
adicionais especificadas por um usuário ao arquivar um documento
manualmente.

3. No campo Porta, digite o número da porta que os clientes remotos podem usar
para conexões com o banco de dados na instância de banco de dados Derby.

4. No campo ID do Usuário, especifique a conta do usuário com a qual acessar o
banco de dados Derby.

5. No campo Senha, especifique a senha para o ID do usuário especificado. Valide
a senha. O ID do usuário e a senha que podem ser usados para acessar o banco
de dados Derby são definidos no arquivo derby.properties na respectiva
instância de banco de dados Derby. Se você usar o banco de dados Derby que
está integrado no Content Collector, o arquivo derby.properties estará
localizado no diretório <ICCINstallPath>\derby\10.3.3.0\bin, no qual
<ICCINstallPath> é o diretório de instalação do IBM Content Collector.
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a. Para incluir ou alterar entradas para usuários que devem ter acesso ao
banco de dados Derby, edite o arquivo de propriedades.

b. Altere a linha que segue o comentário # Users definition ou inclua
entradas adicionais. A sintaxe é derby.user.<username>=<password>.
Substitua <username> e <password> por valores apropriados.

c. Reinicie o serviço de Banco de Dados de Formulário de Metadados do IBM
Content Collector.

Tarefas relacionadas

“Selecionando o Modelo de Formulário de Metadados”
“Configurando a Definição de Formulário de Metadados” na página 253

Selecionando o Modelo de Formulário de Metadados
O modelo de formulário de metadados contém a lógica do código para o
formulário HTML que é usado para coletar informações de arquivamento
adicionais quando um usuário arquiva manualmente um e-mail.

Para disponibilizar um modelo de formulário de metadados para uso com o IBM
Content Collector, ele deve ser armazenado no banco de dados de configuração.
Na configuração do cliente, o modelo de formulário de metadados e uma definição
de formulário de metadados são mapeados para uma pasta monitorada para ativar
a coleta de informações de arquivamento adicionais.

Para selecionar um modelo para usar:
1. Clique em Importar para importar um modelo de formulário de metadados

para o banco de dados de configuração. É solicitado que selecione o modelo de
formulário de metadados a ser importado.

2. Selecione o modelo e clique em OK. O modelo selecionado é importado para o
banco de dados de configuração.

3. Para visualizar o conteúdo do modelo, clique em Visualização.
4. Salve esta definição de configuração. Observe que apenas uma instância de um

modelo de formulário pode existir no banco de dados de configuração. Ao
importar o modelo de formulário, é calculada uma chave hash para o modelo
de formulário. Se você tentar salvar uma segunda instância do mesmo modelo
de formulário de metadados, será exibida uma mensagem que indica que este
modelo de formulário já existe no banco de dados de configuração.

Um modelo de formulário de metadados padrão é fornecido com o IBM Content
Collector. O arquivo .zip está localizado emInstallDir\formTemplates, em que
InstallDir é o diretório de instalação doContent Collector. Se você estiver
familiarizado com HTML, programação JavaScript, e o Dojo Toolkit, é possível
adaptar o modelo de formulário de metadados para as suas necessidades ou
configurar seu próprio modelo de formulário. É possível, por exemplo, alterar o
conteúdo e o design do modelo de formulário, usar serviços da Web diferentes ou
incluir novos controles de interface e recursos.

Para saber mais sobre o kit de ferramentas Dojo, acesse o Web site Dojo Toolkit.

Para fazer mudanças no modelo de formulário de metadados, você precisa
exportá-lo do banco de dados de configuração para um diretório da sua escolha.
Altere o modelo conforme necessário. Se você criar um novo modelo de
formulário, observe que seu arquivo .zip deve conter um arquivo form.html.
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Restrição: Devido a uma limitação no esquema de banco de dados para DB2, o
tamanho do arquivo .zip não deve exceder 1 MB. É recomendável compactar o
arquivo, por exemplo, usando a ferramenta de compactação JavaScript. O arquivo
importado deve ser um arquivo .zip.

Para que suas mudanças entrem em vigor, é necessário importar o modelo
modificado para o banco de dados de configuração e reiniciar os clientes.

Agora, é necessário configurar a definição de formulário de metadados para
especificar quais informações devem ser coletadas.
Tarefas relacionadas

“Configurando a Definição de Formulário de Metadados”

Configurando a Definição de Formulário de Metadados
Defina o layout do formulário para coletar informações de arquivamento adicionais
quando um usuário arquiva e-mails manualmente.

Certifique-se de que exista um modelo de formulário de metadados no banco de
dados de configuração e que pelo menos uma origem de metadados definida pelo
usuário esteja definida.

Para associar informações de arquivamento adicionais ao e-mail, você pode
solicitar uma informação específica ao usuário e mapear esta informação para um
conjunto de metadados que você definiu anteriormente. Configure a definição de
formulário de metadados de forma apropriada. É possível configurar mais de uma
definição de formulário de metadados.

Observe que apenas uma instância de um modelo de formulário pode existir no
banco de dados de configuração. Ao importar o modelo de formulário, é calculada
uma chave hash para o modelo de formulário. Se você tentar salvar uma segunda
instância do mesmo modelo de formulário de metadados, será exibida uma
mensagem que indica que este modelo de formulário já existe no banco de dados
de configuração.
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Configurações Gerais para

alternar para a visualização Configurações Gerais.
2. Na área de janela Configurações Gerais na parte superior esquerda, selecione

Definição de Formulário de Metadados.
3. Na área de janela de design, que exibe qualquer definição de formulário de

metadados criada anteriormente, proceda de uma das seguintes formas:
v Se desejar incluir uma nova definição de formulário de metadados, clique no

.
v Se desejar editar um conjunto de definição de formulário de metadados,

selecione o item que deseja editar.
4. O painel de configuração contém as opções de configuração a seguir. Para uma

definição de formulário de metadados existente, os campos contêm valores, que
podem ser alterados. Para uma nova definição de formulário de metadados,
insira os valores necessários.

Nome Especifique um nome para a definição de formulário de metadados
atual.

Descrição
O texto inserido aqui é exibido na parte superior do formulário de
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entrada. Por exemplo, você pode fornecer aos usuários instruções ou
informações adicionais para preenchimento do formulário.

Metadados definidos pelo usuário
Selecione a origem de metadados definida pelo usuário na qual o
formulário é baseado. A origem de metadados contém uma ou mais
propriedades de metadados que podem ser usadas na definição de
formulário de metadados.

Layout
A tabela lista as propriedades definidas na origem de metadados
definida pelo usuário selecionada. As colunas da tabela são:

Usado no formulário
Indica se a propriedade é usada na definição de formulário de
metadados. O valor pode ser true ou false.

ID de Propriedade
Identifica exclusivamente a propriedade desta origem de
metadados no sistema.

Nome de exibição
É o nome da propriedade conforme exibido para o usuário.

Tipo de Dados
É o tipo de dado da propriedade:
v Booleano
v Byte
v Data e Hora
v Flutuante
v Número Inteiro
v Cadeia

Tipo de representação
Indica o tipo de representação selecionado para esta
propriedade.

Necessário
Indica se este campo é obrigatório.

Para definir se uma propriedade é usada no formulário de entrada, como ela é
apresentada no formulário e o tipo de informação que um usuário deve
especificar, selecione uma propriedade e clique em Editar.
a. Na janela Editar Layout da Definição de Modelo de Formulário, defina as

configurações para a propriedade selecionada:
v Para incluir o campo no modelo de formulário de metadados, selecione

Usar esta propriedade de metadados no formulário.
v Para tornar o campo obrigatório, selecione Marcar campo como

necessário.
v Selecione o tipo de representação para as informações que o usuário deve

fornecer. Dependendo do tipo de dado da propriedade, um ou mais dos
seguintes tipos de representação estão disponíveis:
– Entrada de Texto permite que o usuário insira informações textuais.
– Seleção de Data permite que o usuário selecione uma data.
– Caixa de Seleção permite que o usuário escolha entre dois estados

distinguíveis, como "true ou false" ou "yes ou no".
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– Seleção de Número permite que o usuário insira um número ou
selecione um número usando as setas para cima e para baixo.

– Botão de Opções permite que o usuário selecione entre opções
mutuamente exclusivas.

– Seleção permite que o usuário selecione um item de uma lista.
– Caixa de Combinação permite que o usuário selecione itens de uma

lista ou insira um novo valor.
v Para campos do tipo de representação de Caixa de Texto, é necessário

configurar o Comprimento máximo para o campo de entrada. Também é
possível definir um Valor-padrão.

v Para campos do tipo de representação de Seleção de Número, é
necessário configurar o Valor mínimo e o Valor máximo para o campo de
entrada. Também é possível definir um Valor-padrão.

v Para campos dos tipos de representação Seleção e Caixa de Combinação,
também é possível especificar um Valor-padrão. Além disso, é necessário
especificar se a lista é dinâmica ou estática:

Preencher lista do serviço da Web
Se desejar fornecer ao usuário uma lista dinâmica a partir da qual
selecionar, você pode especificar a URL do serviço da Web que
deve fornecer as informações. Como um parâmetro, você pode
fornecer o nome de usuário, por exemplo, http://
www.example.com/myWebservice?user=${user name}. O formato do
nome de usuário depende do sistema de correio usado:

Lotus Domino
O formato canônico é usado, por exemplo: CN=John
Smith/OU=Unit/O=Exampleorg

Microsoft Exchange
O endereço SMTP é usado, por exemplo:
johnsmith@example.org

O nome de usuário é recuperado quando um usuário seleciona
para especificar informações de arquivamento adicionais.

Qualquer serviço da Web que você usa com o modelo de
formulário de metadados padrão para fornecer dados para a lista
deve suportar um formato específico para o Dojo
ItemFileReadStore, o mapa de tipo de caso geral. Entretanto, é
possível adaptar o modelo para suportar qualquer outro tipo de
serviço da Web.

Para saber mais sobre o kit de ferramentas Dojo, acesse o Web
site Dojo Toolkit.

Lista estática
Para uma lista estática, defina um conjunto de pares de
chave-valor para o usuário selecionar. A chave é exibida na lista
de seleção. Quando um usuário seleciona uma chave, o valor
associado é designado à propriedade.

b. Clique em OK para salvar sua mudança e retornar à área de janela de
configuração.

5. Selecione as Colunas visíveis padrão. Estas são as colunas no formulário de
entrada que são mostradas por padrão.

6. Salve as definições.
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7. Para verificar o layout do formulário de entrada, selecione um Modelo de
Formulário de Metadados e clique em Visualizar.

Tarefas relacionadas

“Selecionando o Modelo de Formulário de Metadados” na página 252

Incluindo e Editando Metadados
Metadados são informações sobre conteúdo particular. IBM Content Collector
permite que você inclua metadados extras relacionados a cada documento
processado. Você pode, então, usar estes campos como se eles fossem metadados
do sistema regulares, por exemplo no mapeamento de propriedade das tarefas do
repositório ou para avaliar regras.

Os metadados sobre um livro de biblioteca, por exemplo, incluem título, autor e
data da publicação. Eles podem ser considerados como propriedades de um livro.
Os metadados sobre uma fotografia incluem propriedades diferentes: talvez a data
em que a foto foi tirada e os detalhes das configurações da câmera.

Os campos de metadados em um repositório fornecem informações de pesquisa
para consultas do usuário. Por exemplo, o campo de repositório que corresponde
ao campo De ou Emissor de um e-mail permite que usuários procurem o e-mail que
foi enviado por uma pessoa específica. Determinados campos são selecionados por
padrão. Você pode selecionar outros campos dos quais extrair metadados para
incluir informações de pesquisa no repositório.

Você pode usar três diferentes tipos de metadados:

Metadados definidos pelo usuário

O IBM Content Collector permite definir os metadados para serem usados
por este aplicativo quando os itens forem processados.

É possível definir metadados customizados por meio das janelas de
configuração Metadados e Listas. É possível, então, usar os metadados
customizados definidos para processar e-mail colocando uma tarefa
Metadados em uma rota de tarefa.

Metadados do sistema de arquivos

IBM Content Collector permite incluir metadados extras relacionados a
cada documento processado, em seguida, usar estes campos como
propriedades de metadados do sistema regulares.

A primeira etapa é definir os metadados, na forma de arquivos XML ou
CSV, para serem usados pelo aplicativo.

As propriedades básicas do arquivo podem não conter todos os dados
necessários para obter a maioria dos arquivos. Por exemplo, um banco faz
uma cópia PDF de cada transação. O arquivo PDF contém dados mínimos,
incluindo somente números de conta, data de processamento e uma cópia
de texto da transação completa. No entanto, o banco também deseja
associar um nome de cliente e tipo de transação ao arquivo.

Geralmente, um arquivo de metadados XML é usado por arquivo ou item
que deve ser coletado, enquanto que arquivos CSV podem conter
informações sobre milhares de arquivos que devem ser coletados, um por
linha. O arquivo XML existe em uma localidade monitorada junto com um
arquivo de nome semelhante que ele descreve. Um arquivo CSV existe em
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um local monitorado juntamente com talvez milhares de registros, e cada
um deles é descrito em uma linha no arquivo CSV.

Importante: O Conector de Origem do Sistema de Arquivos deve executar
como um usuário que tem permissões pára acessar os arquivos de
metadados ou deve haver um relacionamento de confiança entre o sistema
IBM Content Collector e o sistema no qual os arquivos estão localizados.

Você define metadados do sistema de arquivos por meio das janelas de
configuração Metadados e Listas. A tarefa Associar Metadados do FSC em
uma rota de tarefa e depois inclui os metadados no arquivo no momento
em que a tarefa é chamada. Depois as informações podem ser usadas em
regras ou como entrada para tarefas posteriores na rota de tarefas, por
exemplo, a tarefa Criar Documento do P8 4.x.

Metadados do sistema

Diferentes origens de documento criam diferentes formatos de arquivos,
cada um com propriedades específicas de seu tipo. Um servidor de e-mail
do Exchange, por exemplo, cria arquivos msg, com propriedades incluindo
a linha de assunto e o campo Para. Ao escolher um tipo de metadados em
uma tarefa Criar Documento, você estará restringindo as propriedades
disponíveis a apenas aquelas para esse tipo de metadados.

Tarefas relacionadas

“Incluindo e Editando Metadados do Sistema de Arquivos” na página 260
“Incluindo e Editando Metadados Definidos pelo Usuário” na página 258
Referências relacionadas

“Associar Metadados de FSC” na página 575
“EC Extrair Metadados” na página 565

Incluindo, Editando e Classificando Listas
Uma lista é uma coleção de sequências organizadas em pares de valor de chave.

É possível usar essas sequências em regras ou usá-las para fornecer valores padrão
para mapeamentos de propriedade (para Consulta de Lista).

Exemplo de Regras
É possível criar uma lista de clientes, em seguida, criar uma regra em uma
rota de tarefa de arquivamento de e-mail que captura documentos nos
quais os nomes da lista ocorrem no campo De. Em seguida, a regra
selecionaria um tipo de item ou classe de objeto específica no repositório
para estes documentos.

Exemplo de Mapeamentos de Propriedade
Sequências organizadas em pares de valor de chave também podem ser
usadas em mapeamentos de propriedade. Assuma que você possui um
mapeamento de propriedade que mapeia o campo Assunto em documentos
de e-mail para o campo de metadados Assunto em seu repositório. Agora
você pode definir uma condição que captura e-mail com as palavras
contratos, contratado, subcontratada, termos e condições, e assim por diante, no
campo Assunto. Suponha também que seu repositório contém um campo
de metadados adicional Categoria. Você poderá agora definir que, para cada
email com uma das palavras-chave na linha de assunto, o valor Contrato
deve ser gravado no campo Categoria. A palavra Contrato seria o valor de
retorno para os termos contratos,contratado,subcontratado, e termos e condições
na sua sequência de valor da chave. Isto facilitaria procuras de e-mail que
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estão relacionadas a contratos porque usuários podem procurar a palavra
Contrato no campo de metadados Categoria e localizaria todos os e-mails
relacionados, incluindo aqueles qie possuem, por exemplo, apenas termos e
condições na linha de assunto.

Você pode:
v Incluir ou editar uma lista
v Excluir uma lista
v Editar um item em uma lista
v Excluir um item de uma lista
v Classificar itens em uma lista

Para incluir, editar ou excluir uma lista ou item em uma lista ou para classificar
itens em uma lista:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Metadados e Listas para alternar

para a visualização Metadados e Listas.
2. Na área de janela Metadados e Listas na parte superior esquerda, clique em

Listas.
3. O painel de exibição exibe quaisquer listas criadas anteriormente.
4. No painel de configuração, insira ou edite um nome e uma descrição para a

lista.
5. Na caixa Lista de Valores, execute um dos seguintes procedimentos:

v Para incluir um item na lista, clique no ícone Incluir.
v Para editar um item na lista, clique no ícone Editar.
v Para excluir um item da lista, clique no ícone Remover.
v Para classificar os itens na lista, selecione o item que deseja mover e clique

no ícone de seta para cima ou para baixo.
6. Ao incluir ou editar um item, aparece a janela Novo Item:

a. No campo Nome, insira ou edite a palavra.
b. No campo Descrição, insira ou edite uma descrição para o item da lista.
c. No campo Valor Retornado, insira ou edite o valor a ser retornado se um

valor corresponder aos critérios definidos em uma regra.
d. Clique em OK para incluir suas entradas na lista de valores.

7. Salve a lista no banco de dados de configuração.

Incluindo e Editando Metadados Definidos pelo Usuário
Você pode configurar os metadados definidos pelo usuário a serem usados por
esse aplicativo durante o processamento dos itens.

Para incluir ou editar metadados definidos pelo usuário:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Metadados e Listas para alternar

para a visualização Metadados e Listas.
2. Na área de janela Metadados e Listas na parte superior esquerda, selecione

Metadados Definidos pelo Usuário.
3. No painel de design, você tem as seguintes opções:

v Incluir um novo conjunto de metadados definidos pelo usuário.
v Editar um conjunto de metadados definidos pelo usuário que já existe no

banco de dados de configuração.
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v Excluir um conjunto de metadados definidos pelo usuário do banco de
dados de configuração.

v Importar definições de propriedade de um arquivo para o conjunto de
metadados definidos pelo usuário que você incluir ou editar. Neste caso,
também é possível selecionar para sobrescrever definições de propriedades
existentes.

v Exportar definições de propriedades de um conjunto de metadados definidos
pelo usuário no banco de dados de configuração para um arquivo. Neste
caso, você também deve especificar um nome do arquivo e a pasta na qual o
arquivo deve ser armazenado.

4. O painel de configuração contém as opções de configuração a seguir. Para um
conjunto existente de metadados definidos pelo usuário, os campos contêm
valores, que podem ser alterados. Para um novo conjunto de metadados
definidos pelo usuário, insira os valores necessários.

ID de Propriedade
O ID de propriedade identifica a origem dos metadados para o sistema.
Ela deve ser exclusiva. É possível usar o ID para é gerado pelo sistema,
ou designar o seu próprio ID de propriedade.

Nome de exibição
O nome desse conjunto de propriedades da forma como é exibido ao
usuário (por exemplo, Contracts).

Descrição
A descrição do grupo de propriedades.

Propriedades do Metadados
Uma lista das propriedades no conjunto selecionado de metadados
definidos pelo usuário. É possível editar um item existente ou incluir
novos itens. As opções das propriedades de metadados são:

ID de Propriedade
O ID de propriedade identifica exclusivamente a propriedade
desta origem de metadados no sistema, por exemplo,
ibm.icc.file.filepath.

Nome de exibição
O nome da propriedade da forma como é exibido ao usuário.
Por exemplo, o nome de exibição para a propriedade com o ID
ibm.icc.file.filepath poderia ser FilePath.

Tipo de Dados
O tipo de dado da propriedade.

Valor Múltiplo
Essa definição determina se a propriedade pode ter mais de um
valor.

Restrição: Esta configuração não está disponível para a coleta
de informações de arquivamento adicionais nem para uso com
um sistema de origem do SharePoint.

Descrição
A descrição da propriedade.

A coluna Referenciado indica se uma propriedade está em uso em uma rota de
tarefa ou um formulário de metadados. Quando uma propriedade está em uso,
não é possível removê-la ou alterar seu tipo.
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Tarefas relacionadas

“Coletando a partir de Sites do Microsoft SharePoint” na página 522
Referências relacionadas

“Associar Metadados de FSC” na página 575

Incluindo e Editando Metadados do Sistema de Arquivos
Antes de poder usar os metadados do arquivo customizado, você deve identificar
os campos de origem para IBM Content Collector.

Você começa definindo os metadados. Os metadados residem em arquivos XML ou
CSV delimitados. Na rota de tarefa Sistema de Arquivos, a tarefa Associar
Metadados do FSC então informa o sistema onde localizar os arquivos de metadados
que você definiu e inclui os metadados no arquivo que está sendo processado pela
rota de tarefa no momento em que a tarefa é chamada. Essas informações podem
ser usadas depois em regras ou como entrada para tarefas posteriores na rota de
tarefas, por exemplo, a tarefa Criar Documento do P8 4.x.

Para incluir ou editar metadados do sistema de arquivos:
1. No Gerenciador de Configuração, navegue para Metadados e Listas →

Metadados do Sistema de Arquivos.
2. Na área de janela de exibição, clique no ícone Incluir ou selecione uma entrada

e clique no ícone Editar.
3. No painel de configuração, insira ou edite o nome e a descrição para os

metadados.
4. Selecione um tipo de formato de XML ou Delimitado, dependendo do formato

dos arquivos nos quais você armazena seus metadados customizados.
5. Se seu tipo de formato for Delimitado:

a. Configure as Propriedades de Arquivo Delimitado

v Selecione o Delimitador que separa as colunas.
v Se qualquer coluna no arquivo de metadados contiver vários valores,

selecione o Delimitador de vários valores que separa cada valor na
coluna. (O valor deverá ser diferente do valor selecionado para o
qualificador de texto).

v Se o texto no arquivo de metadados estiver entre caracteres específicos,
como aspas, selecione um Qualificador de Texto.

v Se a primeira linha do arquivo de metadados contiver rótulos que
definem o conteúdo de cada linha no arquivo, selecione Primeira linha
contém rótulos. Isto faz o aplicativo ignorar os valores na primeira linha.

b. Identificar Metadados do Sistema de Arquivos Delimitados.
6. Se seu tipo de formato for XML, Identifique metadados do sistema de arquivos

baseados em XML.
7. Salve as definições de configuração.
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Tarefas relacionadas

“Arquivando E-mail a partir de Arquivos Locais” na página 467
“Definindo Metadados para Serem Usados para Processar Arquivos para
Arquivamento” na página 791
Referências relacionadas

“EC Extrair Metadados” na página 565
“Associar Metadados de FSC” na página 575

Identificando Metadados do Sistema de Arquivos Delimitados
Você pode inserir metadados de arquivo customizado manualmente ou usar o
assistente de mapeamento de metadados para ajudá-lo a identificar metadados do
sistema de arquivos delimitado para IBM Content Collector.

Para incluir metadados delimitados:
1. Navegue para Metadados e Listas → Metadados do Sistema de Arquivos →

Mapeamentos de Metadados de Arquivos Delimitados.
2. Para usar o assistente de mapeamento de metadados para importar um arquivo

CSV que contenha os nomes de campos de metadados, clique no ícone
Assistente e siga as instruções em “Importando Metadados Usando o
Assistente de Arquivo Delimitado” na página 262. Para inserir metadados
manualmente, ignore esta etapa.

3. Insira ou edite o nome de exibição e descrição para o tipo de metadados.
4. Insira o número da coluna.
5. Selecione o tipo de dado dos metadados. Pode ser necessário alterar o tipo de

dado de qualquer coluna importada com o assistente. Para cada coluna, os
valores que estão no arquivo devem ser valores que podem ser convertidos
para o tipo de destino da coluna. Se o valor em um arquivo não puder ser
convertido, um erro é relatado.
a. Se você selecionar Data e Hora, deverá especificar um Formato de Data.

Use os seguintes tokens com distinção entre maiúsculas e minúsculas ao
especificar a data.

Token Descrição

S Meses como 1 – 12

MM Meses como 01 – 12

MMM Meses como Jan – Dez

MMMM Meses como Janeiro – Dezembro

d Dias como 1 – 31

dd Dias como 01 – 31

ddd Dias como Seg – Dom

dddd Dias como Segunda-feira – Domingo

y Anos como 1, 2, ... , 99

yy Anos como 00 – 99

yyyy Anos como 1900 – 9999

h Horas como 0 – 12

hh Horas como 00 – 12

H Horas como 0 – 23

HH Horas como 00 – 23
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Token Descrição

m Minutos como 0 – 59

mm Minutos como 00 – 59

s Segundos como 0 – 59

ss Segundos como 00 – 59

tt AM/PM

t A/P

Por exemplo, MM/dd/yy HH:mm:ss é exibido como 11/25/10 (25 de Novembro
de 2010) e 11:13:30 (30 segundos após 11h13 AM). dddd, d MMMM yyyy é
exibido como Segunda-feira, 1 de Janeiro de 2010.

b. se a data for uma data UTC, selecione Data está em UTC. Se a data no
arquivo for uma data UTC, o valor no arquivo de metadados será usado no
estado em que se encontra. Se a data não for uma data UTC, a configuração
de fuso horário no IBM Content Collector será usada para converter a data
para formato UTC.

6. Salve as definições de configuração.

Importando Metadados Usando o Assistente de Arquivo Delimitado:

Use o assistente de arquivo delimitado para importar um arquivo de amostra que
define o formato de seus metadados customizados.

O arquivo CSV de amostra importado com este assistente deve usar um formato
semelhante ao seguinte exemplo (que usa | como o delimitador, embora qualquer
delimitador disponível seja aceitável):
NAME|AGE|GENDER|PRICE|DATE

1. Clique em Navegar e selecione um arquivo de metadados de amostra em
formato CSV. Este arquivo requer apenas uma linha, que deve conter os nomes
das colunas que você deseja mapear. Se os resultados não exibirem os
resultados esperados, verifique se você identificou o delimitador correto e
outras propriedades do arquivo. A seção Arquivo de Amostra contém títulos
para cada coluna no arquivo de amostra. Se você selecionou A primeira linha
contém rótulos, os títulos da coluna mostrados conterão os dados na primeira
linha do arquivo. Caso contrário, as colunas serão nomeadas Coluna seguido
pelo número da coluna.

2. Para mapear colunas, selecione um nome de coluna na região Arquivo de
Amostra e clique na seta para copiá-lo para a região Mapeamentos. Repita
conforme necessário.

3. Clique em OK para salvar suas definições e sair do assistente. Clique em
Cancelar para sair do assistente sem salvar as definições do mapeamento.

4. Configure as colunas mapeadas. O assistente identifica todas as colunas como
cadeias, portanto, pode ser necessário alterar o tipo de dado para outro tipo,
incluir um formato de data em um tipo Data e Hora ou fazer outros ajustes. Por
exemplo, observe que o exemplo acima contém apenas uma coluna do tipo de
dado de Cadeia.

Identificando Metadados do Sistema de Arquivos Baseados em
XML
Você pode inserir metadados customizados manualmente ou usar o assistente de
mapeamento de metadados para ajudá-lo a identificar metadados do sistema de
arquivos baseados em XML no IBM Content Collector.
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1. Navegue para Metadados e Listas → Metadados do Sistema de Arquivos →
Mapeamentos de Metadados do Arquivo XML.

2. Para usar o assistente de mapeamento de metadados para importar um arquivo
XML que contenha os nomes de campos de metadados, clique no ícone
Assistente e siga as instruções em “Importando Metadados Usando o
Assistente de Arquivo XML” na página 264. Para inserir metadados
manualmente, ignore esta etapa.

3. Insira ou edite o nome de exibição e descrição para o tipo de metadados.
4. Em XPath, insira o caminho XML completo para o elemento. Expressões XPath

suportam a sintaxe do Microsoft XML Parser (MSXML) e são avaliadas
noContent Collector usando o MSXML Versão 6.
Prefixos de espaço de nome não são suportados. Para uma solução alternativa
para essa limitação, escreva um XPath da seguinte maneira:
/*[ local-name() = ’document’ ]/*[ local-name() = ’title’ ]

Note o uso de predicados que usam a função local-name().
Se a avaliação do XPath resultar em nenhum valor de nó, os seguintes valores
são incluídos nos metadados:
v Para data do tipo de propriedade ou uma matriz de data: nenhum valor
v Para numérico do tipo de propriedade: 0
v Para sequência do tipo de propriedade: uma sequência vazia
v Para quaisquer outros tipos de matriz: uma matriz vazia

Se um valor de nó não puder ser convertido para um tipo de propriedade de
destino, um erro é relatado.
Um único arquivo XML pode fornecer valores de metadados para um ou mais
documentos. Valores são associados com arquivos com base na ordem na qual
eles são localizados. Considere:
<documents>
<files>
<value>file1.doc</value>
<value>file2.doc</value>
</files>
<titles>
<value>title 1</value>
<value>title 2</value>
</titles>
</documents>

Para selecionar os nomes de arquivo use /documents/files/value/text() e
usar /documents/titles/value/text() para selecionar os títulos.
Caminhos relativos também podem ser usados. Considere:
<documents>
<document>
<file>test1.doc</file>
<title>title 1</title>
</document>
<document>
<file>test2.doc</file>
<title>title 2</title>
</document>
</documents>

Para selecionar o nome do arquivo, use /documents/document/file/text() e
use ../title/text() para selecionar o título.
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5. Selecione o tipo de dados do elemento. Pode ser necessário alterar o tipo de
dado de qualquer elemento importado com o assistente. Para cada XPath, os
valores que estão no arquivo devem ser valores que podem ser convertidos
para o tipo de destino da propriedade. Se o valor em um arquivo não puder
ser convertido, um erro é relatado.
a. Se você selecionar Data e Hora, deverá especificar um Formato de Data.

Use os seguintes tokens com distinção entre maiúsculas e minúsculas ao
especificar a data.

Token Descrição

S Meses como 1 – 12

MM Meses como 01 – 12

MMM Meses como Jan – Dez

MMMM Meses como Janeiro – Dezembro

d Dias como 1 – 31

dd Dias como 01 – 31

ddd Dias como Seg – Dom

dddd Dias como Segunda-feira – Domingo

y Anos como 1, 2, ... , 99

yy Anos como 00 – 99

yyyy Anos como 1900 – 9999

h Horas como 0 – 12

hh Horas como 00 – 12

H Horas como 0 – 23

HH Horas como 00 – 23

m Minutos como 0 – 59

mm Minutos como 00 – 59

s Segundos como 0 – 59

ss Segundos como 00 – 59

tt AM/PM

t A/P

Por exemplo, MM/dd/yy HH:mm:ss é exibido como 11/25/10 (25 de Novembro
de 2010) e 11:13:30 (30 segundos após 11h13 AM). dddd, d MMMM yyyy é
exibido como Segunda-feira, 1 de Janeiro de 2010.

b. se a data for uma data UTC, selecione Data está em UTC. Se a data no
arquivo for uma data UTC, o valor no arquivo de metadados será usado no
estado em que se encontra. Se a data não for uma data UTC, a configuração
de fuso horário no IBM Content Collector será usada para converter a data
para formato UTC.

6. Salve as definições de configuração.

Importando Metadados Usando o Assistente de Arquivo XML:

Use o assistente de arquivo XML para importar um arquivo de amostra que define
o formato de seus metadados customizados.

O arquivo XML de amostra importado com este assistente deve usar um formato
semelhante ao exemplo a seguir:
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<xml>
<AccountNumber>78956</AccountNumber>
<DepositAmount>789.98</DepositAmount>
<FirstName>Nigel</FirstName>
</xml>

Restrição: Se seu arquivo XML contiver espaços de nomes, você não poderá usar a
saída de tarefa sem incluir manualmente um XPath que acesse nós XML usando a
função "local-name()". Por exemplo, //*[local-name()='book' and
@category='Science']/*[local-name()='name']/text()

1. Clique em Navegar para selecionar um arquivo de metadados de amostra em
formato XML. A região do Arquivo de Amostra contém todos os elementos no
arquivo XML. Para incluir um elemento na tabela Mapeamentos de Metadados,
expanda totalmente o elemento até que a função associada à tag apareça. Para a
maioria das marcações, o nome da função é text(). A função e os elementos no
caminho formam um XPath usado pelo IBM Content Collector para identificar
o local de um item em um arquivo XML.

2. Selecione uma função e clique na seta para copiar o elemento para a tabela
Mapeamentos de Metadados.

3. Clique em OK para salvar suas definições e sair do assistente. Clique em
Cancelar para sair do assistente sem salvar as definições do mapeamento.

4. Configure as colunas mapeadas. O assistente identifica todas as colunas como
cadeias, portanto, pode ser necessário alterar o tipo de dado para outro tipo,
incluir um formato de data em um tipo Data e Hora ou fazer outros ajustes.

Selecionando os Metadados do Sistema
A tela Metadados do Sistema mostra quais origens de metadados foram
registradas pelos componentes instalados. Todas as propriedades de metadados
fornecidas pelos componentes instalados estão listadas em Propriedades de
Metadados do Sistema.

Propriedades de Metadados do Sistema de Formato de
Arquivamento
O Tipo de metadados de formato de arquivamento contém metadados que
especificam o formato de arquivamento. Estes metadados são usados pela tarefa
Extração de Texto.

Propriedade Descrição

Item de Recurso em Pacote Configurável Indicador booleano que indica se o formato
de arquivamento é BRI.

Estes metadados são produzidos pelas tarefas a seguir:
EC Finalizar E-Mail para Conformidade
EC Preparar E-mail para Arquivamento
E-mail de Preparação de SC para Arquivamento
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Referências relacionadas

“EC Finalizar E-Mail para Conformidade” na página 567
“EC Preparar E-mail para Arquivamento” na página 568
“E-mail de Preparação de SC para Arquivamento” na página 615

Propriedades de Metadados do Sistema de Deduplicação de
Anexo
O tipo de metadados de Deduplicação de Anexo contém metadados que são
incluídos em um anexo e estão disponíveis durante o processamento da rota de
tarefa após a tarefa de metadados de extração na rota de tarefa.

Propriedade Descrição

ID de Correlação O identificador para a posição de um anexo
dentro de um e-mail específico. Este
identificador é exclusivo por email.

Nome de Exibição O nome de exibição conforme ele aparece no
cliente de e-mail.

ID do Documento A chave hash derivada do conteúdo binário
do anexo. Esta chave é usada para detectar
duplicatas.

Estes metadados são produzidos pelas tarefas a seguir:
Extrair Anexos do EC
Anexos de Extração de SC

Referências relacionadas

“Extrair Anexos do EC” na página 564
“Anexos de Extração de SC” na página 613

Propriedades de Metadados do Sistema da Lista de Bloqueio
O tipo de metadados de Lista de Bloqueio contém metadados para os documentos
que são colocados na lista de bloqueio.

Propriedade Descrição

Excluir Um sinalizador indica se uma entrada na
lista de bloqueio deve ser excluída.

Não Processar Um sinalizador que indica se um item pode
ser processado. Se o valor for false, o serviço
da rota de tarefa somente atualizará a tabela
da lista de bloqueio. O item enviado não
passará pelo processamento de rota de tarefa
normal. Portanto, em qualquer avaliação de
regra ou em um log de auditoria, esse valor
sempre será true.

Local O local da falha como definido pelo
conector, por exemplo, Mailbox/MailID para
oConector de E-mail.

Permanente Um sinalizador que indica se o erro é de
natureza permanente, isto é, se um
documento causa a falha do conector, ou se
o número máximo de vezes que um coletor
pode processar documentos novamente é
atingido.
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Propriedade Descrição

Razão O motivo para a falha como identificada
pelo conector.

Estes metadados são produzidos pelas tarefas a seguir:
Todas as tarefas de umConector de E-mail ou um Conector SMTP se ocorrer um
erro de processamento para um documento.

Propriedades de Metadados do Sistema: Calcular Data de
Expiração
O tipo de metadados Calcular Data de Expiração contém metadados que controlam
a expiração de documentos arquivados.

Propriedade Descrição

Data de Expiração A data na qual o documento se torna
elegível para exclusão.

Determinante de Expiração O critério que governa a expiração do
documento, tal como o período de retenção
especificado para um usuário específico.

Estes metadados são produzidos pelas tarefas a seguir:
Calcular Data de Expiração

Referências relacionadas

“Calcular Data de Expiração” na página 539

Propriedades dos Metadados do Sistema: Confirmar Documento
do CM 8.x
O tipo de metadados do sistema Confirmar Documento do CM 8.x contém
metadados sobre o status do documento no repositório.

Propriedade Descrição

Nome Conexão O nome da conexão CM 8.x que foi usada
para executar a tarefaConfirmação de
Documento do CM 8.x.

Documento Confirmado Um sinalizador que indica se o documento
existe no repositório.

URL de Atalho A URL de atalho do documento no
repositório (se existir).

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Confirmação de Documento do CM 8.x

Propriedades dos Metadados do Sistema: Criar Documento do
CM 8.x
O tipo de metadados Criar Documento do CM 8.x contém metadados que são
incluídos em um item depois que ele é capturado no repositório do IBM Content
Manager.
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Propriedade Descrição

Nome Conexão O nome da conexão do CM 8.x que foi
usada para executar a tarefaCriar
Documento do CM 8.x.

Duplicar Um sinalizador que indica se este item é
uma duplicata.

IDs de Pasta Os identificadores persistentes (PIDs) das
pastas nas quais o documento foi arquivado.
Nota: Este campo pode estar vazio se
nenhuma pasta foi especificada.

Tipo de Item O nome simbólico do tipo de item usado
para capturar um item no IBM Content
Manager.

ID do Objeto O ID exclusivo (o PID do IBM Content
Manager) do item capturado no IBM
Content Manager.

Nome do Repositório O nome simbólico do repositório do IBM
Content Manager para o qual o documento
foi capturado.

URL de Atalho Uma URL que referencia o item que foi
capturado no IBM Content Manager.

Estes metadados são produzidos pelas tarefas a seguir:
Criar Documento do CM 8.x
Conteúdo Associado do CM 8.x
Série da Versão do CM 8.x Store

Referências relacionadas

“Conteúdo Associado do CM 8.x” na página 540
“Criar Documento do CM 8.x” na página 547
“Série da Versão do CM 8.x Store” na página 553

Propriedades dos Metadados do Sistema de Duplicata do CM 8.x
O tipo de metadados Deduplicar do CM 8.x contém metadados que são incluídos
em um item pela tarefaDetecção de Duplicata do CM 8.x. A propriedade
Deduplicar indica se o item foi localizado no repositório.

Propriedade Descrição

Nome Conexão O nome da conexão do CM 8.x que foi
usada para executar a tarefa Detecção de
Duplicata do CM 8.x.

Duplicar Um sinalizador que indica se este item é
uma duplicata.

Tipo de Item O nome simbólico do tipo de item usado
para capturar um item no IBM Content
Manager.

ID do Objeto O ID exclusivo do item capturado no IBM
Content Manager.

Nome do Repositório O nome simbólico do repositório do IBM
Content Manager para o qual o documento
foi capturado.
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Propriedade Descrição

URL de Atalho Uma URL que referencia o item que foi
capturado no IBM Content Manager.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Detecção de Duplicata do CM 8.x

Referências relacionadas

“Detecção de Duplicata do CM 8.x” na página 551

Propriedades dos Metadados do Sistema de Atualização do CM
8.x
com informações sobre o estado atual do documento no repositórioIBM Content
Manager.

Propriedade Descrição

Nome Conexão O nome da conexão CM 8.x que foi usada
para executar a tarefaConfirmação de
Documento do CM 8.x.

Tipo de Item O nome simbólico do tipo de item usado
para capturar um item no IBM Content
Manager.

ID do Objeto O ID exclusivo do item capturado no IBM
Content Manager.

Nome do Repositório O nome simbólico do repositório do IBM
Content Manager para o qual o documento
foi capturado.

URL de Atalho Uma URL que referencia o item que foi
capturado no IBM Content Manager.

Estes metadados são produzidos pelas tarefas a seguir:
Documento de Atualização do CM 8.x

Referências relacionadas

“Documento de Atualização do CM 8.x” na página 556

Propriedades de Metadados do Sistema: Informações do Coletor
O tipo de metadados do sistema Informações do Coletor contém metadados que
fornecem informações sobre o coletor que enviou o item.

Propriedade Descrição

ID do Coletor O ID exclusivo do coletor que é usado. Esta
propriedade pode ser usada para rastrear
qual coletor foi responsável por coletar um
item.

Propriedades de Metadados do Sistema: E-mail
O tipo de metadados de E-mail contém metadados específicos para um e-mail. Os
coletores Microsoft Exchange, Lotus Domino e SMTP geram esses metadados.

As propriedades que possuem “(vários)” ao lado do nome se referem às
propriedades que consistem de uma lista de itens e podem ser mapeadas para um
campo de vários valores no repositório de documentos. A maioria destes campos
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têm uma versão correspondente da propriedade com “(único)” junto ao nome que
contém uma representação da lista como um valor único. Por exemplo, se o campo
“Para Endereços (multi)” contiver:
v dans@mycompany.com
v toms@mycompany.com

A versão “Para Endereços (único)“ do campo seria:
“dans@mycompany.com;toms@mycompany.com“

É possível extrair as informações sobre endereço em vários formatos dependendo
da propriedade que você selecionar. Consulte o tópico sobre os formatos de
endereço de e-mail para obter informações adicionais.

Propriedade Descrição

Contagem de Anexo(somente Lotus) O número de anexos no e-mail. Essa
propriedade não está disponível para e-mail
que foi coletado de origens do Microsoft
Exchange.

Sinalizador de Conexão Indica se o e-mail possui um anexo.

Endereços CCO (multi) Uma lista de endereços de e-mail dos
destinatários no campo BCC.

Endereços CCO (único) Uma versão de valor único de Endereços
CCO.

Exibição de BCC (vários) Uma lista de nomes de exibição dos
destinatários no campo BCC.

Exibição de BCC (único) Uma versão de valor único da Exibição de
BCC.

Exibição/Endereços CCO (multi) Uma lista de endereços de e-mail e de
nomes de exibição dos destinatários no
campo BCC.

Exibição/Endereços CCO (único) Uma versão de valor único de
Exibição/Endereços CCO.

Domínio BCC (vários) Uma lista de nomes de domínios dos
endereços de e-mail dos destinatários no
campo BCC.

Domínio BCC (único) Uma versão de valor único do Domínio
BCC.

BCC Puro (vários) Uma lista da representação interna de
servidores de e-mail dos destinatários no
campo BCC.

BCC Puro (único) Uma versão de valor único do BCC Base.

Endereços CC (multi) Uma lista dos endereços de e-mail dos
destinatários no campo CC.

Endereços CC (único) Uma versão de valor único de Endereços
CC.

Endereço de CC (vários) Uma lista de nomes de exibição dos
destinatários no campo CC.

Exibição de CC (único) Uma versão de valor único da Exibição de
CC.

Exibição/Endereços CC (multi) Uma lista do endereço de e-mail e do nome
de exibição de destinatários no campo CC.
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Propriedade Descrição

Exibição/Endereços CC (único) Uma versão de valor único de
Exibição/Endereços CC.

Domínio CC (vários) Uma lista de nomes de domínio dos
endereços de e-mail dos destinatários no
campo CC.

Domínio CC (único) Uma versão de valor único do Domínio CC.

CC Base (vários) Uma lista da representação interna de
servidores de e-mail dos destinatários no
campo CC.

CC Base (único) Uma versão de valor único de CC Base.

Tópico de Conversação A linha de assunto do e-mail com prefixos
de linha de assunto como RE:, FW:, FWD:
removidos.

Título de Banco de Dados (Lotus apenas) O título do banco de dados Lotus Notes no
qual o e-mail foi localizado.

Título do Documento Se o item não é um anexo, esta propriedade
contém a linha de assunto do e-mail. Se o
item for um anexo, essa propriedade conterá
o nome do anexo.

Pasta A pasta na caixa de correio ou banco de
dados em que o e-mail está contido. Essa
propriedade somente estará disponível se o
e-mail tiver sido coletado de uma pasta,
assim, você deve definir pelo menos uma
pasta para incluir ou excluir.

Chave de Correlação de Formulário A chave exclusiva que vincula informações
de arquivamento adicionais a um
documento de e-mail.

Do Endereço (vários) Uma versão de vários valores de Do
Endereço.

Do Endereço (único) O endereço de e-mail do usuário que possui
a caixa de correio de origem.

Da Exibição (vários) Uma versão de vários valores de Da
Exibição.

Da Exibição (único) O nome de exibição do usuário que possui a
caixa de correio de origem.

De Exibição/Endereço (vários) Uma versão de vários valores de Da
Exibição/Endereço.

De Exibição/Endereço (único) O endereço de e-mail e o nome de exibição
do usuário que possui a caixa de correio de
origem.

Do Domínio (vários) Uma versão de vários valores de Do
Domínio.

Do Domínio (único) O nome de domínio do endereço de e-mail
do usuário que possui a caixa de correio de
origem.

Da Base (vários) Uma versão de vários valores de Da Base.

Da Base (único) A representação interna do servidor de
e-mail das informações da caixa de correio
de origem.
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Propriedade Descrição

Foi Alterado (apenas Lotus) Um sinalizador que indica se o item foi
modificado.

Informações específicas da instância Informações que são exclusivas desta
instância do e-mail.

É Anexo Um sinalizador indicando se o item atual é
um anexo ou um e-mail.

Criptografado Um sinalizador indicando que o item está
criptografado.

É Mime (Lotus apenas) Para e-mail do Lotus Notes, indica se o
e-mail está no formato MIME.

Está Assinado (Lotus apenas) Um sinalizador indicando que o item foi
assinado.

Cabeçalhos do Envelope do Diário O cabeçalho do e-mail registrado, o qual
inclui informações sobre o ID de mensagem,
os destinatários e o emissor.

ID da Mensagem do Envelope do Diário
(Exchange apenas)

O identificador do e-mail.

ID da Mensagem Original do Envelope do
Diário (Exchange apenas)

O identificador do e-mail de origem.

XML de Endereços de Destinatários do
Envelope do Diário (apenas Exchange)

Os destinatários do e-mail registrado.

Endereço do Remetente/Em Nome de do
Envelope do Diário (Exchange apenas)

O remetente do e-mail registrado.

ID da Caixa Postal O identificador exclusivo da caixa de correio
de origem do e-mail.

Data de Retenção da Pasta Gerenciada
(Apenas Intercâmbio)

A data de retenção que foi calculada com
base nas configurações de retenção no
Exchange. Esta propriedade está disponível
apenas para documentos para os quais a
ação Excluir Permanentemente está definida
na configuração da pasta gerenciada no
Exchange como a ação a ser executada no
final do período de retenção.

Sinalizador de Retenção de Pasta Gerenciada
(Exchange apenas)

Um sinalizador indicando se as informações
sobre retenção estão disponíveis para o
documento processado.

Corpo da Mensagem O corpo do e-mail.

Formulário da Mensagem O tipo de item que está sendo atualmente
processado.

Tamanho da Mensagem O tamanho do e-mail em bytes.

Usuário de Origem O nome de exibição do remetente real do
e-mail.

ID do Pai Para um anexo, o ID de Mensagem do
e-mail no qual o anexo está contido.

Estado do Processamento O estado do processamento do e-mail
(arquivado ou recuperado).

Data Recebida A data na qual o e-mail foi recebido.
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Propriedade Descrição

Endereços de Destinatários (multi) Os endereços de e-mail de todos os
destinatários do e-mail, incluindo os
destinatários TO, BCC e CC, e os
destinatários do e-mail registrado.

Data de envio A data na qual o e-mail foi enviado.

Assunto A linha de assunto do e-mail. Se a linha de
assunto estiver em branco, o Configuration
Manager poderá ser usado para especificar o
valor a ser usado para a linha de assunto.

Para Endereços (multi) Uma lista de endereços de e-mail dos
destinatários no campo Para.

Para Endereços (único) Uma versão de valor único de Para
Endereços.

Para a Exibição (vários) Uma lista dos nomes de exibição dos
destinatários no campo Para.

Para a Exibição (único) Uma versão de valor único da Exibição Para.

Para Exibição/Endereços (multi) Uma lista do endereço de e-mail e do nome
de exibição dos destinatários no campo Para.

Para Exibição/Endereços (único) Uma versão de valor único de Para
Exibição/Endereços.

Para o Domínio (vários) Uma lista dos nomes de domínio dos
endereços de e-mail dos destinatários no
campo Para.

Para o Domínio (único) Uma versão de valor único do Domínio
Para.

Para a Base (vários) Uma lista da representação interna do
servidor de e-mail dos destinatários no
campo Para.

Para a Base (único) Uma versão de valor único do campo Para
Base.

ID Exclusivo O identificador exclusivo do e-mail.

Estes metadados são produzidos pelas tarefas a seguir:
Extrair Anexos do EC
EC Extrair Metadados
Anexos de Extração de SC
Metadados de Extração de SC

Referências relacionadas

“Extrair Anexos do EC” na página 564
“EC Extrair Metadados” na página 565
“Anexos de Extração de SC” na página 613
“Metadados de Extração de SC” na página 614

Formatos de Endereço de E-mail:

Os metadados do sistema de e-mail incluem várias propriedades que fornecem
informações sobre o endereço. Ao extrair informações sobre endereço, a
representação do endereço depende da propriedade selecionada.
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Tabela 46. Formatos de Endereço de E-mail

Propriedade Formato

CCO Endereço
CC Endereço
De Endereço
Para Endereço

Conector de E-mail para Microsoft Exchange

v Para e-mail enviado ou recebido de endereços no domínio do Exchange

user_name@fully_qualified_domain_name, por exemplo, myname@my_company.com

v Para e-mail recebido ou enviado para um endereço de Internet (formato SMTP)

user_name@fully_qualified_domain_name, por exemplo, myname@my_company.com

Conector de E-mail para Lotus Notes

v Para e-mail enviado ou recebido de endereços no domínio do Notes

Formato abreviado sem o nome de domínio, por exemploMyName/Germany/
MyCompany

v Para e-mail recebido ou enviado para um endereço de Internet (formato SMTP)

user_name@fully_qualified_domain_name, por exemplo, myname@my_company.com

Conector SMTP
O endereço SMTP, como user_name@fully_qualified_domain_name, por exemplo,
myname@my_company.com

Exibição CCO
Exibição CC
Exibição De
Exibição Para

Conector de E-mail para Microsoft Exchange

v Para e-mail enviado ou recebido de endereços no domínio do Exchange

Nome de exibição, por exemplo, MyName

v Para e-mail recebido ou enviado para um endereço de Internet (formato SMTP)

Nome de exibição, como MyName, se disponível, caso contrário,
user_name@fully_qualified_domain_name, por exemplo, myname@my_company.com

Conector de E-mail para Lotus Notes

v Para e-mail enviado ou recebido de endereços no domínio do Notes

Nome comum, por exemplo, MyName

v Para e-mail recebido ou enviado para um endereço de Internet (formato SMTP)

Nome comum, como MyName, se disponível, caso contrário a parte local do
endereço, por exemplo, myname do endereço myname@my_company.com

Conector SMTP

Nome de exibição, como MyName, se disponível, caso contrário,
user_name@fully_qualified_domain_name, por exemplo, myname@my_company.com

Domínio de CCO
Domínio de CC
Domínio De
Domínio Para

Conector de E-mail para Microsoft Exchange

v Para e-mail enviado ou recebido de endereços no domínio do Exchange

fully_qualified_domain_name, por exemplo, my_company.com

v Para e-mail recebido ou enviado para um endereço de Internet (formato SMTP)

fully_qualified_domain_name, por exemplo, my_company.com

Conector de E-mail para Lotus Notes

v Para e-mail enviado ou recebido de endereços no domínio do Notes

Nome de domínio, por exemplo, MYCOMPANYDE

v Para e-mail recebido ou enviado para um endereço de Internet (formato SMTP)

fully_qualified_domain_name, por exemplo, my_company.com

Conector SMTP

fully_qualified_domain_name, por exemplo, my_company.com
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Tabela 46. Formatos de Endereço de E-mail (continuação)

Propriedade Formato

CCO não processado
CC não processado
De não processado
Para não processado

Conector de E-mail para Microsoft Exchange

v Para e-mail enviado ou recebido de endereços no domínio do Exchange

Formato canônico, por exemplo, /O=Exchange_organization_name/
OU=Exchange_administrative_group_name/CN=RECIPIENTS/CN=MYNAME

v Para e-mail recebido ou enviado para um endereço de Internet (formato SMTP)

user_name@fully_qualified_domain_name, por exemplo, myname@my_company.com

Conector de E-mail para Lotus Notes

v Para e-mail enviado ou recebido de endereços no domínio do Notes

Formato canônico incluindo o nome de domínio, por exemplo,
CN=MyName/OU=Sales/O=MyCompany@MYCOMPANYDE

v Para e-mail recebido ou enviado para um endereço de Internet (formato SMTP)

Endereço integral de e-mail SMTP incluindo o nome comum, por exemplo,
"MyName"<myname@my_company.com>

Conector SMTP
O valor que está contido no cabeçalho MIME CCO, CC, DE ou PARA, por
exemplo, MyName(myname@my_company.com)

Exibição/Endereço
de CCO

Exibição/Endereço
de CC
Exibição/Endereço
de De
Exibição/Endereço
de Para

Conector de E-mail para Microsoft Exchange

v Para e-mail enviado ou recebido de endereços no domínio do Exchange

Endereço integral de e-mail SMTP incluindo o nome de exibição, por exemplo,
MyName(myname@my_company.com)

v Para e-mail recebido ou enviado para um endereço de Internet (formato SMTP)

Endereço integral de e-mail SMTP incluindo o nome de exibição, por exemplo,
MyName(myname@my_company.com), se o nome de exibição estiver disponível, caso
contrário user_name@fully_qualified_domain_name, por exemplo,
myname@my_company.com

Conector de E-mail para Lotus Notes

v Para e-mail enviado ou recebido de endereços no domínio do Notes

Formato abreviado incluindo o nome de domínio, por exemplo,
MyName/Sales/MyCompany@MYCOMPANYDE

v Para e-mail recebido ou enviado para um endereço de Internet (formato SMTP)

Endereço integral de e-mail SMTP incluindo o nome comum, por exemplo,
"MyName"<myname@my_company.com>

Conector SMTP

Endereço integral de e-mail SMTP incluindo o nome de exibição, por exemplo,
MyName(myname@my_company.com), se o nome de exibição estiver disponível, caso
contrário user_name@fully_qualified_domain_name, por exemplo,
myname@my_company.com

Propriedades de Metadados do Sistema de Deduplicação de
E-mail
O tipo de metadados de Deduplicação de E-mail contém metadados que são
usados para detectar duplicatas de mensagens.

Propriedade Descrição

ID do Registro O ID do registro, que é exclusivo para cada
documento arquivado.
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Propriedade Descrição

ID do Documento O ID do documento gerado para
armazenamento de ocorrência única.

Estes metadados são produzidos pelas tarefas a seguir:
EC Extrair Metadados
Metadados de Extração de SC

Referências relacionadas

“EC Extrair Metadados” na página 565
“Metadados de Extração de SC” na página 614

Propriedades de Metadados do Sistema: Arquivo
O tipo de metadados do sistema de arquivos contém metadados específicos para
arquivos localizados no sistema de arquivos.

Propriedade Descrição

Acessado A data em que o arquivo foi acessado pela
última vez.

Lista de Controle de Acesso Contém a lista de controle de acesso. Pode
ser usada para configurar segurança no IBM
FileNet P8.

Sinalizador de archive Um sinalizador que indica se a propriedade
de Arquivamento foi selecionada para o
arquivo.

Sinalizador Capturado Um sinalizador que indica se o arquivo foi
capturado anteriormente no repositório do
documento. Isto é configurado pela tarefa
Postar Processamento do FSC.

Sinalizador Compactado Um sinalizador que indica se a propriedade
Compactada foi selecionada para o arquivo.

Data de Criação A data em que o arquivo foi criado.

Sinalizador Criptografado Um sinalizador que indica se a propriedade
Criptografada foi selecionada para o
arquivo.

Extensão de Arquivo A extensão do arquivo. Por exemplo, para o
arquivo C:\docs\myfile.txt, esta
propriedade seria configurada como .txt.

Caminho da Pasta do Arquivo A pasta na qual o arquivo foi localizado. Por
exemplo, para o arquivo
C:\docs\myfile.txt, essa propriedade seria
definida como C:\docs.

Nome de arquivo O nome do arquivo, incluindo a extensão do
arquivo, mas excluindo o caminho do
arquivo. Por exemplo, para o arquivo
C:\docs\myfile.txt, essa propriedade seria
definida como myfile.txt.

Nome do Arquivo (sem extensão) O nome do arquivo excluindo a extensão do
arquivo (tudo depois do último “.” no
arquivo) e o caminho do arquivo. Por
exemplo, para o arquivo
C:\docs\myfile.txt, essa propriedade seria
definida como myfile.
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Propriedade Descrição

Tamanho do arquivo O tamanho do arquivo em bytes.

Proprietário Filtrado O proprietário do arquivo de acordo com a
tela “Proprietário” da segurança NTFS. O
valor é definido como o Nome abreviado do
proprietário. Se o Nome abreviado não
puder ser derivado, o valor será definido
como em branco.

Caminho Completo O caminho completo do arquivo. Por
exemplo, para o arquivo
C:\docs\myfile.txt, essa propriedade seria
definida como C:\docs\myfile.txt.

Sinalizador Oculto Um sinalizador que indica se a propriedade
Oculto foi selecionada para o arquivo.

Data Modificada A data em que o arquivo foi modificado
pela última vez.

Proprietário O proprietário do arquivo de acordo com a
tela “Proprietário” da segurança NTFS. O
valor é definido como o Nome abreviado do
proprietário ou o SID do proprietário se
Nome abreviado não puder ser derivado.

Sinalizador Processado Um sinalizador que indica se o arquivo foi
processado anteriormente. Isto é configurado
pela tarefa Postar Processamento do FSC.

Sinalizador Somente Leitura Um sinalizador que indica se a propriedade
Somente Leitura foi selecionada para o
arquivo.

Esses metadados são produzidos pelo coletor do sistema de arquivos e pelas
seguintes tarefas:

EC Finalizar E-Mail para Conformidade
EC Preparar E-mail para Arquivamento
Extrair Anexos do EC
E-mail de Preparação de SC para Arquivamento
Anexos de Extração de SC
Criar Arquivo do SP
Obter Versões do SP
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Referências relacionadas

“Extrair Anexos do EC” na página 564
“EC Finalizar E-Mail para Conformidade” na página 567
“EC Preparar E-mail para Arquivamento” na página 568
“Anexos de Extração de SC” na página 613
“E-mail de Preparação de SC para Arquivamento” na página 615
“Criar Arquivo do SP” na página 616
“Obter Versões do SP” na página 617

Propriedades de Metadados do Sistema - Criar Documento do
FileNet Image Services
O tipo de metadados Documento de Criação do FileNet IS contém metadados que
são incluídos em um item depois que ele é arquivado em uma pasta na biblioteca
FileNet IS.

Propriedade Descrição

ID do Documento O ID exclusivo do item capturado na
biblioteca FileNet IS.

Nome da Biblioteca O nome simbólico da biblioteca FileNet IS
para a qual o documento foi capturado.

URL de Atalho Uma URL que referencia o item que foi
capturado para a biblioteca FileNet IS.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Documento de Criação do FileNet Image Services

Referências relacionadas

“Documento de Criação do FileNet Image Services” na página 571

Propriedades de Metadados do Sistema Arquivar Documento na
Pasta do FileNet Image Services
O tipo de metadados Arquivar Documento na Pasta do FileNet Image Services
contém metadados que são incluídos em um item após ele ser arquivado em uma
pasta na biblioteca FileNet IS.

Propriedade Descrição

ID do Documento O ID exclusivo do item capturado na
biblioteca FileNet IS.

Pastas Uma lista de pastas para as quais o
documento foi capturado.

Nome da Biblioteca O nome simbólico da biblioteca FileNet IS
para a qual o documento foi capturado.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Documento de Arquivo do FileNet Image Services na Pasta
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Referências relacionadas

“Documento de Arquivo do FileNet Image Services na Pasta” na página 572

Propriedades de Metadados do Sistema Modificar Permissões do
FileNet Image Services
O tipo de metadados Modificar Permissões do FileNet Image Services contém
metadados que são incluídos em um item após as permissões serem designadas a
ele na biblioteca FileNet IS.

Propriedade Descrição

Níveis de Acesso Os níveis de acesso concedidos (leitura,
gravação, anexar/executar).

ID do Documento O ID exclusivo do item capturado na
biblioteca FileNet IS.

Beneficiados Os usuários ou grupos de usuários para
quem os níveis de acesso definidos são
concedidos.

URL de Atalho Uma URL que referencia o item que foi
capturado para a biblioteca FileNet IS.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Permissões de Modificação do FileNet Image Services

Referências relacionadas

“Permissões de Modificação do FileNet Image Services” na página 574

Propriedades de Metadados do Sistema: Gerenciamento de
Duplicatas FSC
O tipo de metadados Gerenciamento de Deduplicatas FSC contém metadados para
detectar duplicatas de documento. Se selecionado, esses metadados são calculados
pelo conector do sistema de arquivos para cada arquivo que é coletado na rota de
tarefa e é usado por tarefas posteriores para detectar documentos duplicados.

Propriedade Descrição

Chave de Hash A chave de identificação para um
documento arquivado. O valor é um hash
MD5 do conteúdo do arquivo.

Propriedades de Metadados do Sistema: Metadados FSC
O tipo de metadados do sistema de Metadados do FSC que é específico para
arquivos de metadados. As informações sobre metadados produzidas pela
tarefaAssociar Metadados de FSC descreve o relacionamento entre o arquivo de
metadados e o arquivo do documento.
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Propriedade Descrição

Número da Linha do Arquivo de
Conteúdo

O número da linha da entrada do documento no
arquivo .csv.
Nota:

O valor desta propriedade é significativo apenas nas
seguintes condições:

v Você selecionou Arquivo de Metadados como o
tipo de arquivo de entrada.

v Você selecionou Valores no arquivo de metadados
na configuração da tarefa Associar Metadados do
FSC.

v O arquivo de metadados está no formato CSV.

Se estas condições forem atendidas, o valor desta
propriedade será o número de linha no arquivo CSV
que descreve o documento.

Por exemplo:

important_doc.doc,Joe,joe@company.com
important_image.jpg,Betty,betty@company.com

Neste exemplo, o valor important_doc.doc é 1 e o
valor para important_image.jpg é 2.

Número de Pedido do Arquivo de
Conteúdo

O número de ordem da entrada do documento no
arquivo CSV ou XML.
Nota:

O valor desta propriedade é significativo apenas nas
seguintes condições:

v Você selecionou Arquivo de Metadados como o
tipo de arquivo de entrada.

v Você selecionou Valores no arquivo de metadados
na configuração da tarefa Associar Metadados do
FSC.

Se estas condições forem atendidas, o valor desta
propriedade indica a posição do nome do documento
no arquivo de metadados.

Por exemplo:

<files_to_collect>
<file name="important_doc.doc" />
<file name="important_image.jpg" />
</files_to_collect>

Neste exemplo, o valor important_doc.doc é 1 e o
valor para important_image.jpg é 2.

É Sem conteúdo Um sinalizador que indica se as propriedades dos
arquivos listados no arquivo CSV devem ser
processadas e não os próprios arquivos. Observe que
isto significa que os documentos nomeados no
arquivo de metadados não terá metadados de
arquivo associados a eles.
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Propriedade Descrição

É um Arquivo Agrupado Um sinalizador que indica se os documentos estão
agrupados por arquivo de metadados.
Nota:

O valor desta propriedade é significativo apenas nas
seguintes condições:

v Você selecionou Arquivo de Metadados como o
tipo de arquivo de entrada.

v Você selecionou Valores no arquivo de metadados
na configuração da tarefa Associar Metadados do
FSC.

Se estas condições forem atendidas, o valor desta
propriedade será true se a caixa de opção Agrupar
documentos por arquivo de metadados foi marcada
na configuração da tarefa Associar Metadados do
FSC. Para algumas tarefas, estas informações são
usadas para agrupar documentos nos conjuntos
ordenados.

São Metadados Um sinalizador que indica se um arquivo é um
arquivo de metadados ou um arquivo do documento.
Geralmente, esta propriedade é usada em uma regra
que filtra arquivos de metadados para que eles ainda
não sejam arquivados.

Caminho do Arquivo de Metadados O caminho para o diretório no qual o arquivo de
metadados está localizado.

Duplicatas Ignoradas O valor desta propriedade é significativo apenas nas
seguintes condições:

v Você selecionou Arquivo de Metadados como o
tipo de arquivo de entrada.

v Você selecionou Valores no arquivo de metadados
na configuração da tarefa Associar Metadados do
FSC.

v O valor é associado ao arquivo de metadados.

Se estas condições forem atendidas, o valor desta
propriedade indica se os documentos que foram
nomeados no arquivo de metadados foram ignorados
porque eles já estavam sendo processados pelo
serviço de roteamento de tarefa ou porque o arquivo
de metadados nomeou o mesmo documento duas
vezes.

Um exemplo do segundo caso é um arquivo CSV
como:

important_doc.doc,
Joe, joe@company.com
important_doc.doc, Betty, betty@company.com

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Associar Metadados de FSC
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Referências relacionadas

“Associar Metadados de FSC” na página 575

Propriedades dos Metadados do Sistema: Documento de Criação
do FSR
O tipo de metadados Criar Documento do FSR 8.x contém metadados que são
incluídos em um item depois de ele ser arquivado em um repositório do sistema
de arquivos.

Propriedade Descrição

Classe de Documento O nome simbólico da classe de documento
usado para capturar um item no sistema de
arquivo.

Arquivo de Índice Um sinalizador que indica se um ou mais
arquivos de índice existem para esse item.

URL de Atalho Uma URL que referencia o item que foi
capturado para o sistema de arquivos.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Documento de Criação de FSR

Referências relacionadas

“Documento de Criação de FSR” na página 580

Propriedades de Metadados do Sistema: URL de HTTP
O tipo de metadados da URL de HTTP é usado para armazenar dados específicos
da URL. Um exemplo de seu uso é transmitir dados do arquivo de URL para o
conector P8 para que ele possa ser usado para incluir conteúdo em um documento.

A entrada para essa origem de metadados é uma URL no formato
http://host:port/path?query#fragment conforme definido pelo padrão RFC.

Propriedade Descrição

Fragmento RFC O identificador de fragmento.

Host RFC O endereço IP do nome completo de
domínio do servidor host.

Caminho RFC O caminho da URL conforme definido pelo
padrão RFC. Ele fornece os detalhes de
como o recurso especificado pode ser
acessado.

Porta RFC O número da porta usado para a
comunicação com o servidor host.

Consulta de RFC As informações de consulta.

URL RFC A URL completa (absoluta) conforme
definido pelo padrão RFC.

Cabeçalho do Caminho da URL A parte do caminho da URL que inclui os
elementos antes da última barra (/).

Extremidade Final do Caminho da URL A parte do caminho da URL que contém o
elemento após a última barra (/). Se o
caminho terminar com uma barra, a
extremidade final do caminho será uma
sequência vazia.
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Propriedade Descrição

Chaves de Consulta da URL Os pares chave-valor usados como
informações de consulta. Os pares
chave-valor são delimitados pelo e comercial
(símbolo &) e o sinal de igual (=), por
exemplo chave1=valor1&chave2=valor2.

Base da Extremidade Final da URL A parte da extremidade final do caminho
que precede um ponto (.). Se um ponto não
existir, a base da extremidade final será
equivalente à extremidade do caminho.

Extensão da Extremidade Final da URL A parte da extremidade final do caminho,
inclusive e após um ponto (.). Se um ponto
não existir, a extensão da extremidade final
será uma sequência vazia.

Caminho de Destino da URL A parte do caminho da URL até, mas não
incluindo, a consulta.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Obter Versões do SP

Referências relacionadas

“Obter Versões do SP” na página 617

Propriedades de Metadados do Sistema do IBM Classification
Module
Metadados que são gerados pelo IBM Classification Module. Você pode usar esses
metadados na rota de tarefa para determinar com os documentos serão
processados.

Tipo de Metadados Descrição

Todas as Categorias Relevantes Lista das principais categorias
correspondidas.

Todas as Categorias Relevantes e Pontuações Lista combinada de categorias; pontuações.

Todas as Pontuações Relevantes Lista dos principais pontos.

Categoria Mais Relevante Categoria vencedora.

Pontuação Mais Relevante Ponto de categoria vencedora.

Resultados do plano de decisão exportados
como XML

Resultados do plano de decisão no formato
XML. Usado apenas para planos de decisão
(IBM InfoSphere Classification Module
versão 8.7).

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
IBM Classification Module

Referências relacionadas

“IBM Classification Module” na página 582

Propriedades dos Metadados do Sistema Confirmar Documento
do P8 4.x
O tipo de metadados do sistema Confirmar Documento do P8 4.x contém
metadados sobre o status do documento no repositório.
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Propriedade Descrição

Documento Confirmado Um sinalizador que indica se o documento
existe no repositório.

URL de Atalho A URL de atalho do documento no
repositório (se existir).

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
P8 4.x Confirmar Documento

Referências relacionadas

“P8 4.x Confirmar Documento” na página 585

Propriedades dos Metadados do Sistema: Documento de Criação
do P8 4.x
O tipo de metadados Documento de Criação do P8 4.x contém metadados que são
incluídos em um item depois que ele é capturado no repositório do FileNet P8.

Propriedade Descrição

Está Duplicado Um sinalizador indicando se este item é
uma duplicata.

Classe de Objeto O nome simbólico da classe do documento
usado para capturar um item no FileNet P8.

ID do Objeto O ID exclusivo do item capturado no
FileNet P8.

Armazenamento de Objetos O nome simbólico do armazenamento do
objeto do FileNet P8 para o qual o
documento foi capturado.

URL de Atalho Uma URL que referencia o item que foi
capturado no FileNet P8.

Máscara da URL de Atalho Uma máscara para a URL que referencia o
item que foi capturado para o FileNet P8.

Estes metadados são produzidos pelas tarefas a seguir:
Elementos de Conteúdo de Criação do P8 4.x
Documento de Criação do P8 4.x
Criar Série da Versão do P8 4.x
Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x

Referências relacionadas

“Elementos de Conteúdo de Criação do P8 4.x” na página 587
“Documento de Criação do P8 4.x” na página 589
“Criar Série da Versão do P8 4.x” na página 597
“Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x” na página 609

Propriedades de Metadados do Sistema Criar Instância de E-mail
do P8 4.x
O tipo de metadados Criar Instância de E-mail do P8 4.x contém metadados
específicos para uma instância de documento de e-mail.
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Propriedade Descrição

ID do Objeto O ID exclusivo da instância do documento
de e-mail criado em FileNet P8.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
P8 4.x Criar Instância de E-mail

Referências relacionadas

“P8 4.x Criar Instância de E-mail” na página 594

Propriedades dos Metadados do Sistema: Registro de
Declaração do P8 4.x
O tipo de metadados Registro de Declaração do P8 4.x contém metadados que são
incluídos em um item depois que ele é declarado como um registro no repositório
do FileNet P8.

Propriedade Descrição

Classe de Objeto O nome simbólico da classe do registro
usado para declarar um item como registro
no FileNet P8.

ID do Objeto O ID exclusivo do item declarado como
registro no FileNet P8.

Armazenamento de Objetos O nome simbólico do armazenamento de
objeto do FileNet P8 no qual o documento
foi declarado como um registro.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Registro de Declaração do P8 4.x

Referências relacionadas

“Registro de Declaração do P8 4.x” na página 600

Propriedades dos Metadados do Sistema: Arquivar Documento
na Pasta do P8 4.x
O tipo de metadados Arquivar Documento na Pasta do P8 4 contém metadados
que são incluídos em um item depois que ele é arquivado em uma pasta no
repositório do FileNet P8.

Propriedade Descrição

Caminhos de Arquivo Uma lista de pastas no FileNet P8 nas quais
um documento foi arquivado.

Classe de Objeto O nome simbólico da classe do documento
usado para capturar um item no FileNet P8.

ID do Objeto O ID exclusivo do item capturado no
FileNet P8.

Armazenamento de Objetos O nome simbólico do armazenamento do
objeto do FileNet P8 para o qual o
documento foi capturado.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
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Referências relacionadas

“Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x” na página 602

Propriedades dos Metadados do Sistema: Documentos de Link
do P8 4.x
O tipo de metadados Documentos do Link do P8 4.x contém metadados específicos
para um objeto do link que associa dois ou maos objetos de repositório do FileNet
P8 específicos. Por exemplo, um e-mail pode ser vinculado com seus anexos.

Propriedade Descrição

Classe de Objeto O nome simbólico da classe do link usado
para associar dois ou mais itens em FileNet
P8.

ID do Objeto O ID exclusivo do objeto do link usado para
associar dois ou mais itens no FileNet P8.

Armazenamento de Objetos O nome simbólico do armazenamento de
objeto do FileNet P8 no qual o link foi
criado.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Documentos de Link do P8 4.x

Referências relacionadas

“Documentos de Link do P8 4.x” na página 604

Propriedades de Metadados do Sistema Modificar Segurança do
Objeto do P8 4.x
O tipo de metadados Modificar Segurança do Objeto do P8 4.x contém metadados
que são incluídos em um item após permissões serem designadas a ele no
repositório FileNet P8.

Propriedade Descrição

Classe de Objeto O nome simbólico da classe de documento
do item que teve sua segurança modificada
em FileNet P8.

ID do Objeto O ID exclusivo do item que teve sua
segurança modificada em FileNet P8.

Armazenamento de Objetos O nome simbólico do armazenamento de
objeto do FileNet P8 no qual o item que teve
sua segurança modificada foi salvo.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
P8 4.x Modificar Segurança do Objeto

Referências relacionadas

“P8 4.x Modificar Segurança do Objeto” na página 606

Propriedades dos Metadados do Sistema: Texto de Salvamento
como XML Preparado do P8 4.x
O tipo de metadados Salvar Texto Preparado como XML do P8 4.x contém o ID do
objeto do documento XML que foi criado pela tarefaTexto de Salvamento como
XML Preparado do P8 4.x.
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Propriedade Descrição

ID do Objeto O ID exclusivo do item capturado no
FileNet P8.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x

Referências relacionadas

“Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x” na página 609

Propriedades de Metadados do Sistema de Nova Coleta
O tipo de metadados Recoleção contém metadados que são incluídos após o
documento ser coletado pelo coletor do SharePoint uma segunda vez.

Propriedade Descrição

Sinalizador de Recoleta Indica que o documento foi coletado
anteriormente

Tipo de Repositório A plataforma do repositório

Nome do Repositório O nome do repositório de destino

ID do Repositório O identificador exclusivo do documento no
repositório de destino

ID da Série da Versão do Repositório O identificador exclusivo da série da versão
à qual o documento coletado novamente
pertence

Contagem da Versão do Repositório O número de versões coletadas do
documento

Rótulo da Versão de Origem O número da versão da versão do
documento no sistema de origem

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Obter Versões do SP

Referências relacionadas

“Obter Versões do SP” na página 617

Propriedades de Metadados do Sistema de Blog SP
O tipo de metadados do SharePoint (Blog SP) contém metadados que são
incluídos em um post de blog por uma tarefa na rota de tarefa e está disponível
para uso em regras ou em outras tarefas antes que cada versão do post do blog e
seus comentários sejam arquivados no repositório de destino.

Propriedade Descrição

Status de Aprovação O status de aprovação da versão da
postagem do blog no SharePoint:

v Aprovado

v Rascunho

v Rejeitado

Número de Comentários O número de comentários que o post
contém

Categoria da Postagem As categorias do SharePoint designadas para
a postagem
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Propriedade Descrição

Conteúdo da Postagem O corpo da versão da postagem, incluindo
seus comentários e links integrados

Data da Postagem A última data de modificação da versão da
postagem

Título da Postagem O título da versão da postagem

Estes metadados são produzidos pelas tarefas a seguir:
Coletor do SP
Obter Versões do SP

Tarefas relacionadas

“Coletando a partir de Sites do Microsoft SharePoint” na página 522
Referências relacionadas

“Obter Versões do SP” na página 617

Propriedades de Metadados do Sistema de Coleta de SP
O tipo de metadados do SharePoint (Coleção SP) contém metadados que são
incluídos em um documentoMicrosoft SharePoint por uma tarefa na rota de tarefa
e está disponível para uso em regras ou em outras tarefas antes do documento ser
arquivado no repositório de destino.

Propriedade Descrição

Lista de Controle de Acesso A Lista de Controle de Acesso (ACL) que
determina quem pode acessar o documento

Origem da coleta A origem do documento arquivado
conforme definida no Coletor do SP (um
GUID, não um nome)

Tamanho do Conteúdo O tamanho do documento, em bytes

Tipo do conteúdo O tipo de conteúdo do SharePoint do
documento. Se o tipo de conteúdo de um
documento for alterado durante seu ciclo de
vida, o IBM Content Collector aplicará o tipo
de conteúdo da versão mais recente ao
documento arquivado.

Criado A data de criação do documento

Criado por (sem domínio) O nome de usuário do criador do
documento

Criado por O nome de usuário e o domínio do criador
do documento

Dica: Para assegurar a renderização correta
do nome do criador do documento, use a
propriedade Criado por (sem domínio); use
esta propriedade apenas se você for um
usuário do IBM FileNet P8 que editou o
arquivo regedit para usar com uma versão
anterior do Content Collector

Caminho da Pasta O caminho de pasta do documento na
biblioteca

ID O identificador exclusivo do SharePoint do
documento
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Propriedade Descrição

Última modificação feita por (sem domínio) O nome de usuário do último usuário a
modificar o documento

Modificado pela Última Vez por O nome de usuário e o domínio do último
usuário para modificar o documento

Dica: Para assegurar a renderização correta
do nome de usuário, use a propriedade
Última Modificação por (sem domínio); use esta
propriedade apenas se você for um usuário
do IBM FileNet P8 que editou o arquivo
regedit para uso com uma versão anterior
do Content Collector

Última Versão Indica que este documento é a versão mais
recente do documento

Biblioteca O nome da biblioteca do SharePoint

URL da Biblioteca O endereço da biblioteca do SharePoint

Versão Secundária Indica que o documento é uma versão
secundária no SharePoint

Modificado A data e hora da última modificação do
documento

Nome O nome do arquivo do documento

Permissões Uma lista de usuários ou grupos e seus
direitos do SharePoint para o documento
(inclui permissões específicas, não níveis de
permissão)

Site O nome do site ou do subsite do SharePoint

URL do Site O endereço do site ou do subsite do
SharePoint

Título O valor da propriedade Título de um
documento Microsoft Office (pode estar
vazio)

Versão O número da versão do documento no
SharePoint

Tipo de Conteúdo da Versão O tipo de conteúdo SharePoint de cada
versão do documento (pode estar vazio)

Ordinal da Versão Um ordinal que o coletor designa a cada
versão do documento, facilitando a
ordenação de versão para tarefas que a
requerem. Em muitos casos este número não
corresponde ao número da versão do
sistema de origem.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Obter Versões do SP

Referências relacionadas

“Obter Versões do SP” na página 617

Propriedades de Metadados Criar Sistema de Arquivos do SP
O tipo de metadados do SharePoint (Criar Arquivo do SP) contém metadados que
são incluídos no documento pela tarefa Criar Arquivo de SP em uma rota de tarefa
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quando o mapeamento de hash do documento está ativado e está disponível para
uso em regras ou em outras tarefas antes que o documento seja arquivado no
repositório de destino.

Propriedade Descrição

Hash de Documento Um identificador exclusivo que é gerado
para cada versão do documento, usado se
você tiver configurado seu conector do
repositório para eliminar arquivos
duplicados usando o mapeamento de hash
do documento.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Criar Arquivo do SP

Referências relacionadas

“Criar Arquivo do SP” na página 616

Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa
Cada tarefa atualiza os metadados do status da tarefa com uma indicação de se a
tarefa foi bem-sucedida ou falhou.

Propriedade Descrição

Nível de Registro O nível de log que a tarefa designou à
mensagem no Resultado da Tarefa.

Resultado da Tarefa A mensagem de erro de uma tarefa falhou.

Tarefa Bem-sucedida Um sinalizador que indica se uma tarefa na
rota de tarefa foi concluída com sucesso.

Todas as tarefas produzem estes metadados.

Propriedades de Metadados do Sistema: Extração de Texto
Os metadados que são criados após um arquivo binário foram convertidos em uma
representação de texto. O texto extraído é usado em um ambiente FileNet P8
quando anexos de e-mail não formatados como texto são armazenados.

Propriedade Descrição

Nome do Anexo O nome do anexo conforme ele aparece no
email.

A Entidade é um Anexo Um sinalizador que indica se o objeto é um
anexo.

Número de Anexos O número de anexos que estavam contidos
no e-mail.

Arquivo de Texto de Saída O arquivo que contém o texto extraído do
anexo original. Isto é um arquivo temporário
e é limpo no final da rota de tarefa.

ID da Entidade-pai O ID do e-mail de origem.

Esses metadados são produzidos pela seguinte tarefa:
Extrair Texto
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Referências relacionadas

“Extrair Texto” na página 570

Propriedades de Metadados do Sistema Informações do Tipo de
Conteúdo do Windows
Os metadados que fornecem informações sobre o conteúdo de um arquivo. Estas
informações são obtidas a partir do registro do Windows.

Propriedade Descrição

Informações do Ícone As informações de ícone são usadas no
arquivo de atalho .url gerado. O arquivo .url
consiste apenas em um caminho de arquivo
e em um índice de ícone e não no ícone real
em si.

Tipo MIME O protocolo de representação do conteúdo
textual no arquivo.

Configurando Rotas de Tarefa
Uma rota de tarefa define uma sequência de tarefas e operações que executam
ações diferentes nos documentos ou metadados. As rotas de tarefas podem ser
complexas e oferecer vários caminhos de execução, de forma que diferentes
sequências de tarefas sejam executadas, dependendo da avaliação de uma ou mais
regras. Estas regras usam expressões e metadados para determinar o caminho de
execução através de uma rota de tarefa.

Cada rota de tarefa consiste em uma rota de tarefa principal e uma rota de tarefa
de erro. Uma rota de tarefa principal contém:
v Pelo menos um coletor
v Uma ou mais tarefas
v Opcional: Pontos de decisão e regras
v Opcional: Um log de auditoria

Ao criar uma rota de tarefa, representações por ícones de cada etapa de
processamento são incluídas em um diagrama, que serve como um resumo visual
da configuração da rota de tarefa. Você pode modificar as etapas de processamento
facilmente clicando no ícone correspondente no diagrama.
Tarefas relacionadas

“Verificando e Ajustando as Definições de Configuração Iniciais” na página 89

Rotas de Tarefa
Uma rota de tarefa é uma série de tarefas a serem executadas em um documento,
mais comumente para movê-lo de um servidor de e-mail, um Servidor de arquivos
ou de alguma outra origem para um repositório de documentos. Uma rota de
tarefa pode incluir regras que determinam qual tarefa na rota de tarefa deve ser
executada em seguida.

Para configurar o IBM Content Collector, é necessário configurar uma ou mais
rotas de tarefa. Cada função que você deseja usar deve estar presente em uma rota
de tarefa, ou ela não será executada.

A maneira mais fácil de configurar uma rota de tarefa é usar um dos modelos de
rota de tarefa e configurá-lo de acordo com seus requisitos. Há modelos de rota de
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tarefa para todos os cenários de arquivamento de e-mail e para as configurações de
arquivamento de documento mais típicas. É possível modificar os modelos de rota
de tarefa e incluir ou remover tarefas para definir apenas a série de tarefas que
você deseja que o IBM Content Collector execute.

Também é possível configurar uma nova rota de tarefa do início, mas isto pode
levar a erros de configuração e, portanto, não é recomendado.

Cada rota de tarefa consiste em uma rota de tarefa principal e uma rota de tarefa
de erro. Os documentos são processados pela rota de tarefa principal. Se um erro
ocorrer durante o processamento, o objeto afetado será transmitido para a rota de
tarefa de erro.

As rotas de tarefa principais são formadas das seguintes partes:

Coletor
Em um coletor, você define onde e quando localizar documentos no
servidor.

Por exemplo, o File System Collector coleta arquivos do servidor de
arquivos conforme especificado na configuração do File System Collector e
transmite os arquivos ao longo da rota de tarefa para serem processados e,
talvez, incluídos no repositório. Um coletor de e-mail coleta e-mail dos
locais especificados no servidor de e-mail conforme programado. Ele aplica
as regras de filtragem para determinar se o e-mail deve ser processado; se
tiver, transmite o e-mail ao longo da rota de tarefa para ser processado e
talvez incluído no repositório.

Tarefa As tarefas definem ações distintas específicas que são executadas nos
documentos.

Por exemplo, uma tarefa pode extrair metadados de um documento, salvar
documentos localmente para processamento, armazená-los no repositório,
etc. Geralmente, você usará uma série de diferentes tarefas para processar
seus documentos.

Log de auditoria
É possível incluir uma ou mais tarefas do log de auditoria em uma rota de
tarefa para registrar informações sobre processamento de eventos. Para
registrar execuções bem-sucedidas, você deve incluir pelo menos uma
tarefa do log de auditoria na rota de tarefa principal. Para registrar
execuções malsucedidas, pelo menos uma tarefa do log de auditoria deve
ser incluída na rota de tarefa de erro.

Pontos e Regras de Decisão
É possível inserir um ponto de decisão em uma rota de tarefa para ativar o
processamento condicional de documentos. Neste ponto em uma rota de
tarefa, o processamento pode passar por diferentes caminhos, dependendo
das regras definidas. Se um documento que está sendo processado não
atender aos critérios definidos nas regras para o ponto de decisão, o
documento será descartado da rota de tarefa nesse ponto e não será
processado mais.
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Conceitos relacionados

“Coletando Documentos para Processamento” na página 494
“Usando Pontos e Regras de Decisão” na página 303
Tarefas relacionadas

“Trabalhando com Rotas de Tarefa”
“Incluindo uma Tarefa de Registro de Auditoria” na página 301

Trabalhando com Rotas de Tarefa
Geralmente, você importará um modelo de rota de tarefa e o adaptará para
atender aos seus requisitos. Você pode então salvar a rota de tarefa resultante como
um novo modelo. Como alternativa, você também pode começar com uma nova
rota de tarefa.

Trabalhando com Rotas de Tarefas no Gerenciador de
Configuração
Para criar e editar rotas de tarefas, você usa o Gerenciador de Configuração.
Assista ao tour para uma introdução ao trabalho com rotas de tarefas no centro de
informações.

Dica: É possível usar os controles na parte inferior de cada tour para controlar a
velocidade do tour. Você pode usar o botão Pausar na barra de ferramentas para
estudar uma seção particular do tour. Você também pode mover o indicador na
linha de tempo para avançar ou retroceder no tour.

Trabalhando com rotas de tarefas no Gerenciador de Configuração
Este tour de 8 minutos inclui as seguintes lições:
v Obtendo ajuda
v Importando um modelo de rota de tarefa
v Conhecendo as partes de uma rota de tarefa
v Editando uma rota de tarefa
v Trabalhando com mais de uma rota de tarefa de uma vez

Os tópicos a seguir contém as informações que são apresentadas no viewlet em
formato de texto.

Tour: Obtendo Ajuda:

Se precisar de ajuda com o IBM Content Collector Gerenciador de Configuração a
qualquer momento, clique no botão Ajuda. Isto abrirá o centro de informações do
IBM Content Collector.

Tour: Importando um Modelo de Rota de Tarefa:

A maneira mais fácil de configurar uma rota de tarefa é importar um dos modelos
de rota de tarefa fornecidos e adaptá-lo às suas necessidades. Na primeira parte do
tour, você aprenderá como importar um modelo de rota de tarefa.

Uma rota de tarefa define uma sequência de tarefas e operações que são
executadas nos documentos ou metadados. Geralmente, elas definem como mover
documentos de um servidor de e-mail, de um Servidor de arquivos ou de alguma
outra origem para um repositório de documentos. As rotas de tarefas podem ser
complexas e oferecer vários caminhos de execução, de forma que diferentes
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sequências de tarefas sejam executadas, dependendo da avaliação de uma ou mais
regras. Estas regras usam expressões e metadados para determinar o caminho de
execução através de uma rota de tarefa.

Para importar um modelo de rota de tarefa:
1. Clique no botão Novo. A janela Nova Rota de Tarefa é exibida. Na seção

Escolher um Modelo, todos os modelos de rota de tarefa no local padrão são
listados.

2. Selecione o modelo de rota de tarefa que deseja importar.

Dica: Alternativamente, é possível selecionar um pacote configurável de
modelo para importar. Um pacote configurável de modelo consiste em vários
modelos de rota de tarefa para cenários de arquivamento típicos.
A descrição do modelo selecionado é exibida no campo abaixo dos modelos de
rota de tarefa.

3. Clique em OK.
4. Se uma dependência for listada na tabela Resolver Dependências (por

exemplo, que uma conexão do repositório é necessária), verifique se esta
dependência é adequada para o ambiente no qual você deseja executar a rota
de tarefa selecionada e clique em OK.

O modelo de rota de tarefa é carregado e a rota de tarefa é exibida no painel de
design do Gerenciador de Configuração.
Tarefas relacionadas

“Criando uma Rota de Tarefa” na página 297

Tour: Conhecendo as Partes de uma Rota de Tarefa:

Na próxima parte do tour, você aprenderá sobre as partes de uma rota de tarefa:
coletores, tarefas, pontos de decisão e o log de auditoria.
1. Clique no coletor na rota de tarefa para ver as configurações do coletor. Um

coletor faz interface com seu sistema de origem. É possível especificar nas
configurações do coletor onde e com qual frequência coletar documentos. No
campo Descrição na área de janela de configuração à direita, você pode ler a
descrição sobre o que o coletor faz.

2. Clique no nó inicial verde para ver as informações sobre a rota de tarefa
novamente. No campo Descrição, é possível ler sobre o que a rota de tarefa
faz.

3. Selecione a caixa de seleção Ativa para configurar a rota de tarefa como ativa
ou limpe a caixa de seleção para configurá-la como não ativa.

4. Clique em uma tarefa para obter informações sobre sua configuração. As
tarefas definem ações distintas específicas que são executadas nos
documentos.

5. Clique no botão Mostrar Ajuda no canto superior direito do painel de
configuração para ir para as informações detalhadas sobre a tarefa no centro
de informações.

6. Clique em um botão i na área de janela de configuração para ver informações
adicionais sobre um campo.

7. Clique em um ponto de decisão para ver quais regras estão definidas. Com
um ponto de decisão, é possível ativar o processamento condicional de
documentos em uma rota de tarefa. Neste ponto em uma rota de tarefa, o
processamento pode ser feito com caminhos diferentes, dependendo das
regras que você define.
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8. Para consultar uma regra, clique no link que conecta o ponto de decisão com
a próxima tarefa.

Dica: Quando o link fica azul, é possível clicar nele.
9. Para configurar a regra, clique no botão Ativar Editor de Expressão para

ativar o editor de expressão.
10. Inclua um log de auditoria para registrar informações sobre o status de cada

documento processado. Uma tarefa de log de auditoria em uma rota de tarefa
monitora informações sobre eventos de processamento.

Tour: Editando uma Rota de Tarefa:

Na próxima parte do tour, você aprenderá como editar uma rota de tarefa.

Ao invés de importar modelos de rotas de tarefas, você pode criar rotas de tarefas
a partir do zero. Entretanto, usar modelos e ajustá-los para seu caso de uso é mais
fácil e muito mais rápido.
1. Para excluir uma tarefa da rota de tarefas, clique com o botão direito na tarefa

e selecione Excluir. De maneira semelhante, é possível excluir outros
elementos de uma rota de tarefa, como coletores, pontos de decisão ou links.

Importante: Você não deve excluir um elemento de um modelo de rota de
tarefa se não tiver absoluta certeza do que ele faz.

2. Na Caixa de ferramentas à esquerda, clique no sinal + para exibir os
elementos necessários para criar uma rota de tarefa.

é o símbolo para uma tarefa.

é o símbolo para um coletor.

Dica: Ao invés de usar a Caixa de ferramentas, você pode clicar com o botão
direito na área de janela de design para abrir um menu de atalhos que oferece
as mesmas funções. Alternativamente, é possível usar atalhos de teclado para
executar todas as etapas.

3. Selecione o elemento que deseja inserir, por exemplo, uma tarefa.
4. Clique no elemento na caixa de ferramentas e, em seguida, clique na rota de

tarefa na área do designer para configurar onde o elemento deve entrar. O
link fica azul quando o elemento está em uma posição onde pode ser inserido.

5. Libere o botão esquerdo do mouse para inserir o elemento.

Dica: Alternativamente, você pode inserir elementos clicando com o botão
direito em um link e selecionando o elemento que deseja inserir a partir do
menu.

6. Se usar tarefas específicas mais de uma vez em uma rota de tarefa ou em mais
de uma rota de tarefa, clique com o botão direito nas tarefas e selecione
Copiar para copiar essas tarefas ao invés de criar as mesmas tarefas com a
mesma configuração novamente.

7. Clique com o botão direito em qualquer lugar na tela na área de janela de
design e selecione Colar para inserir a tarefa. A tarefa é inserida com um
ícone vermelho Desconectado que indica que a tarefa ainda não faz parte da
rota de tarefa.

8. Arraste a tarefa para o local onde deseja inseri-la. A tarefa e o link ficam azuis
quando a tarefa está em uma posição onde pode ser inserida.
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9. Libere o botão esquerdo do mouse para inserir a tarefa.
10. É possível movimentar as tarefas como desejado.
11. Clique com o botão direito em um link e insira um ponto de decisão. O ícone

vermelho Erro indica que um elemento necessita de configuração. Neste caso,
você deve configurar pelo menos uma regra.

12. Clique na regra e insira um nome no painel de configuração.
13. Quando tiver concluído a configuração de sua rota de tarefa, clique no botão

Salvar para salvar suas alterações.

Dica: Um asterisco (*) atrás do nome de uma rota de tarefa no Explorer
mostra que você não salvou suas alterações.

Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300

Tour: Trabalhando com Mais de Uma Rota de Tarefa de Uma Vez:

Na próxima parte do tour, você aprenderá como trabalhar com mais de uma rota
de tarefa de uma vez.

Geralmente, você terá mais de uma rota de tarefa ativa.
1. Clique no botão Novo para importar mais modelos.
2. Selecione um modelo de rota de tarefa ou um pacote configurável de modelos.

As rotas de tarefa adicionais são exibidas no Explorer.
3. Use as guias para alternar entre as rotas de tarefa.
4. Após ter concluído a configuração das rotas de tarefa, clique em Salvar Todos

para salvá-las.
5. Após ter salvo as rotas de tarefa, você pode fechá-las clicando nos botões x nas

guias da rota de tarefa.
6. Clique com o botão direito em uma rota de tarefa no Explorer para configurá-la

como ativa ou não ativa. As rotas de tarefa inativas não são executadas pelo
Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine.

Dica: Todas as rotas de tarefa salvas são listadas no Explorer. O ícone próximo
ao nome da rota de tarefa indica se uma rota de tarefa está ativa ou não. Rotas
de tarefa que contêm erros mostram um ícone de Erro vermelho.

é o símbolo para uma rota de tarefa ativa sem erros.

é o símbolo para uma rota de tarefa ativa com erros.

é o símbolo para uma rota de tarefa inativa sem erros.

é o símbolo para uma rota de tarefa inativa com erros.
7. Para abrir uma rota de tarefa novamente, dê um clique duplo sobre a rota de

tarefa no Explorer. A rota de tarefa é aberta no painel de design novamente.
8. Para excluir uma rota de tarefa, clique com o botão direito sobre a rota de

tarefa no Explorer, selecione Excluir e confirme.

Aspectos Importantes a Considerar na Utilização de Rotas de
Tarefa de E-mail
Antes de iniciar a configuração de qualquer rota de tarefa de e-mail, há certos
aspectos importantes que devem ser considerados.
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Quando está trabalhando com as rotas de tarefa de arquivamento de e-mail,
documentos de e-mail não são manipulados como uma unidade. Todo e-mail é
dividido em diversas partes distintas, uma parte para o corpo de e-mail e uma
para cada um dos anexos de e-mail. As etapas de processamento para o corpo do
e-mail e seus anexos são etapas separadas. Entretanto, embora as etapas de
processamento sejam diferentes, o e-mail completo é arquivado, ou seja, o corpo do
e-mail e todos os anexos. O arquivamento somente do corpo do e-mail ou somente
de um ou vários anexos não é suportado.

Isto é influenciado pelo modelo de dados de armazenamento de e-mail subjacente
no IBM Content Collector que armazena o corpo do e-mail separadamente dos
anexos no IBM Content Manager e no IBM FileNet P8. Essas etapas de
processamento separadas são definidas em tarefas e, se as etapas de processamento
forem mais complexas, em um caminho de execução separado na rota de tarefa.

As rotas de tarefa de e-mail de amostra fornecidas para arquivamento para IBM
Content Collector suportam apenas tipos de itens de recurso compostos. Se você
tiver tipos de itens de recursos de pacote configurável criados em releases
anteriores do Content Collector antes do modelo de dados do tipo de item
composto ser introduzido, você pode usá-los apenas nas rotas de tarefa antigas que
suportavam tipos de item de pacote configurável e foram incluídas em releases
anteriores do Content Collector (todos os releases V2.1.0.x). É possível ativar esses
tipos de itens de recursos em pacote configurável para processamento pelo
indexador Content Collector para procura de texto se desejar parar de usar o
indexador rápido. Após a indexação usando o indexador rápido ou o indexador
para procura de texto, é possível procurar nesses tipos de item e visualizar e
restaurar e-mail no resultado da procura.

Os tipos de itens para o modelo de documento BUNDLED e o tipo de
arquivamento ENTIRE (BRI) que você criou no IBM CommonStore não podem ser
processados por nenhuma das rotas de tarefas do Content Collector de amostra.
Esses tipos de item só podem ser ativados para processamento pelo indexador
para procura de texto no Content Collector. Após a indexação e, desde que você
tenha instalado o componente de suporte ao Legado IBM Content Collector, é
possível procurar nesses tipos de item e visualizar e restaurar e-mail no resultado
da procura.

Observe que após ter ativado um tipo de item para processamento usando o
indexador Content Collector para procura de texto, não é possível usar o
indexador rápido no tipo de item.

Criando uma Rota de Tarefa
É possível importar um modelo de rota de tarefa e usá-lo como um ponto de início
para uma nova rota de tarefa ou você pode criar rotas de tarefa a partir do zero.
Iniciar com os modelos existentes é a maneira mais rápida na maioria dos casos.

Para criar uma rota de tarefa:
1. Na visualização Rotas de Tarefa, clique no ícone Novo.
2. Na janela Nova Rota de Tarefa, escolha se você deseja criar uma rota de tarefa

em branco, importar um modelo de rota de tarefa ou importar um pacote
configurável de modelo.
v Na guia Escolher um Modelo, selecione Rota de Tarefa em Branco para criar

uma rota de tarefa em branco. Digite um nome para a rota de tarefa no
campo Nome da Rota de Tarefa.
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v Na guia Escolher um Modelo, selecione um modelo de rota de tarefa
existente para importá-lo. Todas as rotas de tarefas salvas como modelos no
local padrão são listadas. Para ver os modelos em outro local, clique no
botão ... O campo Nome da Rota de Tarefa é preenchido automaticamente. É
possível alterá-lo conforme necessário.
Um modelo de rota de tarefa que você deseja importar pode estar nos
seguintes estados:

Estrutura apenas
O modelo salvo contém apenas o posicionamento da tarefa dentro da
rota de tarefa e os links, regras e pontos de decisão de conexão, mas
nenhuma definição de configuração de tarefa ou regra. Ao importar
uma rota de tarefa nesse estado, é necessário editar todos os objetos
na rota de tarefa e fornecer valores de configuração apropriados.

Estrutura e definição
Uma rota de tarefa existente é copiada no estado em que se encontra,
incluindo os valores de objetos na rota de tarefa. Antes de importar
uma rota de tarefa nesse estado, você deve configurar
apropriadamente conectores, conexões do repositório etc. Depois de
importar a rota de tarefa, é suficiente modificar os valores de
configuração dos objetos da rota de tarefa conforme necessário.

Incluir configuração específica do ambiente
A rota de tarefa existente é copiada com os valores de configuração
para os objetos que ela contém e, adicionalmente, com os dados de
configuração definidos fora da rota de tarefa, tais como informações
relacionadas aos conectores, conexões do repositório, metadados
definidos pelo usuário e assim por diante. Entretanto, quando este
sinalizador é configurado, quaisquer dados específicos do ambiente,
tais como caminhos da pasta local e nomes de usuário, são
removidos da configuração do modelo antes de serem exportados.
Ainda assim, a configuração desse sinalizador envolve o esforço
mínimo de configuração após importar a rota de tarefa, uma vez que
os dados de configuração se ajustam ao ambiente em que são
importados no geral.

Restrição: Embora você possa ter instalado o IBM Content Collector para
uso com o Lotus Domino e o Microsoft Exchange como sistemas de origem
ao mesmo tempo, é possível configurar o Conector de E-mail apenas para
um sistema de origem, ou seja, para Lotus Domino ou para Microsoft
Exchange. Independente da configuração atual, é possível importar qualquer
modelo de rota de tarefa específico de e-mail. Entretanto, é possível
configurar e usar corretamente apenas as rotas de tarefas que correspondem
à configuração atual do Conector de E-mail.

v

Apenas E-mail: Na guia Escolher um Pacote Configurável de Modelo,
selecione um pacote configurável de modelo existente. Os pacotes
configuráveis de modelo consistem em vários modelos de rota de tarefa para
um cenário de arquivamento específico.

3. Clique em OK. Se uma dependência for listada na tabela Resolver
Dependências, verifique se esta dependência é adequada para o ambiente no
qual você deseja executar a rota de tarefa selecionada. A rota de tarefa que você
selecionou é exibida.
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4. No campo Descrição da área de janela de configuração à direita, é possível
editar a descrição para a rota de tarefa.

5. Se você criou uma rota de tarefa em branco, inclua um ou mais coletores na
rota de tarefa e configure-os. Caso contrário, verifique a configuração do coletor
ou dos coletores.

6. Se você criou uma rota de tarefa em branco, inclua uma ou mais tarefas na rota
de tarefa e configure-as. Caso contrário, verifique a configuração das tarefas.

Todas as tarefas devem ser colocadas entre o nó inicial e o nó final .
7. Salve a rota de tarefa.
Conceitos relacionados

“Coletando Documentos para Processamento” na página 494
Tarefas relacionadas

“Tour: Editando uma Rota de Tarefa” na página 295
“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
“Movendo Documentos Fora da Rede para o IBM FileNet P8” na página 787
“Detectando e Processando Duplicatas, Procurando Documentos Arquivados e
Apontados no Repositório e Declarando Documentos como Registros” na página
789
“Definindo Metadados para Serem Usados para Processar Arquivos para
Arquivamento” na página 791
Referências relacionadas

“Comandos do Teclado para o Gerenciador de Configuração” na página 172

Exportando Rotas de Tarefa como Modelos
Quando você exporta uma rota de tarefa como um modelo, a estrutura com ou
sem a configuração pode ser salva para que a rota de tarefa possa ser usada como
um ponto de início para outras rotas de tarefas.

Certifique-se de que a rota de tarefa que deseja exportar não tenha alterações não
salvas.

Para exportar uma rota de tarefa como um modelo:
1. Inicie o Gerenciador de Configuração e clique em Rotas de Tarefas.
2. Dê um clique duplo em uma rota de tarefa existente no Explorer na parte

superior esquerda.
3. Clique no ícone Exportar Rota de Tarefa.
4. Na janela Exportar:

a. Se você quiser salvar o modelo em um local diferente do padrão, clique no
botão ... para selecionar uma pasta.

b. Na caixa de texto Nome do Arquivo, insira um nome para o modelo.
5. Selecione uma opção de exportação. Você pode selecionar entre as seguintes

opções:
v Estrutura apenas

v Estrutura e definição

v Com Estrutura e Definição, você pode selecionar adicionalmente Incluir
configuração específica do ambiente

Aqui está uma descrição dessas opções:
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Estrutura apenas
O modelo salvo contém apenas o posicionamento da tarefa dentro da
rota de tarefa e os links, regras e pontos de decisão de conexão, mas
nenhuma definição de configuração de tarefa ou regra. Ao importar
uma rota de tarefa nesse estado, é necessário editar todos os objetos na
rota de tarefa e fornecer valores de configuração apropriados.

Estrutura e definição
Uma rota de tarefa existente é copiada no estado em que se encontra,
incluindo os valores de objetos na rota de tarefa. Antes de importar
uma rota de tarefa nesse estado, você deve configurar apropriadamente
conectores, conexões do repositório etc. Depois de importar a rota de
tarefa, é suficiente modificar os valores de configuração dos objetos da
rota de tarefa conforme necessário.

Incluir configuração específica do ambiente
A rota de tarefa existente é copiada com os valores de configuração
para os objetos que ela contém e, adicionalmente, com os dados de
configuração definidos fora da rota de tarefa, tais como informações
relacionadas aos conectores, conexões do repositório, metadados
definidos pelo usuário e assim por diante. Entretanto, quando este
sinalizador é configurado, quaisquer dados específicos do ambiente,
tais como caminhos da pasta local e nomes de usuário, são removidos
da configuração do modelo antes de serem exportados. Ainda assim, a
configuração desse sinalizador envolve o esforço mínimo de
configuração após importar a rota de tarefa, uma vez que os dados de
configuração se ajustam ao ambiente em que são importados no geral.

6. Clique em OK.

Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em
uma Rota de Tarefa
Siga as diretrizes nesta seção quando estiver iniciando pela primeira vez para criar
rotas de tarefas e logo você descobrirá que pode clicar e arrastar para colocar as
tarefas sem grandes dificuldades.

Dica: Você saberá que uma tarefa foi posicionada corretamente em uma rota
quando o ícone Desconectado desaparecer da tarefa, uma seta conectar a tarefa
anterior à tarefa que está sendo posicionada e o painel de configuração exibir
opções de configuração para a tarefa.

Sobre ícones

Os ícones que aparecem ao configurar rotas de tarefas são descritos a seguir.

Use um dos métodos a seguir para assegurar que uma tarefa foi colocada
corretamente em uma rota de tarefa:
v Selecione a tarefa na seção Caixa de Ferramentas.

1. Na seção Caixa de Ferramentas do Gerenciador de Configuração, clique para
selecionar a tarefa.

2. Clique no painel do designer. Se você clicou em um link na área de janela do
designer, a tarefa será inserida automaticamente na rota de tarefa. Caso
contrário, a tarefa aparecerá com um ícone Desconectado vermelho
indicando que a tarefa ainda não faz parte da rota de tarefa. Neste caso,
clique na tarefa e arraste-a para a rota de tarefa.

v Selecione a tarefa no menu de atalhos.
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1. Clique com o botão direito do mouse em um link na rota de tarefa. O menu
de atalhos é aberto.

2. Selecione a tarefa que você deseja inserir. A tarefa é colocada
automaticamente na rota de tarefa.

A tarefa e os conectores de rota acima e abaixo ficarão azuis quando a tarefa
estiver em um possível ponto de inserção. Libere o botão esquerdo do mouse ou
pressione espaço para soltar a tarefa na rota de tarefa.

Tarefas que fazem parte de uma rota de tarefa e requerem que a configuração

apareça com um ícone de Erro vermelho ( ).

Se uma tarefa não tiver os metadados necessários, um ícone Erro de Metadados
aparecerá. Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Propriedades,
que contém informações de resumo sobre a tarefa, incluindo informações
relacionadas a metadados ausentes.

Copiando Tarefas
Se você usar tarefas específicas mais de uma vez em uma rota de tarefa ou em
rotas de tarefas diferentes, poderá copiar as tarefas com as informações de
configuração em vez de criar novas tarefas e de inserir as informações de
configuração novamente. É possível copiar e colar tarefas entre as configurações de
rota de tarefa Principal e de Erro, bem como entre duas rotas de tarefas diferentes.

Configure a tarefa que deseja copiar.

Para reutilizar a tarefa com as mesmas informações de configuração:
1. Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione Copiar.
2. Clique com o botão direito do mouse no local em que deseja inserir a tarefa e

selecione Colar. Para copiar uma regra, você deve selecionar um ponto de
decisão primeiro e, em seguida, colar a regra.

A tarefa é incluída com as mesmas informações de configuração da tarefa original.

Incluindo uma Tarefa de Registro de Auditoria
É possível incluir tarefas de log de auditoria em uma rota de tarefa para registrar
se um documento foi processado com êxito, por exemplo, para rastrear metadados
gerados.
1. Abra uma rota de tarefa na visualização Rotas de Tarefa do Gerenciador de

Configuração.
2. Clique em Log de Auditoria na Caixa de Ferramentas. Em seguida, clique em

um link na rota de tarefa para inserir uma tarefa do log de auditoria.
Alternativamente, é possível clicar com o botão direito do mouse no link e
selecionar Incluir Log de Auditoria no menu.

3. Selecione o ícone da tarefa do log de auditoria que aparece em sua rota de
tarefa.

4. Em Formato do Nome do Arquivo de Log de Auditoria, especifique o nome
do arquivo de log para a tarefa do log de auditoria:

Usar padrão
Use o nome do arquivo de log de auditoria padrão. Este nome é igual
para todas as tarefas de log de auditoria que você incluiu, portanto, se
selecionar esta opção, todas as entradas de log de auditoria serão
gravadas em um arquivo.

Configurando o Content Collector 301



Especificar Identificador de Arquivo
Especifique um identificador que seja incluído no nome do arquivo. Se
você especificar identificadores exclusivos para todas as tarefas do log
de auditoria que incluir, as entradas do log de auditoria para cada
tarefa de log de auditoria serão gravadas em um arquivo exclusivo.

5. Selecione como os dados são enviados:

Delimitador de Campo
O delimitador a ser usado para separar campos no arquivo de registro.

Delimitador de valor
Se um campo no arquivo de registro contiver diversos valores,
selecione o delimitador a ser usado para separar cada valor na coluna.
Esse delimitador não deve ser o mesmo delimitador de campo.

Caractere de aspas
Selecione o caractere que você deseja substituir por caracteres de aspas.
Isso permite evitar que um caractere de aspas seja interpretado
incorretamente como um delimitador de campo ou valor, o que
impediria a leitura do arquivo de registro ou a exibição correta de
colunas ou valores em um editor. O caractere de aspas duplas, por
exemplo, muitas vezes é usado como delimitador de valor em arquivos
de variáveis separadas por vírgula (CSV). Seria útil, portanto, substituir
todos os caracteres de aspas nos dados por aspa simples.

6. Na caixa de seleção que aparece sob a caixa de seleção, selecione as
propriedades de metadados que você deseja registrar. A caixa lista todas as
origens de metadados que talvez você deseje capturar como parte da auditoria.
Para registrar uma propriedade, selecione o sinal de mais próximo à caixa de
seleção.

Dica: Clique em Mostrar/Ocultar IDs para exibir os IDs das propriedades de
metadados. Estes IDs são exibidos no cabeçalho do log de auditoria para
definir as colunas do log de auditoria.

7. Salve a tarefa do log de auditoria na rota de tarefa.

Apenas SharePoint: No processamento da série da versão, cada versão contém
sua própria entrada no log de auditoria, a menos que um ponto de decisão
especifique apenas a última versão ou alguma outra restrição de versão impeça
o roteamento para a tarefa do log de auditoria.

Tarefas relacionadas

“Criando uma Rota de Tarefa” na página 297

Configurando a Rota de Tarefa de Erro
Para cada rota de tarefa, uma rota de tarefa de erro é criada automaticamente.
Quando ocorre um erro na rota de tarefa, o objeto afetado é passado para a rota de
tarefa de erro.
1. Abra uma rota de tarefa na visualização Rotas de Tarefa do Gerenciador de

Configuração.
2. Clique no ícone Alternar entre a rota de tarefa principal e de erro para

alternar para a rota de tarefa de erro. O texto na barra de ferramentas da rota
de tarefa indica se você está atualmente olhando para a rota de tarefa principal
ou para a rota de tarefa de erro.

3. Inclua um tarefa de log de auditoria na rota de tarefa de erro e configure-a.
Todas as rotas de tarefa de erro devem conter uma tarefa de log de auditoria,
para que os erros no processamento da rota de tarefa sejam registrados. Antes
do IBM Content Collector V2.2, o log de auditoria para uma rota de tarefa era
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compartilhado entre a rota de tarefa principal e a rota de tarefa de erro.
Iniciando com o IBM Content Collector V2.2, os dois logs de auditoria são
independentes e devem ser configurados separadamente, o que torna possível
incluir diferentes informações de registro nos logs de auditoria da rota de tarefa
principal e da rota de tarefa de erro.

Nota: Se você importar uma rota de tarefa que contém um log de auditoria e
foi exportada com uma versão anterior do IBM Content Collector, a rota de
tarefa de erro não conterá um log de auditoria. Você deve incluir um
manualmente.

4. Opcional: Configure a rota de tarefa de erro para registrar informações sobre
itens com problemas ou para fazer cópias dos itens com problemas, para que
eles possam ser analisados. É possível incluir tarefas, pontos de decisão e regras
da mesma maneira que para a rota de tarefa principal.

Dica: Ao configurar a rota de tarefa de erro, considere as seguintes dicas:
v Inclua uma tarefa de log de auditoria como a primeira tarefa na rota de

tarefa de erro para registrar o status da tarefa que falhou.
v Ao incluir uma tarefa, certifique-se de que todos os metadados necessários

para esta tarefa estejam disponíveis. Para fazer isto, inclua um ponto de
decisão e uma regra que verifique se os metadados existem.

v Para fazer uma cópia do item que causou o erro, inclua uma tarefa que salve
o item, por exemplo Salvar Cópia de Arquivo Temporária ou Documento de
Criação de FSR.

5. Salve a rota de tarefa. O salvamento da rota de tarefa salva a rota de tarefa de
erro e a rota de tarefa principal.

Tarefas relacionadas

“Incluindo uma Tarefa de Registro de Auditoria” na página 301
“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300

Usando Pontos e Regras de Decisão
Os pontos de decisão são usados com regras para processar condicionalmente os
documentos. Eles permitem que o usuário defina uma ou mais regras na ordem de
avaliação de prioridade. Se uma regra retornar true, o processamento da rota de
tarefa continuará com a tarefa que segue esta regra. Se uma regra retornar false e
houver outra regra no ponto de decisão, essa regra será avaliada. Se não houver
mais regras e a última regra retornar false, o processamento irá para o final da rota
de tarefa.

Sobre os Pontos de Decisão

É necessário inserir um ponto de decisão em uma rota de tarefa para possibilitar o
processamento condicional de documentos. Os pontos de decisão podem ser
inseridos em qualquer lugar na rota de tarefa (exceto após outros pontos de
decisão).

Sobre Regras

É necessário incluir e configurar regras seguindo um ponto de decisão para
determinar qual caminho em uma rota de tarefa será seguido para processar um
documento.
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Se uma regra retornar true, o documento que se move pela rota de tarefa será
processado pela tarefa que segue a regra. Se ela retornar false, a próxima regra será
avaliada. É possível usar uma regra Sempre True como uma captura geral quando
todas as outras regras falharem na avaliação. Se você não usar uma regra Sempre
Verdadeiro e todas as regras retornarem falso, o processamento do documento
passará imediatamente para o final da rota de tarefa e parará. Neste caso, qualquer
tarefa do Log de Auditoria que é incluída na tarefa após o ponto de decisão não
registrará um resultado para este documento.

A ordem de avaliação da regra que é definida no ponto de decisão é crucial. Para
alterar a ordem, clique no ponto de decisão correspondente. Altere a ordem de
avaliação na área de janela de configuração do ponto de decisão. Na área de janela
do designer da rota de tarefa, o nome da regra é precedido por um valor de
número inteiro que indica sua ordem de avaliação.

Se você não aplicar nenhuma regra em uma rota de tarefa, as tarefas serão unidas
com links. Os links representam um caminho de processamento linear através de
uma rota de tarefa sem direções alternativas.

Incluindo Pontos de Decisão:

Um ponto de decisão permite o processamento condicional de documentos.

É necessário inserir um ponto de decisão em uma rota de tarefa para incluir e
configurar uma regra. Uma vez inserido um ponto de decisão e incluídas regras,
você poderá definir a ordem na qual as regras são avaliadas.
v Para incluir um ponto de decisão:

1. In the explore pane of the Task Route Designer, under Toolbox, click
Decision Point. Alternativamente, clique com o botão direito do mouse no
local do link e selecione Incluir Ponto de Decisão no menu de atalhos para
criar um ponto de decisão.

2. No painel de design, clique para colocar o ponto de decisão e movê-lo na
rota de tarefa. Leia dicas para assegurar o posicionamento adequado.

3. Siga estas etapas para incluir uma ou mais regras. Consulte Incluindo ou
Editando uma Regra.

v Para definir a ordem na qual as regras são avaliadas:
1. No painel de design, clique no ponto de decisão.
2. No painel de configuração, uma lista de regras é exibida. Selecione uma

regra a ser reordenada.
3. Use as setas para mover a regra para cima ou para baixo na ordem de

avaliação.
Tarefas relacionadas

“Definindo Metadados para Serem Usados para Processar Arquivos para
Arquivamento” na página 791

Incluindo ou Editando uma Regra:

As regras determinam o caminho de processamento a ser tomado ao longo de uma
rota de tarefa.

Para incluir uma regra, você deve primeiro incluir um ponto de decisão. Pontos de
decisão trabalham com regras para permitir o processamento condicional de
arquivo. Os pontos de decisão denotam a ordem de processamento de regras.
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Uma regra é formada de uma expressão booleana, que resulta em um valor igual a
true ou false quando avaliada. A cláusula padrão para uma regra recém-criada é
retornar true. Isto é conhecido como uma regra Sempre True.

Para processamento condicional, configure critérios de avaliação avançados para a
regra. Uma expressão avançada para uma regra consiste em pelo menos um
operador e seus operandos necessários, que é a expressão raiz. Também é possível
aninhar expressões criando uma árvore de expressão para construir critérios de
avaliação abrangentes.

A expressão raiz para uma regra sempre retorna um Booleano true ou false quando
avaliada.

Para incluir ou editar uma regra:
1. Inclua um ponto de decisão.
2. Para incluir uma nova regra, clique em Link na caixa de ferramentas, posicione

o link na área de janela de design e mova-o para a rota de tarefa, conectando-se
ao ponto de decisão. Alternativamente, clique com o botão direito do mouse no
ponto de decisão e selecione Incluir Regra no menu de atalhos. Quando
conectado a um ponto de decisão, um link torna-se uma regra que pode ser
configurada.

3. No painel de configuração, digite um nome e uma descrição para a regra.
4. Na seção Configurar Regra, selecione o tipo de regra que você deseja

configurar:
v Se desejar capturar todos os documentos em uma origem de coleta

especificada, selecione Sempre True. Se você usar uma regra Sempre true
como a primeira regra, isto é equivalente a um link. As regras sempre true
podem ser úteis como uma última regra em um conjunto de regras, servindo
como uma regra catch-all.

Nota: Uma origem de coleta é onde um coletor procura documentos para
processar. Defina isso ao configurar um coletor. Por exemplo, isto pode ser
uma pasta, ou um arquivo PST, ou um grupo de caixas de correio, etc.

Dica: Quando você está testando sua configuração deste aplicativo pela
primeira vez, selecionar Sempre True permite ver rapidamente se seus
documentos podem ser processados.

v Se você desejar processar documentos condicionalmente, clique em Avançado
e ative o Editor de Expressão clicando no botão à direita da caixa mostrando

a árvore de expressão ( ).
5. Use o Editor de Expressão para construir ou adaptar a expressão que servirá

como critério de avaliação para a regra. Consulte o tópico sobre como editar
expressões para obter mais informações sobre o Editor de Expressão.

Nota:

Depois de incluir e configurar cada regra, configure a ordem na qual as regras são
avaliadas, conforme a seguir:
1. No painel de design, clique no ponto de decisão.
2. No painel de configuração, a lista de regras é exibida. Selecione uma regra a ser

reordenada.
3. Use as setas para mover a regra para cima ou para baixo na ordem de

avaliação.
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Conceitos relacionados

“Expressões comuns” na página 455
Tarefas relacionadas

“Incluindo Pontos de Decisão” na página 304
“Trabalhando com o Editor de Expressão” na página 437
Referências relacionadas

“Expressões de Protótipo para Regras e Detecção Dinâmica do Documento ou de
Classes de Registro” na página 439

Configurando Rotas de Tarefa a partir de Modelos
É necessário usar modelos de rota de tarefa como um ponto de início para
configurar suas próprias rotas de tarefa. Os seguintes tópicos documentam os
modelos de rota de tarefa entregues com o IBM Content Collector e podem ser
configurados para atender aos seus requisitos.

Modelos de Rota de Tarefa do Content Collector
O IBM Content Collector fornece modelos de rota de tarefa de amostra para todas
as configurações típicas de arquivamento de documento. Uma rota de tarefa é uma
série de tarefas a serem executadas em um documento, mais comumente para
movê-lo de um servidor de e-mail, um servidor de arquivos ou alguma outra fonte
para um repositório de documentos. Uma rota de tarefa pode incluir regras que
determinam qual tarefa na rota de tarefa deve ser executada em seguida.

Para usar qualquer funcionalidade de arquivamento do IBM Content Collector,
você deve configurar uma ou mais rotas de tarefa. Qualquer tarefa de
arquivamento do IBM Content Collector que você deseja usar deve ser definida em
uma rota de tarefa, ou ela não será executada.

Cada modelo de amostra geralmente define uma tarefa explícita que é executada
em um documento, por exemplo, arquivamento automático, stub ou exclusão. Isto
significa que você normalmente operaria com diversos modelos de rota de tarefa
configurados para acomodar seus requisitos de gerenciamento de correio.

A maneira mais fácil e recomendada de configurar rotas de tarefa é importar os
modelos de rota de tarefa de amostra fornecidos e configurá-los de modo a
adequar a seus requisitos. Os modelos fornecidos diferem principalmente com
respeito ao planejamento do coletor definido, as origens de coleta, configurações
do filtro e configurações de stub e novo stub.

É possível salvar uma rota de tarefa incompleta. Isto significa que é possível salvar
uma rota de tarefa mesmo se você não tiver definido todas as configurações de
uma tarefa. Entretanto, o serviço IBM Content Collector Task Routing Engine não
iniciará a rota de tarefa até que ela esteja concluída.

O coletor e os nomes da tarefa geralmente refletem a maneira como o coletor ou
tarefa foi configurada no modelo fornecido, embora haja mais opções de
configuração disponíveis para seleção. Por exemplo, a tarefa de stub de e-mail EC
Criar Stub de E-mail é algumas vezes chamada de Remover Anexos, Remover
Anexos e Corpo ou Excluir E-mail, dependendo das opções de stub selecionadas
na tarefa de stub. Se você alterar as opções de stub em uma tarefa existente, o
nome da tarefa pode não mais refletir o que a tarefa realmente faz.
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É possível modificar definições de configuração nas tarefas, por exemplo, incluir
configurações de filtro do coletor ou alterar definições de stub, mas você é
aconselhado a não remover qualquer tarefa em qualquer um dos modelos
fornecidos sem Suporte da IBM.

Ao configurar rotas de tarefas, considere o seguinte:
v Certifique-se de que as origens de coleta nos modelos sejam mutuamente

exclusivas
v Nunca configure o planejamento do coletor para Sempre em um ambiente de

produção
v Para propósitos de teste, use Uma vez nos modelos de arquivamento automático

e Sempre no modelo de arquivamento interativo
v Certifique-se do seguinte antes de usar os modelos do Sistema de Arquivos:

1. Os modelos que associam metadados só podem ser configurados se uma
origem de metadados do Conector de Origem do Sistema de Arquivos foi
definida

2. A configuração de filtro do Coletor de Origem do Sistema de Arquivos que
determina o tipo de arquivo a ser filtrado deve ser definida de uma maneira
recíproca às configurações de associação de metadados na tarefa FSC
Associar Metadados

3. Os links de atalho nas tarefas Criar Documento devem somente ser
modificadas para apontar para o serviço que fornecerá acesso ao conteúdo.
Geralmente, isto significa ajustar as partes de host e de porta da URL. O
resto do link não deve ser alterado.

v Sempre inclua o log de auditoria em cada rota de tarefa para ajudar a revisar e
analisar problemas:
– Selecione Guia como o delimitador de campo no log de auditoria
– Inclua metadados que foram usados em regras para validar decisão
– Use o log de auditoria para aprender como os metadados são usados no

processo de arquivamento ou de stub

Ordem de Tarefas em uma Rota de Tarefa
As rotas de tarefas e modelos de rota de tarefa geralmente contêm sequências de
tarefas comuns que variam por sistema de origem, repositório ou ação principal.

Rotas de Tarefa de E-mail

As rotas de tarefas de stub executam tarefas no sistema de e-mail. Elas não
requerem interação com o repositório de destino, portanto, são independentes do
sistema de repositório. Existem apenas pequenas diferenças entre as rotas de tarefa
de apontamento do documento no repositório para o Microsoft Exchange e o Lotus
Domino.

Cada rota de tarefa precisa de uma ou mais origens de coleta.

Uma rota de tarefa de stub precisa apenas de uma tarefa, a saber, Criar Stub de
E-mail do EC. Esta tarefa aponta no repositório ou exclui o e-mail de acordo com a
configuração. Também é possível usar a tarefa Extrair Metadados do EC para
extrair metadados do e-mail. Você pode, então, usar estes metadados em uma ou
mais regras para decidir sobre uma ação de stub específica.

Uma rota de tarefa de arquivamento para documentos de e-mail geralmente
consiste pelo menos nas tarefas a seguir na ordem especificada:
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Para Content Manager

1. EC Extrair Metadados
2. Calcular Data de Expiração
3. Opcional: Recuperar Metadados Adicionais do MC (Esta tarefa será

necessária somente se informações de arquivamento adicionais
precisarem ser obtidas. A tarefa é usada somente em rotas de tarefa de
arquivamento interativas.)

4. Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
5. Opcional: Detecção de Duplicata do CM 8.x(Esta tarefa deve ser

seguida pela tarefa Documento de Atualização do CM 8.x para
documentos que são duplicatas.)

6. EC Preparar E-mail para Arquivamento
7. Opcional: IBM Classification Module
8. Extrair Anexos do EC
9. Conteúdo Associado do CM 8.x

10. Preparar E-mail para Fragmentação do EC
11. Opcional: Criar Stub de E-mail do EC

Para FileNet P8

1. EC Extrair Metadados
2. Calcular Data de Expiração
3. Opcional: Recuperar Metadados Adicionais do MC (Esta tarefa será

necessária somente se informações de arquivamento adicionais
precisarem ser obtidas. A tarefa é usada somente em rotas de tarefa de
arquivamento interativas.)

4. Documento de Criação do P8 4.x
5. EC Preparar E-mail para Arquivamento
6. Extrair Anexos do EC
7. Elementos de Conteúdo de Criação do P8 4.x
8. P8 4.x Criar Instância de E-mail
9. Extrair Texto

10. Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
11. Preparar E-mail para Fragmentação do EC
12. Opcional: Criar Stub de E-mail do EC

Rotas de Tarefa do SMTP

Há apenas uma rota de tarefa de conformidade básica que arquiva e-mail a partir
do diretório de fila de mensagens que é definido no conector SMTP
automaticamente em uma base regular, detectando duplicatas e removendo anexos
no e-mail imediatamente.

Rotas de Tarefa do Microsoft SharePoint

Os modelos de rota de tarefa do SharePoint vêm em dois tipos: um processa uma
única versão do documento e o outro processa múltiplas versões de documentos,
com um conjunto para cada repositório. Na ordem, cada um geralmente contém o
Coletor de SP, uma tarefa que cria os documentos no repositório e geralmente a
tarefa do Pós-processamento do SP. As rotas de tarefa de versão também incluem o
Obter Versões do SP e uma tarefa que cria as versões no repositório. As rotas do
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Content Manager também seguem imediatamente o coletor com uma tarefa que
configura tipos de itens.

Rotas de Tarefa do Sistema de Arquivos

Os modelos de rota de tarefa do Sistema de Arquivos diferem com relação à
associação dos metadados com o conteúdo arquivado e quais tarefas de
organização de processos de pós-processamento devem ser executadas: excluir,
substituir por atalhos (links), declarar registros ou arquivar em uma estrutura de
pasta especificada. A ordem geralmente é a mesma: o coletor, uma tarefa que cria
documentos, em seguida, a tarefa pós-processamento.

As rotas de tarefas que lidam com metadados geralmente incluem a tarefa do
Associar Metadados de FSC imediatamente após o coletor.

Pacotes Configuráveis de Modelo para Lotus Domino
Use os pacotes configuráveis de modelo de arquivamento de amostra fornecidos
como uma base para configurar rotas de tarefas se você estiver arquivando a partir
de uma caixa de correio do Lotus Domino para um repositório do IBM Content
Manager ou do FileNet P8.

Os pacotes configuráveis de modelo agrupam rotas de tarefas de amostra que
existem para um cenário de arquivamento. Quando você seleciona para importar
um pacote configurável de modelo para usar no IBM Content Collector
Configuration Manager, todas as rotas de tarefas que pertencem ao pacote
configurável são importadas e carregadas no painel de design do Gerenciador de
Configuração, onde é possível visualizar as rotas de tarefas e começar a adaptar
configurações para atender às suas necessidades.

Selecione quais dos cenários de arquivamento fornecidos se ajustam ao seu caso de
uso:

Tabela 47. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de modelo a
usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Arquivamento de
documento do aplicativo:

v Arquivar documentos
automaticamente a
partir de aplicativos
Lotus Domino, por
exemplo, documentos
do fluxo de trabalho,
regularmente. Apenas
documentos que estão
concluídos e não foram
alterados durante um
período de tempo
definido serão
arquivados.

v IBM Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Arquivamento de
Aplicativo do Lotus
Domino

v P8 - Modelo de
Arquivamento de
Aplicativo do Lotus
Domino

v “Arquivamento
de Aplicativos”
na página 345
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Tabela 47. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de modelo a
usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Arquivamento de
gerenciamento de
processos de negócios
(BPM):

v Arquivar regularmente
e-mail das pastas
monitoradas
automaticamente em
uma pasta de
gerenciamento de
processos de negócios
(BPM) especificada para
suportar a procura e a
visualização destes
documentos. O e-mail
não é colocado em stub
na caixa postal e não
pode ser restaurado.

v FileNet P8 v Modelo de
Gerenciamento de
Processos de Negócios
para Lotus Domino

v “BPM
(Business
Process
Management)”
na página 348

Configuração de
arquivamento comum:

v Arquivar
automaticamente todos
os e-mails que estavam
em um servidor para
um período de tempo
definido

v Remover conteúdo de
e-mail em estágios
definidos para
economizar espaço no
servidor de correio

v Arquivar e-mail com
base nas solicitações de
arquivamento
interativas. Quando um
usuário marca o e-mail
para arquivamento,
uma solicitação de
arquivamento é enviada
para uma caixa de
entrada acionadora
definida. As solicitações
de arquivamento são
coletadas e os
documentos de e-mail
marcados são
arquivados, detectando
duplicatas e removendo
anexos do e-mail na
caixa postal.

v IBM Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Arquivamento Padrão
para Lotus Domino

v P8 - Modelo de
Arquivamento Padrão
para Lotus Domino

v “Arquivamento
Padrão
(Automático)”
na página 370

v “Arquivamento
Padrão (Stub)”
na página 333

v “Arquivamento
Padrão (Stub)”
na página 353

v “Arquivamento
Padrão
(Interativo)” na
página 371
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Tabela 47. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de modelo a
usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Arquivamento em uma
organização complexa:

v Arquivar
automaticamente e-mail
mais antigo que um
horário especificado
para suportar usuários
que trabalham em uma
organização com locais
em diferentes fusos
horários. Esta rota de
tarefa não contém uma
tarefa de stub.

v Remover conteúdo de
e-mail em estágios
definidos. A rota de
tarefa também
considera que os
usuários podem
precisar de acesso a
seus e-mails quando
estão trabalhando
off-line.

v IBM Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Organização Complexa
para Lotus Domino

v P8 - Modelo de
Organização Complexa
para Lotus Domino

v “Organização
Complexa
(Arquivamento)”
na página 368

v “Organização
Complexa
(Stub)” na
página 330

v “Organização
Complexa
(Stub)” na
página 350
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Tabela 47. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de modelo a
usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Arquivamento com ênfase
em economia de espaço:

v Arquivar e-mail
automaticamente após
um determinado
período de tempo. Para
economizar espaço no
servidor de correio,
todos os anexos de
e-mail e o corpo do
e-mail são removidos.

v Arquivar apenas e-mail
grande. Os anexos são
removidos e
substituídos por links
quando os documentos
de e-mail são
arquivados.

v Para suportar a
economia de espaço em
um servidor de correio,
remova o conteúdo do
e-mail após os
documentos de e-mail
terem sido arquivados.
Para suportar usuários
de e-mail que
trabalham off-line por
períodos de tempo mais
longos, a nova
colocação em stub
automática é
desativada.

v IBM Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Economia de Espaço
para Lotus Domino

v P8 - Modelo de
Economia de Espaço
para Lotus Domino

v “Economia de
Espaço (Todos
os E-mails)” na
página 377

v “Economia de
Espaço
(Anexos
Grandes)” na
página 378

v “Economia de
Espaço (Stub)”
na página 340

v “Economia de
Espaço (Stub)”
na página 360

312 Guia do Administrador



Tabela 47. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de modelo a
usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Arquivamento de e-mail
diário:

v Arquivar todos os
e-mails em um diário
automaticamente,
exceto para solicitações
de arquivamento que
foram geradas quando
os usuários marcaram
e-mail para
arquivamento. A rota de
tarefa exclui o e-mail do
diário imediatamente
após ele ter sido
arquivado. A rota de
tarefa configura um
período de retenção
para o e-mail no
archive. Esse e-mail
pode ser excluído do
archive usando o
Content Collector
Expiration Manager.

v Arquivar todos os
e-mails em um diário
automaticamente,
exceto para solicitações
de arquivamento que
foram geradas quando
os usuários marcaram
e-mail para
arquivamento. Todo
e-mail arquivado é
retido no diário. A rota
de tarefa configura um
período de retenção
para o e-mail no
archive. Esse e-mail
pode ser excluído do
archive usando o
Content Collector
Expiration Manager.

v IBM Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Arquivamento de Diário
para Lotus Domino

v P8 - Modelo de
Arquivamento de Diário
para Lotus Domino

v

“Arquivamento
de Diário
(E-mail
Excluído)” na
página 372

v “Arquivamento
de Diário
(E-mail
Retido)” na
página 394
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Tabela 47. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de modelo a
usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Documentos de
arquivamento nos bancos
de dados locais do Lotus
Domino

v Arquivar documentos a
partir dos bancos de
dados locais do Lotus
Domino (arquivos NSF).
A rota de tarefa esvazia
os arquivos NSF (exclui
todos os documentos
nesses arquivos) assim
que os documentos
tiverem sido
arquivados.

v IBM Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Migração de NSF do
Lotus Domino

v P8 - Modelo de
Migração de NSF do
Lotus Domino

v “Migração de
Archive NSF -
Arquivamento”
na página 337

v “Migração de
Archive NSF -
Arquivamento”
na página 357
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Tabela 47. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de modelo a
usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Configuração de
arquivamento comum
para usuários antigos do
CommonStore para Lotus
Domino:

v Arquivar todos os
e-mails de um
determinado tamanho
que estiveram na caixa
de correio por um
período de tempo
definido. O
planejamento do
arquivamento é
limitado às caixas de
correio que excedem
um determinado
tamanho. A rota de
tarefa detecta duplicatas
e exclui todos os anexos
após o e-mail ter sido
arquivado.

v Remover conteúdo de
e-mail arquivado em
estágios definidos a
partir da caixa de
correio e e-mail
restaurado por stubs na
caixa de correio.

v Arquivar e-mail que um
usuário marcou para
arquivamento. A rota de
tarefa contém todas as
tarefas necessárias para
arquivamento
interativo, tal como
coleta de e-mail,
preparando-o para
armazenamento no
repositório e seu stub.

v IBM Content
Manager

v Modelo de Migração de
CSLD

v “Migração
CSLD -
Arquivamento
Automático”
na página 432

v “Migração de
CSLD - Stub
Automático”
na página 433

v “Migração
CSLD -
Arquivamento
Interativo” na
página 434
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Tabela 47. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de modelo a
usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Arquivamento usando um
repositório off-line para
usuários antigos do
CommonStore para Lotus
Domino:

v Arquivar
automaticamente o
e-mail usando um
planejamento de
arquivamento atrasado.
Esta rota de tarefa está
projetada para suportar
trabalho off-line.

v Remover
automaticamente o
conteúdo do e-mail em
estágios definidos para
suportar trabalho
off-line. Ela remove o
conteúdo de e-mail com
base na configuração do
cliente. Para economizar
espaço, os anexos e o
corpo são removidos de
todo e-mail após os
usuários os terem
copiado em um
repositório local.
Independentemente se
o e-mail foi copiado
para um repositório
local, os anexos são
removidos 30 dias após
o e-mail ter sido
arquivado.

v IBM Content
Manager

v Modelo de Migração de
CSLD para Repositório
Off-line

v “Migração
CSLD -
Suporte ao
Repositório
Off-line
(Arquivamento)”
na página 435

v “Migração de
CSLD -
Suporte ao
Repositório
Off-line (Stub)”
na página 436

Pacotes Configuráveis de Modelo para Usuários da Caixa de
Correio do Microsoft Exchange
Use os pacotes configuráveis de modelo de arquivamento de amostra fornecidos
como uma base para configurar rotas de tarefas se você estiver arquivando a partir
de uma caixa de correio do Microsoft Exchange para um repositório do IBM
Content Manager ou do FileNet P8.

Os pacotes configuráveis de modelo agrupam rotas de tarefas de amostra que
existem para um cenário de arquivamento. Quando você seleciona para importar
um pacote configurável de modelo para usar no IBM Content Collector
Configuration Manager, todas as rotas de tarefas que pertencem ao pacote
configurável são importadas e carregadas no painel de design do Gerenciador de
Configuração, onde é possível visualizar as rotas de tarefas e começar a adaptar
configurações para atender às suas necessidades.

Selecione quais dos cenários de arquivamento fornecidos se ajustam ao seu caso de
uso:
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Tabela 48. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de
modelo a usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Arquivamento de
gerenciamento de processos
de negócios (BPM):

v Arquivar regularmente
e-mail das pastas
monitoradas
automaticamente em uma
pasta de gerenciamento de
processos de negócios
(BPM) especificada para
suportar a procura e a
visualização destes
documentos. O e-mail não é
colocado em stub na caixa
postal e não pode ser
restaurado.

v FileNet P8 v Business Pprocess
Management para
modelo do MS
Exchange

v “BPM (Business
Process
Management)”
na página 387

Arquivar mensagens a partir
das pastas gerenciadas:

v Arquivar automaticamente
e-mail em pastas
gerenciadas pelo Microsoft
Exchange removendo todos
os anexos do e-mail
imediatamente. A rota de
tarefa permite configurar
um período de retenção
para e-mail no archive. Esse
e-mail pode ser excluído do
archive usando o Content
Collector Expiration
Manager.

v IBM
Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Arquivamento de
Pasta Gerenciada
do MS Exchange

v P8 - Modelo de
Arquivamento de
Pasta Gerenciada
do MS Exchange

v “Arquivando
Pastas
Gerenciadas” na
página 367

Arquivar mensagens nas
pastas pessoais:

v Arquivar mensagens de
pastas pessoais (arquivos
PST) automaticamente. A
rota de tarefa remove os
anexos e o corpo das
mensagens assim que as
mensagens são arquivadas.
Os stubs resultantes são
movidos para as caixas de
correio do Microsoft
Exchange dos proprietários
dos arquivos PST, deixando
os arquivos PST vazios.

v IBM
Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Migração de PST do
MS Exchange

v P8 - Modelo de
Migração de PST do
MS Exchange

v “Migração de
PST -
Arquivamento”
na página 376
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Tabela 48. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de
modelo a usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Configuração de
arquivamento comum:

v Arquivar automaticamente
todos os e-mails que
estavam em um servidor
por um período de tempo
definido.

v Remover conteúdo de
e-mail em estágios definidos
para economizar espaço no
servidor de correio.

v Arquivar e-mail com base
nas solicitações de
arquivamento interativas.
Quando um usuário marca
o e-mail para arquivamento,
uma solicitação de
arquivamento é enviada
para uma caixa de entrada
acionadora definida. As
solicitações de
arquivamento são coletadas
e os documentos de e-mail
marcados são arquivados,
detectando duplicatas e
removendo anexos do
e-mail na caixa postal.

v IBM
Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Arquivamento
Padrão para MS
Exchange

v P8 - Modelo de
Arquivamento
Padrão para MS
Exchange

v “Arquivamento
Padrão
(Automático)”
na página 370

v “Arquivamento
Padrão (Stub)”
na página 392

v “Arquivamento
Padrão (Stub)”
na página 372

v “Arquivamento
Padrão
(Interativo)” na
página 371

Arquivamento em uma
organização complexa:

v Arquivar automaticamente
e-mail mais antigo que um
horário especificado para
suportar usuários que
trabalham em uma
organização com locais em
diferentes fusos horários.
Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub.

v Remover conteúdo de
e-mail em estágios
definidos. A rota de tarefa
também considera que os
usuários podem precisar de
acesso a seus e-mails
quando estão trabalhando
off-line.

v IBM
Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Organização
Complexa para MS
Exchange

v P8 - Modelo de
Organização
Complexa para MS
Exchange

v “Organização
Complexa
(Arquivamento)”
na página 368

v “Organização
Complexa
(Stub)” na
página 369

v “Organização
Complexa
(Stub)” na
página 389
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Tabela 48. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de
modelo a usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Arquivamento com ênfase em
economia de espaço:

v Arquivar e-mail
automaticamente após um
determinado período de
tempo. Para economizar
espaço no servidor de
correio, todos os anexos de
e-mail e o corpo do e-mail
são removidos.

v Arquivar apenas e-mail
grande. Os anexos são
removidos e substituídos
por links quando os
documentos de e-mail são
arquivados.

v Para suportar a economia
de espaço em um servidor
de correio, remova o
conteúdo do e-mail após os
documentos de e-mail terem
sido arquivados. Para
suportar usuários de e-mail
que trabalham off-line por
períodos de tempo mais
longos, a nova colocação em
stub automática é
desativada.

v IBM
Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Economia de Espaço
para MS Exchange

v P8 - Modelo de
Economia de Espaço
para MS Exchange

v “Economia de
Espaço (Todos os
E-mails)” na
página 377

v “Economia de
Espaço (Anexos
Grandes)” na
página 378

v “Economia de
Espaço (Stub)”
na página 379

v “Economia de
Espaço (Stub)”
na página 400
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Tabela 48. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de
modelo a usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Arquivamento de e-mail
diário:

v Arquivar todos os e-mails
em uma caixa de correio de
destinatário de diário do
Microsoft Exchange
automaticamente, exceto
para solicitações de
arquivamento que foram
geradas quando os usuários
marcaram e-mail para
arquivamento. A rota de
tarefa exclui e-mail da caixa
de correio de diário
imediatamente após ele ter
sido arquivado. A rota de
tarefa configura um período
de retenção para o e-mail
no archive. Esse e-mail
pode ser excluído do
archive usando o Content
Collector Expiration
Manager.

v Arquivar todos os e-mails
em uma caixa de correio de
destinatário de diário do
Microsoft Exchange
automaticamente, exceto
para solicitações de
arquivamento que foram
geradas quando os usuários
marcaram e-mail para
arquivamento. Todos os
e-mails arquivados são
retidos na caixa de correio
de diário. A rota de tarefa
configura um período de
retenção para o e-mail no
archive. Esse e-mail pode
ser excluído do archive
usando o Content Collector
Expiration Manager.

v IBM
Content
Manager

v FileNet P8

v CM - Modelo de
Arquivamento de
Diário para MS
Exchange

v P8 - Modelo de
Arquivamento de
Diário para MS
Exchange

v “Arquivamento
de Diário (E-mail
Excluído)” na
página 372

v “Arquivamento
de Diário (E-mail
Retido)” na
página 394
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Tabela 48. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de
modelo a usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Configuração de
arquivamento comum para
usuários antigos do
CommonStore for Exchange
Server:

v Arquivar todos os e-mails
de um determinado
tamanho que estiveram na
caixa de correio por um
período de tempo definido.
O planejamento do
arquivamento é limitado às
caixas de correio que
excedem um determinado
tamanho. A rota de tarefa
detecta duplicatas e exclui
todos os anexos após o
e-mail ter sido arquivado.

v Remover conteúdo de
e-mail arquivado em
estágios definidos a partir
da caixa de correio e e-mail
restaurado por stubs na
caixa de correio.

v Arquivar e-mail que um
usuário marcou para
arquivamento. A rota de
tarefa contém todas as
tarefas necessárias para
arquivamento interativo, tal
como coleta de e-mail,
preparando-o para
armazenamento no
repositório e seu stub.

v IBM
Content
Manager

v Modelo de Migração
de CSX

v “Migração CSX -
Arquivamento
Automático” na
página 427

v “Migração de
CSX - Stub
Automático” na
página 428

v “Migração CSX -
Arquivamento
Interativo” na
página 429
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Tabela 48. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de
arquivamento

Repositório
Suportado

Nome do pacote
configurável de
modelo a usar

Rotas de Tarefas
Incluídas

Arquivamento usando um
repositório off-line para
usuários antigos do
CommonStore for Exchange
Server:

v Arquivar automaticamente
o e-mail usando um
planejamento de
arquivamento atrasado. Esta
rota de tarefa está projetada
para suportar trabalho
off-line.

v Remover automaticamente
o conteúdo do e-mail em
estágios definidos para
suportar trabalho off-line.
Ela remove o conteúdo de
e-mail com base na
configuração do cliente.
Para economizar espaço, os
anexos e o corpo são
removidos de todo e-mail
após os usuários os terem
copiado em um repositório
local. Independentemente se
o e-mail foi copiado para
um repositório local, os
anexos são removidos 30
dias após o e-mail ter sido
arquivado.

v IBM
Content
Manager

v Modelo de Migração
de CSX para
Repositório
Off-line

v “Migração CSX -
Suporte ao
Repositório
Off-line
(Arquivamento)”
na página 430

v “Migração de
CSX - Suporte ao
Repositório
Off-line (Stub)”
na página 431

Lotus Domino com Modelos de Arquivamento do IBM Content
Manager
Use estes modelos de arquivamento de amostra como base para configurar rotas
de tarefa se você estiver arquivando de uma caixa de correio do Lotus Domino
para um repositório do IBM Content Manager.

Selecione qual dos modelos de arquivamento fornecidos se ajusta ao seu cenário de
usuário de arquivamento:

Tabela 49. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivamento de documento do aplicativo:

v Esta rota de tarefa arquiva
automaticamente documentos dos
aplicativos Lotus Domino, por exemplo
documentos de fluxo de trabalho,
regularmente se os documentos estiverem
concluídos e não tiverem sido alterados
durante um período de tempo definido.

v “Arquivamento de Aplicativos” na página
326
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Tabela 49. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Configuração de arquivamento comum:

v Essa rota de tarefa arquiva todo e-mail
armazenado em uma caixa de correio por
um período definido automaticamente em
uma base regular. A rota de tarefa detecta
duplicatas e arquiva o mesmo e-mail
apenas uma vez. Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub pois as opções
de stub podem ser definidas pela rota de
tarefa Arquivamento Padrão (Stub) que
pode ser configurada para funcionar com
esta rota de tarefa.

v Esta rota de tarefa é projetada para
trabalhar com a rota de tarefa
Arquivamento Padrão (automático) e
remove o conteúdo de e-mail nos estágios
definidos. Quando mais antigo o e-mail,
menos conteúdo de e-mail é armazenado
no servidor de e-mail. Ele remove os
anexos do e-mail dowas meses após o
e-mail ser arquivado. Além disso, ele
exclui o e-mail onze meses após ter sido
arquivado. Se o e-mail for restaurado,
uma nova colocação em stub não será
executada.

v Esta rota de tarefa arquiva e-mail com
base nas solicitações de arquivamento.
Quando um usuário marca um e-mail
para arquivamento, uma solicitação de
arquivamento é enviada à caixa postal
acionadora que está definida na
configuração do cliente. As solicitações de
arquivamento são coletadas e os
documentos de e-mail são marcados e
arquivados. A rota de tarefa detecta
duplicatas e remove anexos do e-mail na
caixa de correio.

v “Arquivamento Padrão (Automático)” na
página 331

v “Arquivamento Padrão (Stub)” na página
333

v “Arquivamento Padrão (Interativo)” na
página 332

Configuração de arquivamento básica com
stub simples:

v Essa é uma rota de tarefa básica que
regularmente arquiva e-mails
automaticamente, detectando duplicatas e
removendo anexos em e-mails
imediatamente. Esta rota de tarefa pode
ser usada como um ponto de início para
as novas rotas de tarefas para
arquivamento de e-mail.

v “Arquivamento” na página 327
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Tabela 49. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Economia de espaço no servidor de e-mail
após arquivamento ou restauração:

v Esta é uma rota de tarefa de economia de
espaço que pode ser usada com uma rota
de tarefa de arquivamento. Essa rota de
tarefa poupa espaço processando o e-mail
que já foi arquivado ou foi restaurado. A
rota de tarefa remove o conteúdo do
e-mail em estágios definidos (stub
atrasado).

v “Modelo de Ciclo de Vida” na página 335

Arquivamento em uma organização
complexa:

v Esta rota de tarefa está projetada para
suportar usuários trabalhando em uma
organização com locais em fusos horários
diferentes. Ela arquiva automaticamente
os e-mails mais antigos que um tempo
especificado. Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub pois as opções
de stub podem ser definidas usando a
rota de tarefa Organizações Complexas
(Stub) que pode ser configurada para
trabalhar com esta rota de tarefa.

v Esta rota de tarefa é projetada para
trabalhar com a rota de tarefa Organização
Complexa (Arquivamento) e remove
conteúdo de e-mail em estágios definidos.
A rota de tarefa também considera que os
usuários podem precisar de acesso a seus
e-mails quando estão trabalhando off-line.

v “Organização Complexa (Arquivamento)”
na página 329

v “Organização Complexa (Stub)” na página
330

Arquivamento com ênfase em economia de
espaço:

v Esta é uma das três rotas de tarefas
disponíveis que enfatiza a economia de
espaço no servidor de correio durante o
arquivamento de e-mail. Esta rota de
tarefa arquiva e-mail automaticamente
após um determinado período de tempo.
Para economizar espaço no servidor de
correio, todos os anexos de e-mail e o
corpo do e-mail são removidos.

v Esta é outra rota de tarefa disponível que
dá ênfase à economia de espaço no
servidor de e-mail ao arquivar apenas
e-mails grandes. Os anexos são removidos
e substituídos por links quando os
documentos de e-mail são arquivados.

v Esta rota de tarefa de economia de espaço
tem ênfase em economizar espaço no
servidor de e-mail após o arquivamento
do e-mail. Para suportar usuários de
e-mail trabalhando off-line por períodos
de tempo mais longos, a nova colocação
em stub automática é desativada.

v “Economia de Espaço (Todos os E-mails)”
na página 338

v “Economia de Espaço (Anexos Grandes)”
na página 339

v “Economia de Espaço (Stub)” na página
340
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Tabela 49. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivamento de e-mail diário:

v Esta rota de tarefa arquiva todos os
e-mails em um diário automaticamente,
exceto solicitações de arquivamento que
foram geradas quando os usuários
marcaram o e-mail para arquivamento. A
rota de tarefa exclui e-mail do diário
imediatamente após ter sido arquivado. A
rota de tarefa configura um período de
retenção para o e-mail no archive. Esse
e-mail pode ser excluído do archive
usando o Content Collector Expiration
Manager.

v Esta rota de tarefa arquiva todos os
e-mails em um diário automaticamente,
exceto solicitações de arquivamento que
foram geradas quando os usuários
marcaram o e-mail para arquivamento.
Todo e-mail arquivado é retido no diário.
A rota de tarefa configura um período de
retenção para o e-mail no archive. Esse
e-mail pode ser excluído do archive
usando o Content Collector Expiration
Manager.

v “Arquivamento de Diário (E-mail
Excluído)” na página 333

v “Arquivamento de Diário (E-mail Retido)”
na página 334

Arquivando documentos nos bancos de
dados Lotus Domino:

v Esta rota de tarefa arquiva
automaticamente documentos dos bancos
de dados Lotus Domino (arquivos NSF).
A rota de tarefa esvazia os arquivos NSF
(exclui todos os documentos nesses
arquivos) assim que os documentos
tiverem sido arquivados.

v “Migração de Archive NSF -
Arquivamento” na página 337

Coletando estatísticas no conteúdo de caixa
de correio:

v Esta rota de tarefa coleta informações
estatísticas sobre o conteúdo da caixa
postal. A rota de tarefa não arquiva ou
modifica quaisquer dados. A rota de tarefa
coleta informações que podem ser
avaliadas para determinar ou monitorar o
comportamento do correio dos usuários.

v “Coleta de Estatísticas de Caixa Postal” na
página 336

Arquivamento de entradas de calendário:

v Essa é uma rota de tarefa especial que
regularmente arquiva entradas na agenda
automaticamente. A rota de tarefa arquiva
somente entradas na agenda se tiverem
passado pelo menos 30 dias desde a data
de término especificada na entrada na
agenda. Ela não remove nenhum
conteúdo da entrada na agenda. A rota de
tarefa detecta duplicatas e arquiva a
entrada na agenda somente uma vez.

v “Arquivando Entradas na Agenda” na
página 328
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Arquivamento de Aplicativos:

Esta rota de tarefa arquiva automaticamente os documentos dos aplicativos Lotus
Notes, por exemplo, documentos de fluxo de trabalho, regularmente se os
documentos estiverem concluídos e não tiverem sido alterados durante um período
de tempo definido.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Documentos de Coleta EC de Aplicativo se Inalterados por pelo menos 30 Dias e
DocStatus OK

Esse coletor coleta documentos de um aplicativo que é especificado na
página Origens da Coleta. Um documento é coletado se o valor do campo
DocStatus for "OK" e o documento não tiver sido alterado durante os
últimos 30 dias.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do documento. Todos os textos ou links de
anexo criados durante o stub são inseridos no campo Rich Text
especificado na seção Opções de Stub.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD Application Archiving.ctms.

Arquivamento:

Essa é uma rota de tarefa básica que regularmente arquiva e-mails
automaticamente, detectando duplicatas e removendo anexos em e-mails
imediatamente.

Esta rota de tarefa pode ser usada como um ponto de início para as novas rotas de
tarefas para arquivamento de e-mail.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar Todos os E-mails
Esse coletor coleta todos os e-mails.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD - Archiving Template.ctms.

Arquivando Entradas na Agenda:

Essa é uma rota de tarefa especial que regularmente arquiva entradas na agenda
automaticamente. A rota de tarefa arquiva somente entradas na agenda se tiverem
passado pelo menos 30 dias desde a data de término especificada na entrada na
agenda. Ela não remove nenhum conteúdo da entrada na agenda.

A rota de tarefa detecta duplicatas e arquiva a entrada na agenda somente uma
vez.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar Entradas de Agenda Concluídas Há 30 Dias
Esse coletor coleta entradas na agenda que foram concluídas há pelos
menos 30 dias.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD - Archiving Calendar Entries.ctms.

Organização Complexa (Arquivamento):

Esta rota de tarefa está projetada para suportar usuários trabalhando em uma
organização com locais em fusos horários diferentes. Ela arquiva automaticamente
os e-mails mais antigos que um tempo especificado. Essa rota de tarefa não contém
uma tarefa de stub, pois as opções de stub podem ser definidas utilizando a rota
de tarefa de Organizações Complexas (Stubbing), a qual pode ser configurada para
funcionar com esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 70 Dias (Nova Iorque)
Este coletor coleta e-mails que são mais antigos que 70 dias das caixas
postais em um servidor em Nova Iorque.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 70 Dias (Paris)
Este coletor coleta e-mails que são mais antigos que 70 dias das caixas
postais em um servidor em Paris.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

Configurando o Content Collector 329



EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD_4.1 - Complex Organization
(archiving).ctms.

Organização Complexa (Stub):

Esta rota de tarefa está projetada para trabalhar com a rota de tarefa Organização
Complexa (Arquivamento) e remove o conteúdo do e-mail em estágios definidos.
A rota de tarefa também considera que os usuários podem precisar de acesso a
seus e-mails quando estão trabalhando off-line. Há duas tarefas EC Criar Stub de
E-mail que tratam do e-mail após ele ser arquivado. A tarefa Remover Anexos e
Corpo remove os anexos e o corpo após o e-mail ser copiado para um repositório
local para economizar espaço no servidor de correio. A tarefa Usar Coletor de Ciclo
de Vida trata de e-mail que excedeu o limite de tempo para copiar em um
repositório local.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar de Caixas Postais em Servidores em Paris e em Nova Iorque
Este coletor coleta e-mails arquivados ou restaurados das caixas postais em
servidores em Paris e em Nova Iorque.

Quando o stub estiver atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os
anexos e o corpo são removidos do e-mail 20 dias após seu arquivamento.
O email restaurado passa por um novo stub após dois meses.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

Remover Anexos e Corpo
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do e-mail.

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD_4.2 - Complex Organization
(stubbing).ctms.
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Arquivamento Padrão (Automático):

Essa rota de tarefa arquiva todo e-mail armazenado em uma caixa de correio por
um período definido automaticamente em uma base regular. A rota de tarefa
detecta duplicatas e arquiva o mesmo e-mail apenas uma vez. Esta rota de tarefa
não contém uma tarefa de stub porque as opções de stub podem ser definidas pela
rota de tarefa Arquivamento Padrão (Stub) que pode ser configurada para
trabalhar com esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que um Mês
Esse coletor coleta e-mails com datas de mais de um mês.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD_1.1 - Default Archiving
(automatic).ctms.
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Arquivamento Padrão (Interativo):

Esta rota de tarefa arquiva e-mail com base nas solicitações de arquivamento.
Quando um usuário marca um e-mail para arquivamento, uma solicitação de
arquivamento é enviada à caixa postal acionadora que está definida na
configuração do cliente. As solicitações de arquivamento são coletadas e os
documentos de e-mail são marcados e arquivados. A rota de tarefa detecta
duplicatas e remove anexos do e-mail na caixa de correio.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails com Base nas Solicitações Interativas
Este coletor coleta e-mails que os usuários marcaram para arquivamento
nas caixas postais.

Especifique o servidor Domino e caminho do banco de dados da caixa de
correio do ativador na guia Origens de Coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD_1.3 - Default Archiving
(interactive).ctms.

Arquivamento Padrão (Stub):

Esta rota de tarefa está projetada para trabalhar com a rota de tarefa Arquivamento
Padrão (Automático) e remove o conteúdo do e-mail em estágios definidos.
Quando mais antigo o e-mail, menos conteúdo de e-mail é armazenado no
servidor de e-mail. Ele remove os anexos do e-mail dowas meses após o e-mail ser
arquivado. Além disso, ele exclui o e-mail onze meses após ter sido arquivado. Se
o e-mail for restaurado, uma nova colocação em stub não será executada.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado.

Quando o stub estiver atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os
anexos são removidos do e-mail dois meses após seu arquivamento. Além
disso, o e-mail é excluído onze meses depois de ter sido arquivado. Uma
nova operação de stub não é executada.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD_1.2 - Default Archiving
(stubbing).ctms.

Arquivamento de Diário (E-mail Excluído):

Esta rota de tarefa arquiva todos os e-mails em um diário automaticamente, exceto
solicitações de arquivamento que foram geradas quando os usuários marcaram o
e-mail para arquivamento. A rota de tarefa exclui e-mail do diário imediatamente
após ter sido arquivado. A rota de tarefa configura um período de retenção para o
e-mail no archive. Esse e-mail pode ser excluído do archive usando o Content
Collector Expiration Manager.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails do Banco de Dados do Diário
Este coletor coleta e-mails do banco de dados do diário de um servidor
Domino.
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Configure o Diário da origem de coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Excluir E-mail
Esta tarefa exclui o email da caixa postal.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Definir Retenção para 3 Anos
Esta tarefa define a retenção para três anos. Todos os documentos que
foram arquivados há mais de três anos podem ser excluídos do
arquivamento utilizando o Content Collector Expiration Manager.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD_3.1 - Journal Archiving (with Mail
Delete).ctms.

Arquivamento de Diário (E-mail Retido):

Esta rota de tarefa arquiva todos os e-mails em um diário automaticamente, exceto
solicitações de arquivamento que foram geradas quando os usuários marcaram o
e-mail para arquivamento. Todo e-mail arquivado é retido no diário. A rota de
tarefa configura um período de retenção para o e-mail no archive. Esse e-mail pode
ser excluído do archive usando o Content Collector Expiration Manager.
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Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails do Banco de Dados do Diário
Este coletor coleta e-mails do banco de dados do diário de um servidor
Domino.

Configure o Diário da origem de coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Definir Retenção para 3 Anos
Esta tarefa define a retenção para três anos. Todos os documentos que
foram arquivados há mais de três anos podem ser excluídos do
arquivamento utilizando o Content Collector Expiration Manager.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD_3.2 - Journal Archiving (without
Mail Delete).ctms.

Modelo de Ciclo de Vida:

Esta é uma rota de tarefa de economia de espaço que pode ser usada com uma
rota de tarefa de arquivamento. Essa rota de tarefa poupa espaço processando o
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e-mail que já foi arquivado ou foi restaurado. A rota de tarefa remove o conteúdo
do e-mail em estágios definidos (stub atrasado).

Ele adiciona uma mensagem de status ao e-mail original uma hora depois de ele
ter sido arquivado. Remove os anexos 30 dias após o e-mail ter sido arquivado.
Remove os anexos e trunca o texto do corpo 60 dias após o e-mail ter sido
arquivado. Remove o texto do corpo 90 dias após o e-mail ter sido arquivado. Ele
exclui o e-mail inteiro um ano após ter sido arquivado. A reaplicação de stub é
executada 14 dias após o e-mail ter sido restaurado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado. Quando o stub estiver
atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, o stub é executado de
acordo com as configurações definidas na guia Ciclo de Vida. Essa guia
também inclui o intervalo de tempo após o qual o e-mail restaurado é
aplicado em stub novamente.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD - Lifecycle Template.ctms.

Coleta de Estatísticas de Caixa Postal:

Esta rota de tarefa coleta informações estatísticas sobre o conteúdo da caixa postal.
A rota de tarefa não arquiva ou modifica quaisquer dados. A rota de tarefa coleta
informações que podem ser avaliadas para determinar ou monitorar o
comportamento do correio dos usuários.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que um Mês
Esse coletor coleta e-mails com datas de mais de um mês.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:
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Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD - Mailbox Statistics Collection
Template.ctms.

Migração de Archive NSF - Arquivamento:

Esta rota de tarefa arquiva automaticamente documentos de arquivos NSF do
Lotus Domino. A rota de tarefa esvazia os arquivos NSF (exclui todos os
documentos nesses arquivos) assim que os documentos tiverem sido arquivados.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar Todos os Documentos de Archives NSF
Este coletor coleta todos os documentos dos archives NSF localizados em
uma pasta.

Configure a origem de coleta Todos os arquivos NSF em uma árvore de
pasta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Excluir E-mail
Esta tarefa exclui o e-mail do archive NSF.
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Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD NSF Migration - Archiving.ctms.
Tarefas relacionadas

“Arquivando E-mail a partir de Arquivos Locais” na página 467

Economia de Espaço (Todos os E-mails):

Esta é uma das três rotas de tarefas disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio durante o arquivamento de e-mail.

Esta rota de tarefa arquiva e-mail automaticamente após um determinado período
de tempo. Para economizar espaço no servidor de correio, todos os anexos de
e-mail e o corpo do e-mail são removidos.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 30 Dias
Esse coletor coleta e-mail mais antigo que 30 dias.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.
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Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos e Corpo
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD_2.1 - Space Saving (all email).ctms.

Economia de Espaço (Anexos Grandes):

Esta é uma das três rotas de tarefas disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio arquivando apenas e-mail grande. Os anexos são removidos
e substituídos por links quando os documentos de e-mail são arquivados.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que uma Semana e Maiores que 1 MB
Esse coletor coleta e-mails que sejam mais antigos do que uma semana e
maiores que 1 MB.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.
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Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD_2.2 - Space Saving (large
attachments).ctms.

Economia de Espaço (Stub):

Esta é uma das três rotas de tarefa disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio depois que o e-mail foi arquivado. Para suportar usuários
de e-mail trabalhando off-line por períodos de tempo mais longos, a nova
colocação em stub automática é desativada.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado. Quando o stub estiver
atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os anexos e o corpo são
removidos do e-mail três meses após seu arquivamento. Uma nova
operação de stub não é executada.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_LD_2.3 - Space Saving (stubbing).ctms.
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Lotus Domino com Modelos de Arquivamento do FileNet P8
Use estes modelos de arquivamento de amostra como base para configurar rota de
tarefa se você estiver arquivando de uma caixa de correio do Lotus Domino para
um repositório do FileNet P8.

Selecione qual dos modelos de arquivamento fornecidos se ajusta ao seu cenário de
usuário de arquivamento:

Tabela 50. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivamento de documento do aplicativo:

v Esta rota de tarefa arquiva
automaticamente documentos dos
aplicativos Lotus Domino, por exemplo
documentos de fluxo de trabalho,
regularmente se os documentos estiverem
concluídos e não tiverem sido alterados
durante um período de tempo definido.

v “Arquivamento de Aplicativos” na página
345

Arquivamento de gerenciamento de
processos de negócios (BPM):

v Essa rota de tarefa arquiva o e-mail de
pastas monitoradas em caixas de correio.
O e-mail pode ser usado em um cenário
de Gerenciamento de Processos de
Negócios (BPM). O e-mail não é colocado
em stub na caixa postal e não pode ser
restaurado.

v “BPM (Business Process Management)” na
página 348
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Tabela 50. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Configuração de arquivamento comum:

v Essa rota de tarefa arquiva todo e-mail
armazenado em uma caixa de correio por
um período definido automaticamente em
uma base regular. A rota de tarefa detecta
duplicatas e arquiva o mesmo e-mail
apenas uma vez. Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub pois as opções
de stub podem ser definidas pela rota de
tarefa Arquivamento Padrão (Stub) que
pode ser configurada para funcionar com
esta rota de tarefa.

v Esta rota de tarefa é projetada para
trabalhar com a rota de tarefa
Arquivamento Padrão (automático) e
remove o conteúdo de e-mail nos estágios
definidos. Quando mais antigo o e-mail,
menos conteúdo de e-mail é armazenado
no servidor de e-mail. Ele remove os
anexos do e-mail dowas meses após o
e-mail ser arquivado. Além disso, ele
exclui o e-mail onze meses após ter sido
arquivado. Se o e-mail for restaurado,
uma nova colocação em stub não será
executada.

v Esta rota de tarefa arquiva e-mail com
base nas solicitações de arquivamento.
Quando um usuário marca um e-mail
para arquivamento, uma solicitação de
arquivamento é enviada à caixa postal
acionadora que está definida na
configuração do cliente. As solicitações de
arquivamento são coletadas e os
documentos de e-mail são marcados e
arquivados. A rota de tarefa detecta
duplicatas e remove anexos do e-mail na
caixa de correio.

v “Arquivamento Padrão (Automático)” na
página 351

v “Arquivamento Padrão (Stub)” na página
353

v “Arquivamento Padrão (Interativo)” na
página 352

Configuração de arquivamento básica com
stub simples:

v Essa é uma rota de tarefa básica que
regularmente arquiva e-mails
automaticamente, detectando duplicatas e
removendo anexos em e-mails
imediatamente. Esta rota de tarefa pode
ser usada como um ponto de início para
as novas rotas de tarefas para
arquivamento de e-mail.

v “Arquivamento” na página 345
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Tabela 50. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Economia de espaço no servidor de e-mail
após arquivamento ou restauração:

v Esta é uma rota de tarefa de economia de
espaço que pode ser usada com uma rota
de tarefa de arquivamento. Essa rota de
tarefa poupa espaço processando o e-mail
que já foi arquivado ou foi restaurado. A
rota de tarefa remove o conteúdo do
e-mail em estágios definidos (stub
atrasado).

v “Modelo de Ciclo de Vida” na página 356

Arquivamento em uma organização
complexa:

v Esta rota de tarefa está projetada para
suportar usuários trabalhando em uma
organização com locais em fusos horários
diferentes. Ela arquiva automaticamente
os e-mails mais antigos que um tempo
especificado. Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub pois as opções
de stub podem ser definidas usando a
rota de tarefa Organizações Complexas
(Stub) que pode ser configurada para
trabalhar com esta rota de tarefa.

v Esta rota de tarefa é projetada para
trabalhar com a rota de tarefa Organização
Complexa (Arquivamento) e remove
conteúdo de e-mail em estágios definidos.
A rota de tarefa também considera que os
usuários podem precisar de acesso a seus
e-mails quando estão trabalhando off-line.

v “Organização Complexa (Arquivamento)”
na página 349

v “Organização Complexa (Stub)” na página
350

Arquivamento com ênfase em economia de
espaço:

v Esta é uma das três rotas de tarefas
disponíveis que enfatiza a economia de
espaço no servidor de correio durante o
arquivamento de e-mail. Esta rota de
tarefa arquiva e-mail automaticamente
após um determinado período de tempo.
Para economizar espaço no servidor de
correio, todos os anexos de e-mail e o
corpo do e-mail são removidos.

v Esta é outra rota de tarefa disponível que
dá ênfase à economia de espaço no
servidor de e-mail ao arquivar apenas
e-mails grandes. Os anexos são removidos
e substituídos por links quando os
documentos de e-mail são arquivados.

v Esta rota de tarefa de economia de espaço
tem ênfase em economizar espaço no
servidor de e-mail após o arquivamento
do e-mail. Para suportar usuários de
e-mail trabalhando off-line por períodos
de tempo mais longos, a nova colocação
em stub automática é desativada.

v “Economia de Espaço (Todos os E-mails)”
na página 358

v “Economia de Espaço (Anexos Grandes)”
na página 359

v “Economia de Espaço (Stub)” na página
360
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Tabela 50. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivamento de e-mail diário:

v Esta rota de tarefa arquiva todos os
e-mails em um diário automaticamente,
exceto solicitações de arquivamento que
foram geradas quando os usuários
marcaram o e-mail para arquivamento. A
rota de tarefa exclui e-mail do diário
imediatamente após ter sido arquivado. A
rota de tarefa configura um período de
retenção para o e-mail no archive. Esse
e-mail pode ser excluído do archive
usando o Content Collector Expiration
Manager.

v Esta rota de tarefa arquiva todos os
e-mails em um diário automaticamente,
exceto solicitações de arquivamento que
foram geradas quando os usuários
marcaram o e-mail para arquivamento.
Todo e-mail arquivado é retido no diário.
A rota de tarefa configura um período de
retenção para o e-mail no archive. Esse
e-mail pode ser excluído do archive
usando o Content Collector Expiration
Manager.

v “Arquivamento de Diário (E-mail
Excluído)” na página 353

v “Arquivamento de Diário (E-mail Retido)”
na página 355

Arquivando documentos nos bancos de
dados Lotus Domino

v Esta rota de tarefa arquiva
automaticamente documentos dos bancos
de dados Lotus Domino (arquivos NSF).
A rota de tarefa esvazia os arquivos NSF
(exclui todos os documentos nesses
arquivos) assim que os documentos
tiverem sido arquivados.

v “Migração de Archive NSF -
Arquivamento” na página 357

Coletando estatísticas no conteúdo de caixa
de correio:

v Esta rota de tarefa coleta informações
estatísticas sobre o conteúdo da caixa
postal. A rota de tarefa não arquiva ou
modifica quaisquer dados. A rota de tarefa
coleta informações que podem ser
avaliadas para determinar ou monitorar o
comportamento do correio dos usuários.

v “Coleta de Estatísticas de Caixa Postal” na
página 356

Arquivamento de entradas de calendário:

v Essa é uma rota de tarefa especial que
regularmente arquiva entradas na agenda
automaticamente. A rota de tarefa arquiva
somente entradas na agenda se tiverem
passado pelo menos 30 dias desde a data
de término especificada na entrada na
agenda. Ela não remove nenhum
conteúdo da entrada na agenda. A rota de
tarefa detecta duplicatas e arquiva a
entrada na agenda somente uma vez.

v “Arquivando Entradas na Agenda” na
página 347
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Arquivamento de Aplicativos:

Esta rota de tarefa arquiva automaticamente os documentos dos aplicativos Lotus
Notes, por exemplo, documentos de fluxo de trabalho, regularmente se os
documentos estiverem concluídos e não tiverem sido alterados durante um período
de tempo definido.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Documentos de Coleta EC de Aplicativo se Inalterados por pelo menos 30 Dias e
DocStatus OK

Esse coletor coleta documentos de um aplicativo que é especificado na
página Origens da Coleta. Um documento é coletado se o valor do campo
DocStatus for "OK" e o documento não tiver sido alterado durante os
últimos 30 dias.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Elementos de Conteúdo de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia para o P8 qualquer conteúdo de documento que esteja
anexado ao objeto que a tarefa Criar Documento do P8 4.x cria.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do documento. Todos os textos ou links de
anexo criados durante o stub são inseridos no campo Rich Text
especificado na seção Opções de Stub.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD Application Archiving.ctms.

Arquivamento:
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Essa é uma rota de tarefa básica que regularmente arquiva e-mails
automaticamente, detectando duplicatas e removendo anexos em e-mails
imediatamente.

Esta rota de tarefa pode ser usada como um ponto de início para as novas rotas de
tarefas para arquivamento de e-mail.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar Todos os E-mails
Esse coletor coleta todos os e-mails.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD - Archiving Template.ctms.

Arquivando Entradas na Agenda:

Essa é uma rota de tarefa especial que regularmente arquiva entradas na agenda
automaticamente. A rota de tarefa arquiva somente entradas na agenda se tiverem
passado pelo menos 30 dias desde a data de término especificada na entrada na
agenda. Ela não remove nenhum conteúdo da entrada na agenda.

A rota de tarefa detecta duplicatas e arquiva a entrada na agenda somente uma
vez.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar Entradas de Agenda Concluídas Há 30 Dias
Esse coletor coleta entradas na agenda que foram concluídas há pelos
menos 30 dias.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.
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Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD - Archiving Calendar Entries.ctms.

BPM (Business Process Management):

Essa rota de tarefa arquiva o e-mail de pastas monitoradas em caixas de correio. O
e-mail pode ser usado em um cenário de Gerenciamento de Processos de Negócios
(BPM). O e-mail não é colocado em stub na caixa postal e não pode ser restaurado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails das Pastas Monitoradas
Esse coletor coleta e-mail de pastas monitoradas em caixas de correio.

Configure uma das origens de coleta a seguir: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de
Correio.

Especifique as pastas a serem monitoradas na guia Origem da Coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Marcar como Processado
Esta tarefa marca o email como processado para que ele não seja
selecionado na próxima vez.

P8 4.x Criar Documento para Anexo
Essa tarefa cria um documento no repositório para cada anexo e armazena
o anexo nesse documento. Ela também define o nome de recuperação de
conteúdo.

P8 4.x Criar Documento para E-mail
Essa tarefa cria um documento no repositório para cada e-mail e armazena
o e-mail nesse documento. Ela também mapeia as propriedades de e-mail.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.
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Documentos de Link do P8 4.x
Esta tarefa cria objetos de links que associam um documento aos seus
anexos e associa os arquivos uns aos outros.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD - BPM Template.ctms.

Organização Complexa (Arquivamento):

Esta rota de tarefa está projetada para suportar usuários trabalhando em uma
organização com locais em fusos horários diferentes. Ela arquiva automaticamente
os e-mails mais antigos que um tempo especificado. Essa rota de tarefa não contém
uma tarefa de stub, pois as opções de stub podem ser definidas utilizando a rota
de tarefa de Organizações Complexas (Stubbing), a qual pode ser configurada para
funcionar com esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 70 Dias (Nova Iorque)
Este coletor coleta e-mails que são mais antigos que 70 dias das caixas
postais em um servidor em Nova Iorque.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 70 Dias (Paris)
Este coletor coleta e-mails que são mais antigos que 70 dias das caixas
postais em um servidor em Paris.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
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Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD_4.1 - Complex Organization
(archiving).ctms.

Organização Complexa (Stub):

Esta rota de tarefa está projetada para trabalhar com a rota de tarefa Organização
Complexa (Arquivamento) e remove o conteúdo do e-mail em estágios definidos.
A rota de tarefa também considera que os usuários podem precisar de acesso a
seus e-mails quando estão trabalhando off-line. Há duas tarefas EC Criar Stub de
E-mail que tratam do e-mail após ele ser arquivado. A tarefa Remover Anexos e
Corpo remove os anexos e o corpo após o e-mail ser copiado para um repositório
local para economizar espaço no servidor de correio. A tarefa Usar Coletor de Ciclo
de Vida trata de e-mail que excedeu o limite de tempo para copiar em um
repositório local.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar de Caixas Postais em Servidores em Paris e em Nova Iorque
Este coletor coleta e-mails arquivados ou restaurados das caixas postais em
servidores em Paris e em Nova Iorque.

Quando o stub estiver atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os
anexos e o corpo são removidos do e-mail 20 dias após seu arquivamento.
O email restaurado passa por um novo stub após dois meses.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

Remover Anexos e Corpo
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do e-mail.

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD_4.2 - Complex Organization
(stubbing).ctms.

Arquivamento Padrão (Automático):

Essa rota de tarefa arquiva todo e-mail armazenado em uma caixa de correio por
um período definido automaticamente em uma base regular. A rota de tarefa
detecta duplicatas e arquiva o mesmo e-mail apenas uma vez. Esta rota de tarefa
não contém uma tarefa de stub porque as opções de stub podem ser definidas pela
rota de tarefa Arquivamento Padrão (Stub) que pode ser configurada para
trabalhar com esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que um Mês
Esse coletor coleta e-mails com datas de mais de um mês.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.
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Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD_1.1 - Default Archiving
(automatic).ctms.

Arquivamento Padrão (Interativo):

Esta rota de tarefa arquiva e-mail com base nas solicitações de arquivamento.
Quando um usuário marca um e-mail para arquivamento, uma solicitação de
arquivamento é enviada à caixa postal acionadora que está definida na
configuração do cliente. As solicitações de arquivamento são coletadas e os
documentos de e-mail são marcados e arquivados. A rota de tarefa detecta
duplicatas e remove anexos do e-mail na caixa de correio.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails com Base nas Solicitações Interativas
Este coletor coleta e-mails que os usuários marcaram para arquivamento
nas caixas postais.

Especifique o servidor Domino e caminho do banco de dados da caixa de
correio do ativador na guia Origens de Coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
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correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD_1.3 - Default Archiving
(interactive).ctms.

Arquivamento Padrão (Stub):

Esta rota de tarefa está projetada para trabalhar com a rota de tarefa Arquivamento
Padrão (Automático) e remove o conteúdo do e-mail em estágios definidos.
Quando mais antigo o e-mail, menos conteúdo de e-mail é armazenado no
servidor de e-mail. Ele remove os anexos do e-mail dowas meses após o e-mail ser
arquivado. Além disso, ele exclui o e-mail onze meses após ter sido arquivado. Se
o e-mail for restaurado, uma nova colocação em stub não será executada.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado.

Quando o stub estiver atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os
anexos são removidos do e-mail dois meses após seu arquivamento. Além
disso, o e-mail é excluído onze meses depois de ter sido arquivado. Uma
nova operação de stub não é executada.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD_1.2 - Default Archiving
(stubbing).ctms.

Arquivamento de Diário (E-mail Excluído):

Esta rota de tarefa arquiva todos os e-mails em um diário automaticamente, exceto
solicitações de arquivamento que foram geradas quando os usuários marcaram o
e-mail para arquivamento. A rota de tarefa exclui e-mail do diário imediatamente
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após ter sido arquivado. A rota de tarefa configura um período de retenção para o
e-mail no archive. Esse e-mail pode ser excluído do archive usando o Content
Collector Expiration Manager.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails do Banco de Dados do Diário
Este coletor coleta e-mails do banco de dados do diário de um servidor
Domino.

Configure o Diário da origem de coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Excluir E-mail
Esta tarefa exclui o email da caixa postal.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Definir Retenção para 3 Anos
Esta tarefa define a retenção para três anos. Todos os documentos que
foram arquivados há mais de três anos podem ser excluídos do
arquivamento utilizando o Content Collector Expiration Manager.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD_3.1 - Journal Archiving (with Mail
Delete).ctms.

Arquivamento de Diário (E-mail Retido):

Esta rota de tarefa arquiva todos os e-mails em um diário automaticamente, exceto
solicitações de arquivamento que foram geradas quando os usuários marcaram o
e-mail para arquivamento. Todo e-mail arquivado é retido no diário. A rota de
tarefa configura um período de retenção para o e-mail no archive. Esse e-mail pode
ser excluído do archive usando o Content Collector Expiration Manager.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails do Banco de Dados do Diário
Este coletor coleta e-mails do banco de dados do diário de um servidor
Domino.

Configure o Diário da origem de coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.
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Definir Retenção para 3 Anos
Esta tarefa define a retenção para três anos. Todos os documentos que
foram arquivados há mais de três anos podem ser excluídos do
arquivamento utilizando o Content Collector Expiration Manager.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD_3.2 - Journal Archiving (without
Mail Delete).ctms.

Modelo de Ciclo de Vida:

Esta é uma rota de tarefa de economia de espaço que pode ser usada com uma
rota de tarefa de arquivamento. Essa rota de tarefa poupa espaço processando o
e-mail que já foi arquivado ou foi restaurado. A rota de tarefa remove o conteúdo
do e-mail em estágios definidos (stub atrasado).

Ele adiciona uma mensagem de status ao e-mail original uma hora depois de ele
ter sido arquivado. Remove os anexos 30 dias após o e-mail ter sido arquivado.
Remove os anexos e trunca o texto do corpo 60 dias após o e-mail ter sido
arquivado. Remove o texto do corpo 90 dias após o e-mail ter sido arquivado. Ele
exclui o e-mail inteiro um ano após ter sido arquivado. A reaplicação de stub é
executada 14 dias após o e-mail ter sido restaurado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado. Quando o stub estiver
atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, o stub é executado de
acordo com as configurações definidas na guia Ciclo de Vida. Essa guia
também inclui o intervalo de tempo após o qual o e-mail restaurado é
aplicado em stub novamente.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD - Lifecycle Template.ctms.

Coleta de Estatísticas de Caixa Postal:

Esta rota de tarefa coleta informações estatísticas sobre o conteúdo da caixa postal.
A rota de tarefa não arquiva ou modifica quaisquer dados. A rota de tarefa coleta
informações que podem ser avaliadas para determinar ou monitorar o
comportamento do correio dos usuários.
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Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que um Mês
Esse coletor coleta e-mails com datas de mais de um mês.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD - Mailbox Statistics Collection
Template.ctms.

Migração de Archive NSF - Arquivamento:

Esta rota de tarefa arquiva automaticamente documentos de arquivos NSF do
Lotus Domino. A rota de tarefa esvazia os arquivos NSF (exclui todos os
documentos nesses arquivos) assim que os documentos tiverem sido arquivados.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar Todos os Documentos de Archives NSF
Este coletor coleta todos os documentos dos archives NSF localizados em
uma pasta.

Configure a origem de coleta Todos os arquivos NSF em uma árvore de
pasta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Excluir E-mail
Esta tarefa exclui o e-mail do archive NSF.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.
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EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD NSF Migration - Archiving.ctms.
Tarefas relacionadas

“Arquivando E-mail a partir de Arquivos Locais” na página 467

Economia de Espaço (Todos os E-mails):

Esta é uma das três rotas de tarefas disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio durante o arquivamento de e-mail.

Esta rota de tarefa arquiva e-mail automaticamente após um determinado período
de tempo. Para economizar espaço no servidor de correio, todos os anexos de
e-mail e o corpo do e-mail são removidos.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 30 Dias
Esse coletor coleta e-mail mais antigo que 30 dias.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:
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Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Remover Anexos e Corpo
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD_2.1 - Space Saving (all email).ctms.

Economia de Espaço (Anexos Grandes):

Esta é uma das três rotas de tarefas disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio arquivando apenas e-mail grande. Os anexos são removidos
e substituídos por links quando os documentos de e-mail são arquivados.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que uma Semana e Maiores que 1 MB
Esse coletor coleta e-mails que sejam mais antigos do que uma semana e
maiores que 1 MB.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio
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Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD_2.2 - Space Saving (large
attachments).ctms.

Economia de Espaço (Stub):

Esta é uma das três rotas de tarefa disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio depois que o e-mail foi arquivado. Para suportar usuários
de e-mail trabalhando off-line por períodos de tempo mais longos, a nova
colocação em stub automática é desativada.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado. Quando o stub estiver

360 Guia do Administrador



atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os anexos e o corpo são
removidos do e-mail três meses após seu arquivamento. Uma nova
operação de stub não é executada.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_LD_2.3 - Space Saving (stubbing).ctms.

Microsoft Exchange com Modelos de Arquivamento do IBM
Content Manager
Use estes modelos de arquivamento de amostra como uma base para configurar
rotas de tarefa se você estiver arquivando a partir de uma caixa de correio do
Microsoft Exchange para um repositório do IBM Content Manager.

Selecione qual dos modelos de arquivamento fornecidos se ajusta ao seu cenário de
usuário de arquivamento:

Tabela 51. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivar mensagens a partir das pastas
gerenciadas:

v Esta rota de tarefa arquiva
automaticamente e-mail em pastas
gerenciadas pelo Microsoft Exchange
removendo todos os anexos do e-mail
imediatamente. Isso permite configurar
um período de retenção para o e-mail no
archive. Esse e-mail pode ser excluído do
archive usando o Content Collector
Expiration Manager.

v “Arquivando Pastas Gerenciadas” na
página 367

Arquivar mensagens nas pastas pessoais:

v Esta rota de tarefa arquiva mensagens de
pastas pessoais (arquivos PST)
automaticamente. A rota de tarefa remove
os anexos e o corpo das mensagens assim
que as mensagens são arquivadas. Os
stubs resultantes são movidos para as
caixas de correio do Microsoft Exchange
dos proprietários dos arquivos PST,
deixando os arquivos PST vazios.

v “Migração de PST - Arquivamento” na
página 376
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Tabela 51. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Configuração de arquivamento comum:

v Essa rota de tarefa arquiva todo e-mail
armazenado em uma caixa de correio por
um período definido automaticamente em
uma base regular. A rota de tarefa detecta
duplicatas e arquiva o mesmo e-mail
apenas uma vez. Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub pois as opções
de stub podem ser definidas pela rota de
tarefa Arquivamento Padrão (Stub) que
pode ser configurada para funcionar com
esta rota de tarefa.

v Esta rota de tarefa é projetada para
trabalhar com a rota de tarefa
Arquivamento Padrão (automático) e
remove o conteúdo de e-mail nos estágios
definidos. Quando mais antigo o e-mail,
menos conteúdo de e-mail é armazenado
no servidor de e-mail. Ele remove os
anexos do e-mail dowas meses após o
e-mail ser arquivado. Além disso, ele
exclui o e-mail onze meses após ter sido
arquivado. Se o e-mail for restaurado,
uma nova colocação em stub não será
executada.

v Esta rota de tarefa arquiva e-mail com
base nas solicitações de arquivamento.
Quando um usuário marca um e-mail
para arquivamento, uma solicitação de
arquivamento é enviada à caixa postal
acionadora que está definida na
configuração do cliente. As solicitações de
arquivamento são coletadas e os
documentos de e-mail são marcados e
arquivados. A rota de tarefa detecta
duplicatas e remove anexos do e-mail na
caixa de correio.

v “Arquivamento Padrão (Automático)” na
página 370

v “Arquivamento Padrão (Stub)” na página
372

v “Arquivamento Padrão (Interativo)” na
página 371

Configuração de arquivamento básica com
stub simples:

v Essa é uma rota de tarefa básica que
regularmente arquiva e-mails
automaticamente, detectando duplicatas e
removendo anexos em e-mails
imediatamente. Esta rota de tarefa pode
ser usada como um ponto de início para
as novas rotas de tarefas para
arquivamento de e-mail.

v “Arquivamento” na página 364
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Tabela 51. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Economia de espaço após arquivamento ou
restauração:

v Esta é uma rota de tarefa de economia de
espaço que pode ser usada com uma rota
de tarefa de arquivamento. Essa rota de
tarefa poupa espaço processando o e-mail
que já foi arquivado ou foi restaurado. A
rota de tarefa remove o conteúdo do
e-mail em estágios definidos (stub
atrasado).

v “Modelo de Ciclo de Vida” na página 375

Arquivamento em uma organização
complexa:

v Esta rota de tarefa está projetada para
suportar usuários trabalhando em uma
organização com locais em fusos horários
diferentes. Ela arquiva automaticamente
os e-mails mais antigos que um tempo
especificado. Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub pois as opções
de stub podem ser definidas usando a
rota de tarefa Organizações Complexas
(Stub) que pode ser configurada para
trabalhar com esta rota de tarefa.

v Esta rota de tarefa é projetada para
trabalhar com a rota de tarefa Organização
Complexa (Arquivamento) e remove
conteúdo de e-mail em estágios definidos.
A rota de tarefa também considera que os
usuários podem precisar de acesso a seus
e-mails quando estão trabalhando off-line.

v “Organização Complexa (Arquivamento)”
na página 368

v “Organização Complexa (Stub)” na página
369

Arquivamento com ênfase em economia de
espaço:

v Esta é uma das três rotas de tarefas
disponíveis que enfatiza a economia de
espaço no servidor de correio durante o
arquivamento de e-mail. Esta rota de
tarefa arquiva e-mail automaticamente
após um determinado período de tempo.
Para economizar espaço no servidor de
correio, todos os anexos de e-mail e o
corpo do e-mail são removidos.

v Esta é outra rota de tarefa disponível que
dá ênfase à economia de espaço no
servidor de e-mail ao arquivar apenas
e-mails grandes. Os anexos são removidos
e substituídos por links quando os
documentos de e-mail são arquivados.

v Esta rota de tarefa de economia de espaço
tem ênfase em economizar espaço no
servidor de e-mail após o arquivamento
do e-mail. Para suportar usuários de
e-mail trabalhando off-line por períodos
de tempo mais longos, a nova colocação
em stub automática é desativada.

v “Economia de Espaço (Todos os E-mails)”
na página 377

v “Economia de Espaço (Anexos Grandes)”
na página 378

v “Economia de Espaço (Stub)” na página
379
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Tabela 51. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivamento de e-mail diário:

v Esta rota de tarefa arquiva todos os
e-mails em um diário automaticamente,
exceto solicitações de arquivamento que
foram geradas quando os usuários
marcaram o e-mail para arquivamento. A
rota de tarefa exclui e-mail do diário
imediatamente após ter sido arquivado. A
rota de tarefa configura um período de
retenção para o e-mail no archive. Esse
e-mail pode ser excluído do archive
usando o Content Collector Expiration
Manager.

v Esta rota de tarefa arquiva todos os
e-mails em um diário automaticamente,
exceto solicitações de arquivamento que
foram geradas quando os usuários
marcaram o e-mail para arquivamento.
Todo e-mail arquivado é retido no diário.
A rota de tarefa configura um período de
retenção para o e-mail no archive. Esse
e-mail pode ser excluído do archive
usando o Content Collector Expiration
Manager.

v “Arquivamento de Diário (E-mail
Excluído)” na página 372

v “Arquivamento de Diário (E-mail Retido)”
na página 374

Coletando estatísticas no conteúdo da caixa
de correio

v Esta rota de tarefa coleta informações
estatísticas sobre o conteúdo da caixa
postal. A rota de tarefa não arquiva ou
modifica quaisquer dados. A rota de tarefa
coleta informações que podem ser
avaliadas para determinar ou monitorar o
comportamento do correio dos usuários.

v “Coleta de Estatísticas de Caixa Postal” na
página 375

Arquivamento de entradas de calendário:

v Essa é uma rota de tarefa especial que
regularmente arquiva entradas na agenda
automaticamente. A rota de tarefa arquiva
somente entradas na agenda se tiverem
passado pelo menos 30 dias desde a data
de término especificada na entrada na
agenda. Ela não remove nenhum
conteúdo da entrada na agenda. A rota de
tarefa detecta duplicatas e arquiva a
entrada na agenda somente uma vez.

v “Arquivando Entradas na Agenda” na
página 365

Arquivamento:

Essa é uma rota de tarefa básica que regularmente arquiva e-mails
automaticamente, detectando duplicatas e removendo anexos em e-mails
imediatamente.

Esta rota de tarefa pode ser usada como um ponto de início para as novas rotas de
tarefas para arquivamento de e-mail.
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Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar Todos os E-mails
Esse coletor coleta todos os e-mails.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX - Archiving Template.ctms.

Arquivando Entradas na Agenda:

Essa é uma rota de tarefa especial que regularmente arquiva entradas na agenda
automaticamente. A rota de tarefa arquiva somente entradas na agenda se tiverem
passado pelo menos 30 dias desde a data de término especificada na entrada na
agenda. Ela não remove nenhum conteúdo da entrada na agenda.
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A rota de tarefa detecta duplicatas e arquiva a entrada na agenda somente uma
vez.

Essa rota de tarefa requer uma propriedade de metadados definida pelo usuário do
tipo Data/Hora. Essa propriedade de metadados é utilizada para extrair a data de
término do compromisso da entrada na agenda. Esse registro de data e hora é
utilizado na regra Concluído Há 30 Dias para evitar o arquivamento de entradas
na agenda muito prematuramente.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar Entradas na Agenda mais Antigas que Um Mês
Esse coletor coleta entradas na agenda que sejam mais antigas do que um
mês.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

366 Guia do Administrador



Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX - Archiving Calendar Entries.ctms.

Arquivando Pastas Gerenciadas:

Esta rota de tarefa arquiva automaticamente o e-mail em pastas gerenciadas pelo
Microsoft Exchange, removendo todos os anexos de e-mail imediatamente. Isso
permite configurar um período de retenção para o e-mail no archive. Esse e-mail
pode ser excluído do archive usando o Content Collector Expiration Manager.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails das Pastas Gerenciadas
Esse coletor coleta e-mail das pastas de caixa de correio que são
gerenciadas pelo Microsoft Exchange.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.
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Configurar Retenção com Base na Retenção de Pasta
Esta tarefa configura a retenção para a mensagem com o valor da
propriedade de metadados do sistema <E-mail, Retenção de Pasta
Gerenciada>. Todas as mensagens que excedem a retenção podem ser
excluídas do arquivamento utilizando o Content Collector Expiration
Manager.

Definir Retenção para 3 Anos
Esta tarefa define a retenção para três anos. Todos os documentos que
foram arquivados há mais de três anos podem ser excluídos do
arquivamento utilizando o Content Collector Expiration Manager.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX Managed Folder Archiving.ctms.

Organização Complexa (Arquivamento):

Esta rota de tarefa está projetada para suportar usuários trabalhando em uma
organização com locais em fusos horários diferentes. Ela arquiva automaticamente
os e-mails mais antigos que um tempo especificado. Essa rota de tarefa não contém
uma tarefa de stub, pois as opções de stub podem ser definidas utilizando a rota
de tarefa de Organizações Complexas (Stubbing), a qual pode ser configurada para
funcionar com esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 70 Dias (Nova Iorque)
Este coletor coleta e-mails que são mais antigos que 70 dias das caixas
postais em um servidor em Nova Iorque.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 70 Dias (Paris)
Este coletor coleta e-mails que são mais antigos que 70 dias das caixas
postais em um servidor em Paris.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.
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Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX_4.1 - Complex Organization
(archiving).ctms.

Organização Complexa (Stub):

Esta rota de tarefa está projetada para trabalhar com a rota de tarefa Organização
Complexa (Arquivamento) e remove o conteúdo do e-mail em estágios definidos.
A rota de tarefa também considera que os usuários podem precisar de acesso a
seus e-mails quando estão trabalhando off-line. Há duas tarefas EC Criar Stub de
E-mail que tratam do e-mail após ele ser arquivado. A tarefa Remover Anexos e
Corpo remove os anexos e o corpo após o e-mail ser copiado para um repositório
local para economizar espaço no servidor de correio. A tarefa Usar Coletor de Ciclo
de Vida trata de e-mail que excedeu o limite de tempo para copiar em um
repositório local.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar de Caixas Postais em Servidores em Paris e em Nova Iorque
Este coletor coleta e-mails arquivados ou restaurados das caixas postais em
servidores em Paris e em Nova Iorque.

Quando o stub estiver atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os
anexos e o corpo são removidos do e-mail 20 dias após seu arquivamento.
O email restaurado passa por um novo stub após dois meses.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.
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Remover Anexos e Corpo
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do e-mail.

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX_4.2 - Complex Organization
(stubbing).ctms.

Arquivamento Padrão (Automático):

Essa rota de tarefa arquiva todo e-mail armazenado em uma caixa de correio por
um período definido automaticamente em uma base regular. A rota de tarefa
detecta duplicatas e arquiva o mesmo e-mail apenas uma vez. Esta rota de tarefa
não contém uma tarefa de stub porque as opções de stub podem ser definidas pela
rota de tarefa Arquivamento Padrão (Stub) que pode ser configurada para
trabalhar com esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que um Mês
Esse coletor coleta e-mails com datas de mais de um mês.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.
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EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX_1.1 - Default Archiving
(automatic).ctms.

Arquivamento Padrão (Interativo):

Esta rota de tarefa arquiva e-mail com base nas solicitações de arquivamento.
Quando um usuário marca um e-mail para arquivamento, uma solicitação de
arquivamento é enviada à caixa postal acionadora que está definida na
configuração do cliente. As solicitações de arquivamento são coletadas e os
documentos de e-mail são marcados e arquivados. A rota de tarefa detecta
duplicatas e remove anexos do e-mail na caixa de correio.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails com Base nas Solicitações Interativas
Este coletor coleta e-mails que os usuários marcaram para arquivamento
nas caixas postais.

Especifique a caixa de correio do ativador na guia Origens de Coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.
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EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX_1.3 - Default Archiving
(interactive).ctms.

Arquivamento Padrão (Stub):

Esta rota de tarefa está projetada para trabalhar com a rota de tarefa Arquivamento
Padrão (Automático) e remove o conteúdo do e-mail em estágios definidos.
Quando mais antigo o e-mail, menos conteúdo de e-mail é armazenado no
servidor de e-mail. Ele remove os anexos do e-mail dowas meses após o e-mail ser
arquivado. Além disso, ele exclui o e-mail onze meses após ter sido arquivado. Se
o e-mail for restaurado, uma nova colocação em stub não será executada.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado.

Quando o stub estiver atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os
anexos são removidos do e-mail dois meses após seu arquivamento. Além
disso, o e-mail é excluído onze meses depois de ter sido arquivado. Uma
nova operação de stub não é executada.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX_1.2 - Default Archiving
(stubbing).ctms.

Arquivamento de Diário (E-mail Excluído):

Esta rota de tarefa arquiva todos os e-mails em um diário automaticamente, exceto
solicitações de arquivamento que foram geradas quando os usuários marcaram o
e-mail para arquivamento. A rota de tarefa exclui e-mail do diário imediatamente
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após ter sido arquivado. A rota de tarefa configura um período de retenção para o
e-mail no archive. Esse e-mail pode ser excluído do archive usando o Content
Collector Expiration Manager.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails da Caixa Postal do Diário
Este coletor coleta e-mails de uma caixa postal do destinatário do diário.

Configure o Diário da origem de coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Excluir E-mail
Esta tarefa exclui o email da caixa postal.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Definir Retenção para 3 Anos
Esta tarefa define a retenção para três anos. Todos os documentos que
foram arquivados há mais de três anos podem ser excluídos do
arquivamento utilizando o Content Collector Expiration Manager.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX_3.1 - Journal Archiving (with Mail
Delete).ctms.
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Arquivamento de Diário (E-mail Retido):

Esta rota de tarefa arquiva todos os e-mails em um diário automaticamente, exceto
solicitações de arquivamento que foram geradas quando os usuários marcaram o
e-mail para arquivamento. Todo e-mail arquivado é retido no diário. A rota de
tarefa configura um período de retenção para o e-mail no archive. Esse e-mail pode
ser excluído do archive usando o Content Collector Expiration Manager.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails da Caixa Postal do Diário
Este coletor coleta e-mails de uma caixa postal do destinatário do diário.

Configure o Diário da origem de coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Definir Retenção para 3 Anos
Esta tarefa define a retenção para três anos. Todos os documentos que
foram arquivados há mais de três anos podem ser excluídos do
arquivamento utilizando o Content Collector Expiration Manager.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX_3.2 - Journal Archiving (without
Mail Delete).ctms.

Modelo de Ciclo de Vida:

Esta é uma rota de tarefa de economia de espaço que pode ser usada com uma
rota de tarefa de arquivamento. Essa rota de tarefa poupa espaço processando o
e-mail que já foi arquivado ou foi restaurado. A rota de tarefa remove o conteúdo
do e-mail em estágios definidos (stub atrasado).

Ele adiciona uma mensagem de status ao e-mail original uma hora depois de ele
ter sido arquivado. Remove os anexos 30 dias após o e-mail ter sido arquivado.
Remove os anexos e trunca o texto do corpo 60 dias após o e-mail ter sido
arquivado. Remove o texto do corpo 90 dias após o e-mail ter sido arquivado. Ele
exclui o e-mail inteiro um ano após ter sido arquivado. A reaplicação de stub é
executada 14 dias após o e-mail ter sido restaurado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado. Quando o stub estiver
atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, o stub é executado de
acordo com as configurações definidas na guia Ciclo de Vida. Essa guia
também inclui o intervalo de tempo após o qual o e-mail restaurado é
aplicado em stub novamente.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX - Lifecycle Template.ctms.

Coleta de Estatísticas de Caixa Postal:

Esta rota de tarefa coleta informações estatísticas sobre o conteúdo da caixa postal.
A rota de tarefa não arquiva ou modifica quaisquer dados. A rota de tarefa coleta
informações que podem ser avaliadas para determinar ou monitorar o
comportamento do correio dos usuários.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que um Mês
Esse coletor coleta e-mails com datas de mais de um mês.
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Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX - Mailbox Statistics Collection
Template.ctms.

Migração de PST - Arquivamento:

Esta rota de tarefa arquiva mensagens de pastas pessoais (arquivos PST)
automaticamente. A rota de tarefa remove os anexos e o corpo das mensagens
assim que as mensagens são arquivadas. Os stubs resultantes são movidos para as
caixas postais do Exchange dos proprietários dos arquivos PST, deixando os
arquivos PST vazios.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar Todas as Mensagens dos arquivos PST do EC
Esse coletor coleta todas as mensagens das pastas pessoais (arquivos PST).

Configure uma das seguintes origens de coleta: arquivo PST no
computador local, Todos os arquivos PST em uma árvore de pasta, Todos
os arquivos PST em um computador, Todos os arquivos PST em um grupo
de computadores

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa
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Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Copiar para Caixa de Correio do EC
Esta tarefa copia o stub da pasta pessoal (arquivo PST) para a caixa postal
Exchange do proprietário do arquivo PST.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos e Corpo do E-mail no PST
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do email na pasta pessoal (arquivo
PST).

Remover Stub de E-mail do PST
Esta tarefa remove o stub do arquivo PST.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX PST Migration - Archiving.ctms.
Tarefas relacionadas

“Arquivando E-mail a partir de Arquivos Locais” na página 467

Economia de Espaço (Todos os E-mails):

Esta é uma das três rotas de tarefas disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio durante o arquivamento de e-mail.

Esta rota de tarefa arquiva e-mail automaticamente após um determinado período
de tempo. Para economizar espaço no servidor de correio, todos os anexos de
e-mail e o corpo do e-mail são removidos.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 30 Dias
Esse coletor coleta e-mail mais antigo que 30 dias.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público
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Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos e Corpo
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX_2.1 - Space Saving (all email).ctms.

Economia de Espaço (Anexos Grandes):

Esta é uma das três rotas de tarefas disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio arquivando apenas e-mail grande. Os anexos são removidos
e substituídos por links quando os documentos de e-mail são arquivados.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que uma Semana e Maiores que 1 MB
Esse coletor coleta e-mails que sejam mais antigos do que uma semana e
maiores que 1 MB.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público
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Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX_2.2 - Space Saving (large
attachments).ctms.

Economia de Espaço (Stub):

Esta é uma das três rotas de tarefa disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio depois que o e-mail foi arquivado. Para suportar usuários
de e-mail trabalhando off-line por períodos de tempo mais longos, a nova
colocação em stub automática é desativada.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado. Quando o stub estiver
atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os anexos e o corpo são
removidos do e-mail três meses após seu arquivamento. Uma nova
operação de stub não é executada.

Configurando o Content Collector 379



Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_EX_2.3 - Space Saving (stubbing).ctms.

Microsoft Exchange com Modelos de Arquivamento do FileNet
P8
Use estes modelos de arquivamento de amostra como base para configurar rota de
tarefa se você estiver arquivando de uma caixa de correio do Microsoft Exchange
para um repositório do FileNet P8.

Selecione qual dos modelos de arquivamento fornecidos se ajusta ao seu cenário de
usuário de arquivamento:

Tabela 52. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivar mensagens a partir das pastas
gerenciadas:

v Esta rota de tarefa arquiva
automaticamente e-mail em pastas
gerenciadas pelo Microsoft Exchange
removendo todos os anexos do e-mail
imediatamente. Isso permite configurar
um período de retenção para o e-mail no
archive. Esse e-mail pode ser excluído do
archive usando o Content Collector
Expiration Manager.

v “Arquivando Pastas Gerenciadas” na
página 386

Arquivar mensagens nas pastas pessoais:

v Esta rota de tarefa arquiva mensagens de
pastas pessoais (arquivos PST)
automaticamente. A rota de tarefa remove
os anexos e o corpo das mensagens assim
que as mensagens são arquivadas. Os
stubs resultantes são movidos para as
caixas de correio do Microsoft Exchange
dos proprietários dos arquivos PST,
deixando os arquivos PST vazios.

v “Migração de PST - Arquivamento” na
página 396

Arquivamento de gerenciamento de
processos de negócios (BPM):

v Essa rota de tarefa arquiva o e-mail de
pastas monitoradas em caixas de correio.
O e-mail pode ser usado em um cenário
de Gerenciamento de Processos de
Negócios (BPM). O e-mail não é colocado
em stub na caixa postal e não pode ser
restaurado.

v “BPM (Business Process Management)” na
página 387
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Tabela 52. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Configuração de arquivamento comum:

v Essa rota de tarefa arquiva todo e-mail
armazenado em uma caixa de correio por
um período definido automaticamente em
uma base regular. A rota de tarefa detecta
duplicatas e arquiva o mesmo e-mail
apenas uma vez. Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub pois as opções
de stub podem ser definidas pela rota de
tarefa Arquivamento Padrão (Stub) que
pode ser configurada para funcionar com
esta rota de tarefa.

v Esta rota de tarefa é projetada para
trabalhar com a rota de tarefa
Arquivamento Padrão (automático) e
remove o conteúdo de e-mail nos estágios
definidos. Quando mais antigo o e-mail,
menos conteúdo de e-mail é armazenado
no servidor de e-mail. Ele remove os
anexos do e-mail dowas meses após o
e-mail ser arquivado. Além disso, ele
exclui o e-mail onze meses após ter sido
arquivado. Se o e-mail for restaurado,
uma nova colocação em stub não será
executada.

v Esta rota de tarefa arquiva e-mail com
base nas solicitações de arquivamento.
Quando um usuário marca um e-mail
para arquivamento, uma solicitação de
arquivamento é enviada à caixa postal
acionadora que está definida na
configuração do cliente. As solicitações de
arquivamento são coletadas e os
documentos de e-mail são marcados e
arquivados. A rota de tarefa detecta
duplicatas e remove anexos do e-mail na
caixa de correio.

v “Arquivamento Padrão (Automático)” na
página 390

v “Arquivamento Padrão (Stub)” na página
392

v “Arquivamento Padrão (Interativo)” na
página 391

Configuração de arquivamento básica com
stub simples:

v Esta é uma rota de tarefa básica que
arquiva e-mail em um servidor
automaticamente, em uma base regular,
detectando duplicatas e removendo
anexos em e-mail imediatamente. Esta
rota de tarefa pode ser usada como um
ponto de início para as novas rotas de
tarefas para arquivamento de e-mail.

v “Arquivamento” na página 383
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Tabela 52. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Economia de espaço após arquivamento ou
restauração:

v Esta é uma rota de tarefa de economia de
espaço que pode ser usada com uma rota
de tarefa de arquivamento. Essa rota de
tarefa poupa espaço processando o e-mail
que já foi arquivado ou foi restaurado. A
rota de tarefa remove o conteúdo do
e-mail em estágios definidos (stub
atrasado).

v “Modelo de Ciclo de Vida” na página 395

Arquivamento em uma organização
complexa:

v Esta rota de tarefa está projetada para
suportar usuários trabalhando em uma
organização com locais em fusos horários
diferentes. Ela arquiva automaticamente
os e-mails mais antigos que um tempo
especificado. Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub pois as opções
de stub podem ser definidas usando a
rota de tarefa Organizações Complexas
(Stub) que pode ser configurada para
trabalhar com esta rota de tarefa.

v Esta rota de tarefa é projetada para
trabalhar com a rota de tarefa Organização
Complexa (Arquivamento) e remove
conteúdo de e-mail em estágios definidos.
A rota de tarefa também considera que os
usuários podem precisar de acesso a seus
e-mails quando estão trabalhando off-line.

v “Organização Complexa (Arquivamento)”
na página 388

v “Organização Complexa (Stub)” na página
389

Arquivamento com ênfase em economia de
espaço:

v Esta é uma das três rotas de tarefas
disponíveis que enfatiza a economia de
espaço no servidor de correio durante o
arquivamento de e-mail. Esta rota de
tarefa arquiva e-mail automaticamente
após um determinado período de tempo.
Para economizar espaço no servidor de
correio, todos os anexos de e-mail e o
corpo do e-mail são removidos.

v Esta é outra rota de tarefa disponível que
dá ênfase à economia de espaço no
servidor de e-mail ao arquivar apenas
e-mails grandes. Os anexos são removidos
e substituídos por links quando os
documentos de e-mail são arquivados.

v Esta rota de tarefa de economia de espaço
tem ênfase em economizar espaço no
servidor de e-mail após o arquivamento
do e-mail. Para suportar usuários de
e-mail trabalhando off-line por períodos
de tempo mais longos, a nova colocação
em stub automática é desativada.

v “Economia de Espaço (Todos os E-mails)”
na página 398

v “Economia de Espaço (Anexos Grandes)”
na página 399

v “Economia de Espaço (Stub)” na página
400
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Tabela 52. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivamento de e-mail diário:

v Esta rota de tarefa arquiva todos os
e-mails em um diário automaticamente,
exceto solicitações de arquivamento que
foram geradas quando os usuários
marcaram o e-mail para arquivamento. A
rota de tarefa exclui e-mail do diário
imediatamente após ter sido arquivado. A
rota de tarefa configura um período de
retenção para o e-mail no archive. Esse
e-mail pode ser excluído do archive
usando o Content Collector Expiration
Manager.

v Esta rota de tarefa arquiva todos os
e-mails em um diário automaticamente,
exceto solicitações de arquivamento que
foram geradas quando os usuários
marcaram o e-mail para arquivamento.
Todo e-mail arquivado é retido no diário.
A rota de tarefa configura um período de
retenção para o e-mail no archive. Esse
e-mail pode ser excluído do archive
usando o Content Collector Expiration
Manager.

v “Arquivamento de Diário (E-mail
Excluído)” na página 393

v “Arquivamento de Diário (E-mail Retido)”
na página 394

Coletando estatísticas no conteúdo da caixa
de correio

v Esta rota de tarefa coleta informações
estatísticas sobre o conteúdo da caixa
postal. A rota de tarefa não arquiva ou
modifica quaisquer dados. A rota de tarefa
coleta informações que podem ser
avaliadas para determinar ou monitorar o
comportamento do correio dos usuários.

v “Coleta de Estatísticas de Caixa Postal” na
página 396

Arquivamento de entradas de calendário:

v Essa é uma rota de tarefa especial que
regularmente arquiva entradas na agenda
automaticamente. A rota de tarefa arquiva
somente entradas na agenda se tiverem
passado pelo menos 30 dias desde a data
de término especificada na entrada na
agenda. Ela não remove nenhum
conteúdo da entrada na agenda. A rota de
tarefa detecta duplicatas e arquiva a
entrada na agenda somente uma vez.

v “Arquivando Entradas na Agenda” na
página 384

Arquivamento:

Essa é uma rota de tarefa básica que regularmente arquiva e-mails
automaticamente, detectando duplicatas e removendo anexos em e-mails
imediatamente.

Esta rota de tarefa pode ser usada como um ponto de início para as novas rotas de
tarefas para arquivamento de e-mail.
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Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar Todos os E-mails
Esse coletor coleta todos os e-mails.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX - Archiving Template.ctms.

Arquivando Entradas na Agenda:

Essa é uma rota de tarefa especial que regularmente arquiva entradas na agenda
automaticamente. A rota de tarefa arquiva somente entradas na agenda se tiverem
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passado pelo menos 30 dias desde a data de término especificada na entrada na
agenda. Ela não remove nenhum conteúdo da entrada na agenda.

A rota de tarefa detecta duplicatas e arquiva a entrada na agenda somente uma
vez.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar Entradas na Agenda mais Antigas que Um Mês
Esse coletor coleta entradas na agenda que sejam mais antigas do que um
mês.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX - Archiving Calendar Entries.ctms.

Arquivando Pastas Gerenciadas:

Esta rota de tarefa arquiva automaticamente o e-mail em pastas gerenciadas pelo
Microsoft Exchange, removendo todos os anexos de e-mail imediatamente. Isso
permite configurar um período de retenção para o e-mail no archive. Esse e-mail
pode ser excluído do archive usando o Content Collector Expiration Manager.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails das Pastas Gerenciadas
Esse coletor coleta e-mail das pastas de caixa de correio que são
gerenciadas pelo Microsoft Exchange.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.
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Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Configurar Retenção com Base na Retenção de Pasta
Esta tarefa configura a retenção para a mensagem com o valor da
propriedade de metadados do sistema <E-mail, Retenção de Pasta
Gerenciada>. Todas as mensagens que excedem a retenção podem ser
excluídas do arquivamento utilizando o Content Collector Expiration
Manager.

Definir Retenção para 3 Anos
Esta tarefa define a retenção para três anos. Todos os documentos que
foram arquivados há mais de três anos podem ser excluídos do
arquivamento utilizando o Content Collector Expiration Manager.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX Managed Folder Archiving.ctms.

BPM (Business Process Management):

Essa rota de tarefa arquiva o e-mail de pastas monitoradas em caixas de correio. O
e-mail pode ser usado em um cenário de Gerenciamento de Processos de Negócios
(BPM). O e-mail não é colocado em stub na caixa postal e não pode ser restaurado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails das Pastas Monitoradas
Esse coletor coleta e-mail de pastas monitoradas em caixas de correio.

Configure uma das origens de coleta a seguir: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de
Correio.

Especifique as pastas a serem monitoradas na guia Origem da Coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Marcar como Processado
Esta tarefa marca o email como processado para que ele não seja
selecionado na próxima vez.
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P8 4.x Criar Documento para Anexo
Essa tarefa cria um documento no repositório para cada anexo e armazena
o anexo nesse documento. Ela também define o nome de recuperação de
conteúdo.

P8 4.x Criar Documento para E-mail
Essa tarefa cria um documento no repositório para cada e-mail e armazena
o e-mail nesse documento. Ela também mapeia as propriedades de e-mail.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Documentos de Link do P8 4.x
Esta tarefa cria objetos de links que associam um documento aos seus
anexos e associa os arquivos uns aos outros.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX - BPM Template.ctms.

Organização Complexa (Arquivamento):

Esta rota de tarefa está projetada para suportar usuários trabalhando em uma
organização com locais em fusos horários diferentes. Ela arquiva automaticamente
os e-mails mais antigos que um tempo especificado. Essa rota de tarefa não contém
uma tarefa de stub, pois as opções de stub podem ser definidas utilizando a rota
de tarefa de Organizações Complexas (Stubbing), a qual pode ser configurada para
funcionar com esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 70 Dias (Nova Iorque)
Este coletor coleta e-mails que são mais antigos que 70 dias das caixas
postais em um servidor em Nova Iorque.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 70 Dias (Paris)
Este coletor coleta e-mails que são mais antigos que 70 dias das caixas
postais em um servidor em Paris.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.
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EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX_4.1 - Complex Organization
(archiving).ctms.

Organização Complexa (Stub):

Esta rota de tarefa está projetada para trabalhar com a rota de tarefa Organização
Complexa (Arquivamento) e remove o conteúdo do e-mail em estágios definidos.
A rota de tarefa também considera que os usuários podem precisar de acesso a
seus e-mails quando estão trabalhando off-line. Há duas tarefas EC Criar Stub de
E-mail que tratam do e-mail após ele ser arquivado. A tarefa Remover Anexos e
Corpo remove os anexos e o corpo após o e-mail ser copiado para um repositório
local para economizar espaço no servidor de correio. A tarefa Usar Coletor de Ciclo
de Vida trata de e-mail que excedeu o limite de tempo para copiar em um
repositório local.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar de Caixas Postais em Servidores em Paris e em Nova Iorque
Este coletor coleta e-mails arquivados ou restaurados das caixas postais em
servidores em Paris e em Nova Iorque.

Quando o stub estiver atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os
anexos e o corpo são removidos do e-mail 20 dias após seu arquivamento.
O email restaurado passa por um novo stub após dois meses.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.
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Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

Remover Anexos e Corpo
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do e-mail.

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX_4.2 - Complex Organization
(stubbing).ctms.

Arquivamento Padrão (Automático):

Essa rota de tarefa arquiva todo e-mail armazenado em uma caixa de correio por
um período definido automaticamente em uma base regular. A rota de tarefa
detecta duplicatas e arquiva o mesmo e-mail apenas uma vez. Esta rota de tarefa
não contém uma tarefa de stub porque as opções de stub podem ser definidas pela
rota de tarefa Arquivamento Padrão (Stub) que pode ser configurada para
trabalhar com esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que um Mês
Esse coletor coleta e-mails com datas de mais de um mês.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.
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Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX_1.1 - Default Archiving
(automatic).ctms.

Arquivamento Padrão (Interativo):

Esta rota de tarefa arquiva e-mail com base nas solicitações de arquivamento.
Quando um usuário marca um e-mail para arquivamento, uma solicitação de
arquivamento é enviada à caixa postal acionadora que está definida na
configuração do cliente. As solicitações de arquivamento são coletadas e os
documentos de e-mail são marcados e arquivados. A rota de tarefa detecta
duplicatas e remove anexos do e-mail na caixa de correio.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails com Base nas Solicitações Interativas
Este coletor coleta e-mails que os usuários marcaram para arquivamento
nas caixas postais.

Especifique a caixa de correio do ativador na guia Origens de Coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.
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Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX_1.3 - Default Archiving
(interactive).ctms.

Arquivamento Padrão (Stub):

Esta rota de tarefa está projetada para trabalhar com a rota de tarefa Arquivamento
Padrão (Automático) e remove o conteúdo do e-mail em estágios definidos.
Quando mais antigo o e-mail, menos conteúdo de e-mail é armazenado no
servidor de e-mail. Ele remove os anexos do e-mail dowas meses após o e-mail ser
arquivado. Além disso, ele exclui o e-mail onze meses após ter sido arquivado. Se
o e-mail for restaurado, uma nova colocação em stub não será executada.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado.

Quando o stub estiver atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os
anexos são removidos do e-mail dois meses após seu arquivamento. Além
disso, o e-mail é excluído onze meses depois de ter sido arquivado. Uma
nova operação de stub não é executada.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX_1.2 - Default Archiving
(stubbing).ctms.

Arquivamento de Diário (E-mail Excluído):

Esta rota de tarefa arquiva todos os e-mails em um diário automaticamente, exceto
solicitações de arquivamento que foram geradas quando os usuários marcaram o
e-mail para arquivamento. A rota de tarefa exclui e-mail do diário imediatamente
após ter sido arquivado. A rota de tarefa configura um período de retenção para o
e-mail no archive. Esse e-mail pode ser excluído do archive usando o Content
Collector Expiration Manager.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails da Caixa Postal do Diário
Este coletor coleta e-mails de uma caixa postal do destinatário do diário.

Configure o Diário da origem de coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Excluir E-mail
Esta tarefa exclui o email da caixa postal.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.
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Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Definir Retenção para 3 Anos
Esta tarefa define a retenção para três anos. Todos os documentos que
foram arquivados há mais de três anos podem ser excluídos do
arquivamento utilizando o Content Collector Expiration Manager.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX_3.1 - Journal Archiving (with Mail
Delete).ctms.

Arquivamento de Diário (E-mail Retido):

Esta rota de tarefa arquiva todos os e-mails em um diário automaticamente, exceto
solicitações de arquivamento que foram geradas quando os usuários marcaram o
e-mail para arquivamento. Todo e-mail arquivado é retido no diário. A rota de
tarefa configura um período de retenção para o e-mail no archive. Esse e-mail pode
ser excluído do archive usando o Content Collector Expiration Manager.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails da Caixa Postal do Diário
Este coletor coleta e-mails de uma caixa postal do destinatário do diário.

Configure o Diário da origem de coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.
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P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Definir Retenção para 3 Anos
Esta tarefa define a retenção para três anos. Todos os documentos que
foram arquivados há mais de três anos podem ser excluídos do
arquivamento utilizando o Content Collector Expiration Manager.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX_3.2 - Journal Archiving (without
Mail Delete).ctms.

Modelo de Ciclo de Vida:

Esta é uma rota de tarefa de economia de espaço que pode ser usada com uma
rota de tarefa de arquivamento. Essa rota de tarefa poupa espaço processando o
e-mail que já foi arquivado ou foi restaurado. A rota de tarefa remove o conteúdo
do e-mail em estágios definidos (stub atrasado).

Ele adiciona uma mensagem de status ao e-mail original uma hora depois de ele
ter sido arquivado. Remove os anexos 30 dias após o e-mail ter sido arquivado.
Remove os anexos e trunca o texto do corpo 60 dias após o e-mail ter sido
arquivado. Remove o texto do corpo 90 dias após o e-mail ter sido arquivado. Ele
exclui o e-mail inteiro um ano após ter sido arquivado. A reaplicação de stub é
executada 14 dias após o e-mail ter sido restaurado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado. Quando o stub estiver
atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, o stub é executado de
acordo com as configurações definidas na guia Ciclo de Vida. Essa guia
também inclui o intervalo de tempo após o qual o e-mail restaurado é
aplicado em stub novamente.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX - Lifecycle Template.ctms.

Coleta de Estatísticas de Caixa Postal:

Esta rota de tarefa coleta informações estatísticas sobre o conteúdo da caixa postal.
A rota de tarefa não arquiva ou modifica quaisquer dados. A rota de tarefa coleta
informações que podem ser avaliadas para determinar ou monitorar o
comportamento do correio dos usuários.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que um Mês
Esse coletor coleta e-mails com datas de mais de um mês.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX - Mailbox Statistics Collection
Template.ctms.

Migração de PST - Arquivamento:

Esta rota de tarefa arquiva mensagens de pastas pessoais (arquivos PST)
automaticamente. A rota de tarefa remove os anexos e o corpo das mensagens
assim que as mensagens são arquivadas. Os stubs resultantes são movidos para as
caixas postais do Exchange dos proprietários dos arquivos PST, deixando os
arquivos PST vazios.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar Todas as Mensagens dos arquivos PST do EC
Esse coletor coleta todas as mensagens das pastas pessoais (arquivos PST).
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Configure uma das seguintes origens de coleta: arquivo PST no
computador local, Todos os arquivos PST em uma árvore de pasta, Todos
os arquivos PST em um computador, Todos os arquivos PST em um grupo
de computadores

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Copiar para Caixa de Correio do EC
Esta tarefa copia o stub da pasta pessoal (arquivo PST) para a caixa postal
Exchange do proprietário do arquivo PST.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Remover Anexos e Corpo do E-mail no PST
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do email na pasta pessoal (arquivo
PST).

Remover Stub de E-mail do PST
Esta tarefa remove o stub do arquivo PST.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX PST Migration - Archiving.ctms.
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Tarefas relacionadas

“Arquivando E-mail a partir de Arquivos Locais” na página 467

Economia de Espaço (Todos os E-mails):

Esta é uma das três rotas de tarefas disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio durante o arquivamento de e-mail.

Esta rota de tarefa arquiva e-mail automaticamente após um determinado período
de tempo. Para economizar espaço no servidor de correio, todos os anexos de
e-mail e o corpo do e-mail são removidos.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 30 Dias
Esse coletor coleta e-mail mais antigo que 30 dias.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.
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Remover Anexos e Corpo
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX_2.1 - Space Saving (all email).ctms.

Economia de Espaço (Anexos Grandes):

Esta é uma das três rotas de tarefas disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio arquivando apenas e-mail grande. Os anexos são removidos
e substituídos por links quando os documentos de e-mail são arquivados.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que uma Semana e Maiores que 1 MB
Esse coletor coleta e-mails que sejam mais antigos do que uma semana e
maiores que 1 MB.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.
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Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX_2.2 - Space Saving (large
attachments).ctms.

Economia de Espaço (Stub):

Esta é uma das três rotas de tarefa disponíveis que enfatiza a economia de espaço
no servidor de correio depois que o e-mail foi arquivado. Para suportar usuários
de e-mail trabalhando off-line por períodos de tempo mais longos, a nova
colocação em stub automática é desativada.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado. Quando o stub estiver
atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os anexos e o corpo são
removidos do e-mail três meses após seu arquivamento. Uma nova
operação de stub não é executada.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio,
Armazenamento público

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_EX_2.3 - Space Saving (stubbing).ctms.

Sistema de Arquivos com Modelos de Arquivamento do IBM
Content Manager
Use estes modelos de arquivamento de amostra como base para configurar rotas
de tarefa se você estiver arquivando documentos do Sistema de Arquivos em um
repositório do IBM Content Manager.

Selecione qual dos modelos de arquivamento fornecidos se ajusta ao seu cenário de
usuário de arquivamento:
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Tabela 53. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivar arquivos dependentes das
propriedades de metadados definidas,
excluir os arquivos no sistema de arquivos e
inserir URLs de atalho:

v Arquiva arquivos nas pastas do sistema
de arquivos monitoradas. Os arquivos são
substituídos por uma URL de atalho.

Para cada arquivo que não possui a
extensão de arquivo .xml, deve haver um
arquivo com o mesmo nome e a extensão
de arquivo .xml. Por exemplo, se houver
um arquivo chamado MyDocument.doc,
então, na mesma pasta deverá haver um
arquivo com o nome MyDocument.xml.

O formato dos arquivos .xml deve ser
definido na área de janela Metadados do
Sistema de Arquivos.

v “FS para Arquivamento do CM
(Metadados Associados)” na página 402

Arquivar arquivos automaticamente e
excluir os arquivos para economizar espaço
no sistema de arquivos:

v Arquiva todos os arquivos nas pastas do
sistema de arquivos monitoradas. Os
arquivos são excluídos depois de terem
sido arquivados.

v “FS para Arquivamento CM8 (Excluir)” na
página 403

Arquivar arquivos automaticamente e
substituir arquivos por uma URL de atalho:

v Arquiva todos os arquivos nas pastas do
sistema de arquivos monitoradas. Os
arquivos são substituídos por uma URL
de atalho.

v “FS para Arquivamento CM8 (Atalho)” na
página 404

Arquivar arquivos automaticamente e
excluir arquivos e metadados no sistema de
arquivos:

v Arquiva todos os arquivos em pastas do
sistema de arquivos monitoradas que não
possuem a extensão de arquivo .csv. Os
arquivos arquivados são substituídos por
uma URL de atalho. A rota de tarefa
exclui o arquivo de metadados para cada
arquivo arquivado.

Para cada arquivo que não possui a
extensão de arquivo .csv, deve haver um
arquivo com o mesmo nome e a extensão
de arquivo .csv. Por exemplo, se houver
um arquivo chamado MyDocument.doc,
então, na mesma pasta deverá haver um
arquivo com o nome MyDocument.csv.

O formato dos arquivos .csv deve ser
definido na área de janela Metadados do
Sistema de Arquivos.

v “FS para Arquivamento CM (Excluir
Arquivos de Metadados)” na página 404
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Tabela 53. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Reunir estatísticas sobre origens do sistema
de arquivos:

v Colete informações de estatísticas sobre as
origens do sistema de arquivos. A rota de
tarefa não arquiva ou modifica quaisquer
dados. Ela coleta apenas informações que
possam ser avaliadas para determinar ou
monitorar o uso do sistema de arquivos.

v “Coleta de Estatísticas do Sistema de
Arquivos”

Nota: Não há nenhum modelo de amostra do IBM Content Collector arquivando o
Sistema de Arquivos para o IBM Content Manager que suporte a deduplicação de
arquivo. Você precisará configurar sua própria rota de tarefa que abranja o
arquivamento com deduplicação.

Coleta de Estatísticas do Sistema de Arquivos:

Esta rota de tarefa coleta informações estatísticas sobre as origens do sistema de
arquivos. Ela não arquiva ou modifica quaisquer dados. Ela coleta apenas
informações que possam ser avaliadas para determinar ou monitorar o uso do
sistema de arquivos.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS Statistics Collection.ctms.

FS para Arquivamento do CM (Metadados Associados):

Esta rota de tarefa arquiva todos os arquivos em pastas monitoradas do sistema de
arquivos. Os arquivos são substituídos por uma URL de atalho.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Você deve especificar de onde o coletor deve coletar arquivos. Para cada
arquivo que não tiver a extensão do arquivo .xml deve haver um arquivo
com o mesmo nome e a extensão do arquivo .xml. Por exemplo, se houver
um arquivo chamado MyDocument.doc então na mesma pasta deve haver
um arquivo com o nome MyDocument.xml. O formato dos arquivos .xml
devem ser definidos no painel Metadados do Sistema de Arquivos. Você
deve também especificar o nome do servidor na URL do atalho na tarefa
Criar Documento CM 8.x.

402 Guia do Administrador



Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Criar Documento do CM 8.x
Esta tarefa armazena documentos no repositório do CM8.

Associar Metadados FSC
Esta tarefa associa os arquivos de conteúdo às informações adicionais, as
quais podem consistir em arquivos de conteúdo ou arquivos de
metadados.

Pós-Processamento de FSC - substituir arquivos por atalhos
Esta tarefa substitui arquivos no sistema de arquivos por atalhos para
arquivos arquivados.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do CM (Associar
Metadados).ctms.

FS para Arquivamento CM8 (Excluir):

Esta rota de tarefa arquiva todos os arquivos em pastas monitoradas do sistema de
arquivos. Os arquivos são excluídos depois de terem sido arquivados.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Você deve especificar de onde o coletor deve coletar arquivos.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Criar Documento do CM 8.x
Esta tarefa armazena documentos no repositório do CM8.

Pós-Processamento de FSC
Esta tarefa define o que acontece a um arquivo no sistema de arquivos
após o processamento.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do CM (Excluir).ctms.

FS para Arquivamento CM (Excluir Arquivos de Metadados):

Esta rota de tarefa arquiva todos os arquivos em pastas monitoradas do sistema de
arquivos que não tenham a extensão do arquivo .csv. Os arquivos arquivados são
substituídos por uma URL de atalho. A rota de tarefa exclui o arquivo de
metadados para cada arquivo arquivado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Você deve especificar de onde o coletor deve coletar arquivos. Para cada
arquivo que não possui a extensão do arquivo .csv, deve haver um arquivo
com o mesmo nome e a extensão do arquivo .csv. Por exemplo se houver
um arquivo denominado MyDocument.doc, então na mesma pasta deverá
haver um arquivo com o nome MyDocument.csv. O formato dos arquivos
.csv devem ser definidos no painel Metadados do Sistema de Arquivos.
Você deve também incluir o nome do servidor na URL do atalho na tarefa
Criar Documento CM 8.x.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Criar Documento do CM 8.x
Esta tarefa armazena documentos no repositório do CM8.

Associar Metadados FSC
Esta tarefa associa os arquivos de conteúdo às informações adicionais, as
quais podem consistir em arquivos de conteúdo ou arquivos de
metadados.

Pós-Processamento de FSC
Esta tarefa define o que acontece a um arquivo no sistema de arquivos
após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do CM (Excluir
Arquivos de Metadados).ctms.

FS para Arquivamento CM8 (Atalho):

Esta rota de tarefa arquiva todos os arquivos em pastas monitoradas do sistema de
arquivos. Os arquivos são substituídos por uma URL de atalho.
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Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Você deve especificar de onde o coletor deve coletar arquivos. Você deve
também especificar o nome do servidor na URL do atalho na tarefa Criar
Documento CM 8.x.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Criar Documento do CM 8.x
Esta tarefa armazena documentos no repositório do CM8.

Pós-Processamento de FSC - stub e exclusão
Esta tarefa define o que acontece a um arquivo no sistema de arquivos
após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do CM (Atalho).ctms.

Sistema de Arquivos com Modelos de Arquivamento do FileNet
P8
Use estes modelos de arquivamento de amostra como base para configurar rotas
de tarefa se você estiver arquivando documentos do Sistema de Arquivos em um
repositório do FileNet P8.

Selecione qual dos modelos de arquivamento fornecidos se ajusta ao seu cenário de
usuário de arquivamento:
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Tabela 54. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivar arquivos dependentes das
propriedades de metadados definidas
automaticamente, excluir os arquivos no
sistema de arquivos e inserir atalhos nos
arquivos arquivados:

v Arquiva todos os arquivos nas pastas do
sistema de arquivos monitoradas. A rota
de tarefa espelha a estrutura de pasta nos
locais de origem no archive. Os arquivos
são substituídos por uma URL de atalho.

Para cada arquivo que não possui a
extensão de arquivo .xml, deve haver um
arquivo com o mesmo nome e a extensão
de arquivo .xml. Por exemplo, se houver
um arquivo chamado MyDocument.doc,
então, na mesma pasta deverá haver um
arquivo com o nome MyDocument.xml.

O formato dos arquivos .xml deve ser
definido na área de janela Metadados do
Sistema de Arquivos.

v “FS para Arquivamento do P8 (Metadados
Associados)” na página 408

Arquivar arquivos automaticamente e
excluir os arquivos no sistema de arquivos:

v Arquiva todos os arquivos nas pastas do
sistema de arquivos monitoradas. A rota
de tarefa espelha a estrutura de pasta nos
locais de origem no archive. Os arquivos
são excluídos depois de terem sido
arquivados.

v “FS para Arquivamento P8 (Excluir)” na
página 411

Arquivar arquivos automaticamente e
excluir os arquivos no sistema de arquivos:

v Arquiva todos os arquivos nas pastas do
sistema de arquivos monitoradas. Os
arquivos são substituídos por uma URL
de atalho.

v “FS para Arquivamento P8 (Atalho)” na
página 413
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Tabela 54. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Arquivar arquivos automaticamente e
excluir arquivos de metadados no sistema
de arquivos:

v Arquiva todos os arquivos em pastas do
sistema de arquivos monitoradas que não
possuem a extensão de arquivo .csv. A
rota de tarefa espelha a estrutura de pasta
nos locais de origem no archive. Os
arquivos arquivados são substituídos por
uma URL de atalho. A rota de tarefa
exclui o arquivo de metadados para cada
arquivo arquivado.

Para cada arquivo que não possui a
extensão de arquivo .csv, deve haver um
arquivo com o mesmo nome e a extensão
de arquivo .csv. Por exemplo, se houver
um arquivo chamado MyDocument.doc,
então, na mesma pasta deverá haver um
arquivo com o nome MyDocument.csv.

O formato dos arquivos .csv deve ser
definido na área de janela Metadados do
Sistema de Arquivos.

v “FS para Arquivamento P8 (Excluir
Arquivos de Metadados)” na página 411

Arquivar apenas uma cópia de um arquivo
no repositório e declarar estes arquivos
arquivados como registros:

v Arquiva todos os arquivos exclusivos nas
pastas de sistema de arquivos
monitoradas em que a exclusividade é
determinada pela execução de hash do
conteúdo dos arquivos. Espelha a
estrutura de pasta nos locais de origem no
archive. Cada arquivo que é arquivado é
declarado como um registro. Ambos os
arquivos exclusivos e duplicados são
substituídos por uma URL de atalho.

v Classifica documentos usando o IBM
Classification Manager e, em seguida,
declara esses documentos como registros
no FileNet P8.

v “FS para Arquivamento P8 (Declarar
como Registros)” na página 409

v “FS para Arquivamento do P8 (Declarar
como Registros) com o IBM Classification
Module” na página 410

Arquivar arquivos do sistema de arquivos
no repositório na mesma estrutura que no
sistema de arquivos para melhorar a
capacidade de procura do arquivo:

v Arquiva todos os arquivos exclusivos nas
pastas de sistema de arquivos
monitoradas em que a exclusividade é
determinada executando o hash no
conteúdo dos arquivos. A rota de tarefa
espelha a estrutura de pasta nos locais de
origem no archive. Ambos os arquivos
exclusivos e duplicados são substituídos
por uma URL de atalho.

v “FS para Arquivamento P8 (Replicar
Sistema de Arquivos e Detectar
Duplicatas)” na página 412
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Tabela 54. Cenários Típicos de Arquivamento e Modelos Correspondentes (continuação)

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Reunir estatísticas sobre origens do sistema
de arquivos:

v Colete informações de estatísticas sobre as
origens do sistema de arquivos. A rota de
tarefa não arquiva ou modifica quaisquer
dados. Ela coleta apenas informações que
possam ser avaliadas para determinar ou
monitorar o uso do sistema de arquivos.

v “Coleta de Estatísticas do Sistema de
Arquivos” na página 402

Coleta de Estatísticas do Sistema de Arquivos:

Esta rota de tarefa coleta informações estatísticas sobre as origens do sistema de
arquivos. Ela não arquiva ou modifica quaisquer dados. Ela coleta apenas
informações que possam ser avaliadas para determinar ou monitorar o uso do
sistema de arquivos.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS Statistics Collection.ctms.

FS para Arquivamento do P8 (Metadados Associados):

Esta rota de tarefa arquiva todos os arquivos em pastas monitoradas do sistema de
arquivos. Ela reflete a estrutura de pasta nos locais de origem no arquivo. Os
arquivos são substituídos por uma URL de atalho.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Você deve especificar de onde o coletor deve coletar arquivos. Para cada
arquivo que não tiver a extensão do arquivo .xml deve haver um arquivo
com o mesmo nome e a extensão do arquivo .xml. Por exemplo, se houver
um arquivo chamado MyDocument.doc então na mesma pasta deve haver
um arquivo com o nome MyDocument.xml. O formato dos arquivos .xml
devem ser definidos no painel Metadados do Sistema de Arquivos. Você
deve também especificar o nome do servidor na URL do atalho na tarefa
Criar Documento P8 4.x.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:
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Associar Metadados FSC
Esta tarefa associa os arquivos de conteúdo às informações adicionais, as
quais podem consistir em arquivos de conteúdo ou arquivos de
metadados.

Pós-Processamento de FSC - substituir arquivos por atalhos
Esta tarefa substitui arquivos no sistema de arquivos por atalhos para
arquivos arquivados.

Documento de Criação do P8 4.x
Arquivar todos os arquivos.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa replica a estrutura do sistema de arquivos no IBM FileNet P8.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do P8 (Associar
Metadados).ctms.

FS para Arquivamento P8 (Declarar como Registros):

Esta rota de tarefa arquiva todos os arquivos exclusivos em pastas monitoradas do
sistema de arquivos quando a exclusividade é determinada fazendo hash dos
conteúdos dos arquivos. Ela reflete a estrutura de pasta nos locais de origem no
arquivo. Cada arquivo que é arquivado é declarado como um registro. Ambos os
arquivos exclusivos e duplicados são substituídos por uma URL de atalho.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Você deve especificar de onde o coletor deve coletar arquivos. Você deve
também especificar o nome do servidor na URL do atalho na tarefa Criar
Documento P8 4.x. Para configurar armazenamento de objeto de registro e
a classe de registro na tarefa P8 4.x Declare Record, o IBM Enterprise
Records deve ser instalado e configurado para ativar a declaração de
registros.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Pós-Processamento de FSC
Esta tarefa define o que acontece a um arquivo no sistema de arquivos
após o processamento.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

Registro de Declaração do P8 4.x
Esta tarefa ativa declaração de registros no IBM Enterprise Records.
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Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do P8 (Declarar como
Registros).ctms.

FS para Arquivamento do P8 (Declarar como Registros) com o IBM
Classification Module:

Este modelo classifica documentos usando o IBM Classification Manager e, em
seguida, declara documentos como registros no IBM FileNet P8.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Pós-Processamento de FSC
Esta tarefa define o que acontece a um arquivo no sistema de arquivos
após o processamento.

IBM Classification Module
Para usar o IBM Classification Module, é necessário possuir um servidor
IBM Classification Module instalado e configurado usando tanto uma Base
de Conhecimento quanto um Plano de Decisão para gerar metadados de
classificação. Consulte a sua documentação do IBM Classification Module
para obter instruções relacionadas à instalação e configuração deste
servidor. Uma vez configurado, o servidor pode ser usado com esta tarefa
para classificar conteúdo do documento. Os metadados produzidos por
esta classificação podem ser usados posteriormente para pontos de decisão
ou mapeamento de propriedade em tarefas futuras.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

Registro de Declaração do P8 4.x
Esta tarefa ativa declaração de registros no IBM Enterprise Records.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do P8 (Declarar como
Registros) com o IBM Classification Module.ctms.
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FS para Arquivamento P8 (Excluir):

Esta rota de tarefa arquiva todos os arquivos em pastas monitoradas do sistema de
arquivos. Ela reflete a estrutura de pasta nos locais de origem no arquivo. Os
arquivos são excluídos depois de terem sido arquivados.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Você deve especificar de onde o coletor deve coletar arquivos.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Pós-Processamento de FSC
Esta tarefa define o que acontece a um arquivo no sistema de arquivos
após o processamento.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do P8 (Excluir).ctms.

FS para Arquivamento P8 (Excluir Arquivos de Metadados):

Este modelo processa arquivos de conteúdo diferentemente de arquivos de
metadados. Os metadados especificados devem ser criados primeiro na tela
Metadados do Sistema de Arquivos antes de importar este modelo.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Associar Metadados FSC
Esta tarefa associa os arquivos de conteúdo às informações adicionais, as
quais podem consistir em arquivos de conteúdo ou arquivos de
metadados.
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Pós-Processamento de FSC
Esta tarefa define o que acontece a um arquivo no sistema de arquivos
após o processamento.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o IBM
FileNet P8. Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x
para adiar o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do P8 (Excluir
Arquivos de Metadados).ctms.

FS para Arquivamento P8 (Replicar Sistema de Arquivos e Detectar Duplicatas):

Esta rota de tarefa arquiva todos os arquivos exclusivos em pastas monitoradas do
sistema de arquivos quando a exclusividade é determinada fazendo hash dos
conteúdos dos arquivos. Ela reflete a estrutura de pasta nos locais de origem no
arquivo. Ambos os arquivos exclusivos e duplicados são substituídos por uma URL
de atalho.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Você deve especificar de onde o coletor deve coletar arquivos. Você deve
também especificar o nome do servidor na URL do atalho na tarefa Criar
Documento P8 4.x.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Pós-Processamento de FSC
Esta tarefa define o que acontece a um arquivo no sistema de arquivos
após o processamento.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do P8 (Replicar
Sistema de Arquivos e Detectar Duplicatas).ctms.
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FS para Arquivamento P8 (Atalho):

Esta rota de tarefa arquiva todos os arquivos em pastas monitoradas do sistema de
arquivos. Os arquivos são substituídos por uma URL de atalho.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor de FSC
Este coletor coleta arquivos a partir dos diretórios especificados de acordo
com o critério de filtragem.

Você deve especificar de onde o coletor deve coletar arquivos. Você deve
também especificar o nome do servidor na URL do atalho na tarefa Criar
Documento P8 4.x.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Pós-Processamento de FSC - stub e exclusão
Esta tarefa define o que acontece a um arquivo no sistema de arquivos
após o processamento.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é FS para Arquivamento do P8 (Atalho).ctms.

SMTP com Modelos de Arquivamento do IBM Content Manager
ou do FileNet P8
Use o modelo de arquivamento de amostra como base para configurar rotas de
tarefas se estiver arquivando a partir do SMTP para um repositório do IBM
Content Manager ou do FileNet P8.

Há apenas um modelo de amostra de SMTP para arquivamento de conformidade:

Tabela 55. Cenário de Arquivamento de SMTP Típico

Cenário de Arquivamento Típico Arquivo de Modelo para Usar

Configuração básica de arquivamento com
exclusão:

v Essa é uma rota de tarefa básica que
arquiva regularmente o e-mail do
diretório de fila de mensagens que é
definido no conector SMTP
automaticamente. Ele detecta duplicatas e
remove o e-mail imediatamente. Esta rota
de tarefa pode ser usada como um ponto
de início para as novas rotas de tarefas
para arquivamento de e-mail.

v Arquivando no IBM Content Manager

v Arquivando no IBM FileNet P8

Arquivando no IBM Content Manager:
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Essa é uma rota de tarefa básica que arquiva regularmente o e-mail do diretório de
fila de mensagens que é definido no conector SMTP automaticamente. Ele detecta
duplicatas e remove o e-mail imediatamente.

Esta rota de tarefa pode ser usada como um ponto de início para as novas rotas de
tarefas para arquivamento de e-mail.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar Todos os E-mails de SC
Este coletor coleta e-mail a partir do diretório de fila de mensagens.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

E-mail de Exclusão de SC
Esta tarefa exclui o e-mail recebido do diretório de fila de mensagens.

Anexos de Extração de SC
Esta tarefa extrai os anexos a partir do e-mail no diretório de fila de
mensagens para que os anexos possam ser armazenados como arquivos
separados no repositório.

Metadados de Extração de SC
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

E-mail de Preparação de SC para Arquivamento
Esta tarefa cria cópias de trabalho do e-mail no diretório de fila de
mensagens excluindo os anexos, e salva-os como arquivos temporários
para processamento posterior.

E-mail de Preparação de SC para exclusão
Uma vez que um documento é arquivado com êxito, esta tarefa irá
marcá-lo como arquivado. Ele pode, então, ser excluído pela tarefa de
Exclusão de E-mail de SC.
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CM_SMTP - Archiving Template.ctms.

Arquivando no FileNet P8:

Essa é uma rota de tarefa básica que arquiva regularmente o e-mail do diretório de
fila de mensagens que é definido no conector SMTP automaticamente. Ele detecta
duplicatas e remove o e-mail imediatamente.

Esta rota de tarefa pode ser usada como um ponto de início para as novas rotas de
tarefas para arquivamento de e-mail.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar Todos os E-mails de SC
Este coletor coleta e-mail a partir do diretório de fila de mensagens.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Extrair Texto
Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice
de texto total.

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

P8 4.x Criar Instância de E-mail
Esta tarefa extrai metadados dos documentos de e-mail em caixas de
correio. Use esses metadados para classificar documentos do repositório e
fornecer critérios adicionais de procura para as consultas com base em
metadados.

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
Esta tarefa armazena as informações que o P8 necessita para uma procura
de texto completo de documentos e seus anexos.

E-mail de Exclusão de SC
Esta tarefa exclui o e-mail recebido do diretório de fila de mensagens.

Anexos de Extração de SC
Esta tarefa extrai os anexos a partir do e-mail no diretório de fila de
mensagens para que os anexos possam ser armazenados como arquivos
separados no repositório.

Metadados de Extração de SC
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

E-mail de Preparação de SC para Arquivamento
Esta tarefa cria cópias de trabalho do e-mail no diretório de fila de
mensagens excluindo os anexos, e salva-os como arquivos temporários
para processamento posterior.
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E-mail de Preparação de SC para exclusão
Uma vez que um documento é arquivado com êxito, esta tarefa irá
marcá-lo como arquivado. Ele pode, então, ser excluído pela tarefa de
Exclusão de E-mail de SC.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é P8_SMTP - Archiving Template.ctms.

Rotas de Tarefa do SharePoint
Os modelos de rota de tarefa do SharePoint arquivam documentos do SharePoint
em um repositório de destino.

Auditorar Links do CM do SP:

Auditorar Links do CM do SP identifica e relata links quebrados de seu servidor
SharePoint para documentos migrados em seu repositório do Content Manager.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Confirmação de Documento do CM 8.x
Esta tarefa tenta confirmar a existência de um documento no IBM CM 8.x

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP Audit CM Links.ctms.

Auditorar Links do P8 do SP:

Auditorar Links do P8 do SP identifica e informa links quebrados de seu servidor
SharePoint para documentos migrados em seu repositório do FileNet P8.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

P8 4.x Confirmar Documento
Esta tarefa tenta confirmar a existência de um documento no P8
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Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP Audit P8 Links.ctms.

Gerenciar Links do CM do SP:

Gerenciar Links do CM do SP identifica e resolve links quebrados de seu servidor
SharePoint para documentos migrados em seu repositório do Content Manager. Ele
exclui links para conteúdo ausente e pode atualizar os links solucionáveis.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Confirmação de Documento do CM 8.x
Esta tarefa tenta confirmar a existência de um documento no IBM CM 8.x

Gerenciar Link do SP
Gerenciar Link do SP exclui ou atualiza links de documentos migrados não
resolvidos no servidor SharePoint, dependendo de sua configuração e
recuperabilidade de documentos vinculados no repositório de destino. A
tarefa exclui todos os links que apontam para o conteúdo ausente.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP Manage CM Links.ctms.

Gerenciar Links do P8 do SP:

Gerenciar Links do P8 do SP identifica e resolve links quebrados de seu servidor
SharePoint para documentos migrados em seu repositório do FileNet P8. Ele exclui
links para conteúdo ausente e pode atualizar os links solucionáveis.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

P8 4.x Confirmar Documento
Esta tarefa tenta confirmar a existência de um documento no P8
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Gerenciar Link do SP
Gerenciar Link do SP exclui ou atualiza links de documentos migrados não
resolvidos no servidor SharePoint, dependendo de sua configuração e
recuperabilidade de documentos vinculados no repositório de destino. A
tarefa exclui todos os links que apontam para o conteúdo ausente.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP Manage P8 Links.ctms.

Coleta de Estatísticas do SP:

Esta rota de tarefa coleta as estatísticas do site do SharePoint mas não arquiva ou
modifica os dados. As propriedades que você selecionou na tarefa de log de
auditoria determinam as estatísticas a serem coletadas.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Obter Versões do SP
Obter Versões do SP especifica quantas versões de cada documento
SharePoint a rota de tarefa processa.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP Statistics Collection.ctms.

SP para CM - Calcular Data de Expiração:

Esta rota de tarefa arquiva versões de documentos do SharePoint no Content
Manager, criando um documento no Content Manager com todas as versões de
cada documento do SharePoint, arquivando-o em uma pasta e removendo todas as
versões, exceto a mais recente, do documento no servidor SharePoint. A data de
expiração do documento do Content Manager é definida para a última data de
modificação do documento SharePoint mais um ano.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:
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Calcular Data de Expiração
Esta tarefa configura uma data de retenção (expiração) no conteúdo com
base no nome do usuário ou associação ao grupo LDAP

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Série da Versão do CM 8.x Store
Esta tarefa armazena 1-n versões de um documento como versões do CM.

Criar Arquivo do SP
Criar Arquivo do SP cria uma cópia do arquivo local temporário para cada
versão do documento SharePoint a ser processada.

Obter Versões do SP
Obter Versões do SP especifica quantas versões de cada documento
SharePoint a rota de tarefa processa.

Pós-processamento do SP
O pós-processamento do SP determina como e se os documentos migrados
aparecem no SharePoint após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP to CM - Calculate Expiration Date.ctms.

SP para CM - Classificar:

Esta rota de tarefa arquiva versões de documentos do SharePoint no Content
Manager, criando um documento no Content Manager com todas as versões de
cada documento do SharePoint, arquivando-o em uma pasta e removendo todas as
versões, exceto a mais recente, do documento no servidor SharePoint. A tarefa de
classificação deve ser configurada antes que esta rota de tarefa possa ser usada.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Série da Versão do CM 8.x Store
Esta tarefa armazena 1-n versões de um documento como versões do CM.

IBM Classification Module
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Criar Arquivo do SP
Criar Arquivo do SP cria uma cópia do arquivo local temporário para cada
versão do documento SharePoint a ser processada.

Obter Versões do SP
Obter Versões do SP especifica quantas versões de cada documento
SharePoint a rota de tarefa processa.

Pós-processamento do SP
O pós-processamento do SP determina como e se os documentos migrados
aparecem no SharePoint após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP to CM - Classify.ctms.

SP para CM - Sem Versões:

Esta rota de tarefa arquiva documentos do SharePoint no Content Manager,
criando um documento no Content Manager para a versão mais recente de cada
documento do SharePoint, arquivando-o em uma pasta e marcando o documento
original no servidor SharePoint.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Criar Documento do CM 8.x
Esta tarefa armazena documentos no repositório do CM8.

Criar Arquivo do SP
Criar Arquivo do SP cria uma cópia do arquivo local temporário para cada
versão do documento SharePoint a ser processada.

Pós-processamento do SP
O pós-processamento do SP determina como e se os documentos migrados
aparecem no SharePoint após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP to CM - No Versions.ctms.

SP para CM - Com Versões:

Esta rota de tarefa arquiva versões de documentos do SharePoint no Content
Manager, criando um documento no Content Manager com todas as versões de
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cada documento do SharePoint, arquivando-o em uma pasta e removendo todas as
versões, exceto a mais recente, do documento no servidor SharePoint.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Série da Versão do CM 8.x Store
Esta tarefa armazena 1-n versões de um documento como versões do CM.

Criar Arquivo do SP
Criar Arquivo do SP cria uma cópia do arquivo local temporário para cada
versão do documento SharePoint a ser processada.

Obter Versões do SP
Obter Versões do SP especifica quantas versões de cada documento
SharePoint a rota de tarefa processa.

Pós-processamento do SP
O pós-processamento do SP determina como e se os documentos migrados
aparecem no SharePoint após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP to CM - With Versions.ctms.

SP para P8 - Calcular Data de Expiração:

Esta rota de tarefa arquiva todas as versões de documentos do SharePoint para
FileNet P8, criando um documento em P8 com todas as versões de cada
documento SharePoint, arquivando-o em uma pasta e removendo todas as versões,
exceto a versão mais recente do documento do servidor SharePoint. A data de
expiração de documento P8 é definida para a última data de modificação do
documento SharePoint mais um ano.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.
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Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Calcular Data de Expiração
Esta tarefa configura uma data de retenção (expiração) no conteúdo com
base no nome do usuário ou associação ao grupo LDAP

Criar Série da Versão do P8 4.x
Esta tarefa cria uma série da versão no P8 para o item sendo processado.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Obter Versões do SP
Obter Versões do SP especifica quantas versões de cada documento
SharePoint a rota de tarefa processa.

Pós-processamento do SP
O pós-processamento do SP determina como e se os documentos migrados
aparecem no SharePoint após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP to P8 - Calculate Expiration Date.ctms.

SP para P8 - Classificar:

Esta rota de tarefa arquiva todas as versões de documentos do SharePoint para
FileNet P8, criando um documento em P8 com todas as versões de cada
documento SharePoint, arquivando-o em uma pasta e removendo todas as versões,
exceto a versão mais recente do documento do servidor SharePoint. Você deve
configurar a tarefa de classificação antes de usar esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

IBM Classification Module

Criar Série da Versão do P8 4.x
Esta tarefa cria uma série da versão no P8 para o item sendo processado.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Criar Arquivo do SP
Criar Arquivo do SP cria uma cópia do arquivo local temporário para cada
versão do documento SharePoint a ser processada.
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Obter Versões do SP
Obter Versões do SP especifica quantas versões de cada documento
SharePoint a rota de tarefa processa.

Pós-processamento do SP
O pós-processamento do SP determina como e se os documentos migrados
aparecem no SharePoint após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP to P8 - Classify.ctms.

SP para P8 - Declarar como Registro:

Esta rota de tarefa arquiva todas as versões de documentos do SharePoint para
FileNet P8, criando um documento em P8 com todas as versões de cada
documento SharePoint, arquivando-o em uma pasta, declarando a versão mais
recente como um registro e removendo todas as versões, exceto a versão mais
recente do documento do servidor SharePoint.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Criar Série da Versão do P8 4.x
Esta tarefa cria uma série da versão no P8 para o item sendo processado.

Registro de Declaração do P8 4.x
Esta tarefa permite que a declaração de registros no IBM FileNet Records
Manager.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Obter Versões do SP
Obter Versões do SP especifica quantas versões de cada documento
SharePoint a rota de tarefa processa.

Pós-processamento do SP
O pós-processamento do SP determina como e se os documentos migrados
aparecem no SharePoint após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP to P8 - Declare as Record.ctms.

SP para P8 - Sem Versões:
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Esta rota de tarefa arquiva documentos do SharePoint para FileNet P8, criando um
documento em P8 para a versão mais recente de cada documento SharePoint,
arquivando-o em uma pasta e marcando o documento original no servidor
SharePoint.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Documento de Criação do P8 4.x
Esta tarefa copia documentos ou metadados de documentos para o P8.
Você pode usar a tarefa Criar Elementos de Conteúdo do P8 4.x para adiar
o armazenamento para um ponto posterior na rota de tarefa.

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Pós-processamento do SP
O pós-processamento do SP determina como e se os documentos migrados
aparecem no SharePoint após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP to P8 - No Versions.ctms.

SP para P8 - Com Versões:

Esta rota de tarefa arquiva todas as versões de documentos do SharePoint para
FileNet P8, criando um documento em P8 com todas as versões de cada
documento SharePoint, arquivando-o em uma pasta e removendo todas as versões,
exceto a versão mais recente do documento do servidor SharePoint.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletor do SP
O Coletor do SP coleta documentos a partir de origens de coleta, as quais
são configuradas para crawl e filtro de documentos a partir de sites e
bibliotecas SharePoint.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Criar Série da Versão do P8 4.x
Esta tarefa cria uma série da versão no P8 para o item sendo processado.
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Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
Esta tarefa salva os objetos de documentos em pastas específicas do
repositório para facilitar a procura e a recuperação.

Obter Versões do SP
Obter Versões do SP especifica quantas versões de cada documento
SharePoint a rota de tarefa processa.

Pós-processamento do SP
O pós-processamento do SP determina como e se os documentos migrados
aparecem no SharePoint após o processamento.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é SP to P8 - With Versions.ctms.

Modelos de Arquivamento para Usuários do IBM CommonStore
Antigo
Use estes modelos de arquivamento como base para definir novas rotas de tarefas
se você for um usuário do IBM CommonStore antigo e agora deseja arquivar
usando o IBM Content Collector.

Os modelos de rota da tarefa de migração para o CommonStore for Exchange
Server e para o CommonStore para Lotus Domino simulam o comportamento do
arquivamento definido nas tarefas do IBM CommonStore.

Os modelos de migração não podem ser usados para migrar documentos
arquivados usando o IBM CommonStore para IBM Content Collector. Os modelos
de rota da tarefa de migração devem ser usados nos tipos de itens do IBM Content
Manager criados usando o IBM Content Collector.

Se você usou o IBM CommonStore e fez upgrade para o IBM Content Collector,
não precisará usar os modelos de migração. Todos os cenários de arquivamento
definidos nos modelos de rota da tarefa de migração também são definidos nos
modelos a seguir:
v Para usuários do Lotus Domino no “Lotus Domino com Modelos de

Arquivamento do IBM Content Manager” na página 322
v Para usuários do Microsoft Exchange no “Microsoft Exchange com Modelos de

Arquivamento do IBM Content Manager” na página 361

Se preferir usar os modelos de rota da tarefa de migração para definir seus
cenários de arquivamento, selecione quais dos modelos de arquivamento
fornecidos melhor se ajusta ao seu caso de uso. Todos eles combinam os aspectos
de configuração usados no IBM CommonStore, como políticas, designação de
política, mapeamentos de archive e planejamentos de tarefas.
v Para usuários do CommonStore for Exchange Server antigo:
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Tabela 56. Cenários de Arquivamento Típicos e Modelos Correspondentes para Usuários
Antigos do CommonStore for Exchange Server

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Configuração de arquivamento comum:

v Arquivar todos os e-mails de um
determinado tamanho que estiveram na
caixa de correio por um período de tempo
definido. O planejamento do
arquivamento é limitado às caixas de
correio que excedem um determinado
tamanho. A rota de tarefa detecta
duplicatas e exclui todos os anexos após o
e-mail ter sido arquivado.

v Remover conteúdo de e-mail arquivado
em estágios definidos a partir da caixa de
correio e e-mail restaurado por stubs na
caixa de correio.

v Arquivar e-mail que um usuário marcou
para arquivamento. A rota de tarefa
contém todas as tarefas necessárias para
arquivamento interativo, tal como coleta
de e-mail, preparando-o para
armazenamento no repositório e seu stub.

v “Migração CSX - Arquivamento
Automático” na página 427

v “Migração de CSX - Stub Automático” na
página 428

v “Migração CSX - Arquivamento
Interativo” na página 429

Arquivamento usando um repositório
off-line:

v Arquivar automaticamente o e-mail
usando um planejamento de
arquivamento atrasado. Esta rota de tarefa
está projetada para suportar trabalho
off-line.

v Remover automaticamente o conteúdo do
e-mail em estágios definidos para suportar
trabalho off-line. Ela remove o conteúdo
de e-mail com base na configuração do
cliente. Para economizar espaço, os anexos
e o corpo são removidos de todo e-mail
após os usuários os terem copiado em um
repositório local. Independentemente se o
e-mail foi copiado para um repositório
local, os anexos são removidos 30 dias
após o e-mail ter sido arquivado.

v “Migração CSX - Suporte ao Repositório
Off-line (Arquivamento)” na página 430

v “Migração de CSX - Suporte ao
Repositório Off-line (Stub)” na página 431

v Para usuários do CommonStore para Lotus Domino antigo:
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Tabela 57. Cenários de Arquivamento Típicos e Modelos Correspondentes para Usuários
Antigos do CommonStore para Lotus Domino

Cenários típicos de arquivamento Arquivos de modelo para usar

Configuração de arquivamento comum:

v Arquivar todos os e-mails de um
determinado tamanho que estiveram na
caixa de correio por um período de tempo
definido. O planejamento do
arquivamento é limitado às caixas de
correio que excedem um determinado
tamanho. A rota de tarefa detecta
duplicatas e exclui todos os anexos após o
e-mail ter sido arquivado.

v Remover conteúdo de e-mail arquivado
em estágios definidos a partir da caixa de
correio e e-mail restaurado por stubs na
caixa de correio.

v Arquivar e-mail que um usuário marcou
para arquivamento. A rota de tarefa
contém todas as tarefas necessárias para
arquivamento interativo, tal como coleta
de e-mail, preparando-o para
armazenamento no repositório e seu stub.

v “Migração CSLD - Arquivamento
Automático” na página 432

v “Migração de CSLD - Stub Automático”
na página 433

v “Migração CSLD - Arquivamento
Interativo” na página 434

Arquivamento usando um repositório
off-line:

v Arquivar automaticamente o e-mail
usando um planejamento de
arquivamento atrasado. Esta rota de tarefa
está projetada para suportar trabalho
off-line.

v Remover automaticamente o conteúdo do
e-mail em estágios definidos para suportar
trabalho off-line. Ela remove o conteúdo
de e-mail com base na configuração do
cliente. Para economizar espaço, os anexos
e o corpo são removidos de todo e-mail
após os usuários os terem copiado em um
repositório local. Independentemente se o
e-mail foi copiado para um repositório
local, os anexos são removidos 30 dias
após o e-mail ter sido arquivado.

v “Migração CSLD - Suporte ao Repositório
Off-line (Arquivamento)” na página 435

v “Migração de CSLD - Suporte ao
Repositório Off-line (Stub)” na página 436

Migração CSX - Arquivamento Automático:

Esta rota de tarefa arquiva e-mail automaticamente salvando o Content Collector. A
rota de tarefa contém todas as tarefas necessárias para arquivamento automático,
tal como coleta de e-mail, preparando-o para armazenamento no repositório e seu
stub. Portanto, ela combina os aspectos de configuração usados no IBM
CommonStore, como políticas, designação de política, mapeamentos de archive e
planejamentos de tarefas.

A rota de tarefa arquiva documentos de e-mail de um determinado tamanho que
permaneceram na caixa postal por um período de tempo definido. O arquivamento
é limitado a caixas postais que excedem um determinado tamanho. A rota de tarefa
detecta duplicatas e exclui todos os anexos após o e-mail ter sido arquivado.
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Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 30 Dias e Maiores que 50 KB de Caixas
Postais Maiores que 100 MB

Este coletor coleta e-mails que são mais antigos que 30 dias e maiores que
50 KB. Apenas caixas postais com um tamanho de armazenamento maior
que 100 MB são selecionadas.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CSX Migration - Automatic Archiving.ctms.

Migração de CSX - Stub Automático:

É possível utilizar esta rota de tarefa para complementar a rota de tarefa Migração
CommonStore - Arquivamento Automático. A rota de tarefa remove o conteúdo de
e-mail arquivado em estágios definidos a partir do e-mail restaurado de caixa
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postal e de stubs na caixa postal. A rota de tarefa remove os anexos de e-mail 30
dias após ter sido arquivado. A reaplicação de stub é executada dois meses após o
e-mail ter sido restaurado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado.

Quando o stub estiver atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os
anexos são removidos do e-mail 30 dias após seu arquivamento. O email
restaurado passa por um novo stub após dois meses.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CSX Migration - Automatic Stubbing.ctms.

Migração CSX - Arquivamento Interativo:

Essa rota de tarefa arquiva o e-mail que o usuário marcou para arquivamento
utilizando o Content Collector. A rota de tarefa contém todas as tarefas necessárias
para arquivamento interativo, tal como coleta de e-mail, preparando-o para
armazenamento no repositório e seu stub. Portanto, ela combina os aspectos de
configuração usados no IBM CommonStore, como políticas, designação de política,
mapeamentos de archive e planejamentos de tarefas.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails com Base nas Solicitações Interativas
Este coletor coleta e-mails que os usuários marcaram para arquivamento
nas caixas postais.

Especifique a caixa de correio do ativador na guia Origens de Coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).
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Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CSX Migration - Interactive Archiving.ctms.

Migração CSX - Suporte ao Repositório Off-line (Arquivamento):

Esta rota de tarefa está projetada para suportar trabalho off-line. Ela contém todas
as tarefas necessárias para arquivamento, como coletar e-mail e prepará-lo para
armazenamento no repositório. Portanto, ela combina os aspectos de configuração
usados no IBM CommonStore, como políticas, designação de política,
mapeamentos de archive e planejamentos de tarefas. Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub porque as opções de stub podem ser definidas usando
a rota de tarefa Migração CommonStore - Suporte ao Repositório Off-line (Stub)
que pode ser configurada para trabalhar com esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 14 Dias do Grupo Off-line
Esse coletor coleta e-mails mais antigos que 14 dias de um grupo de caixas
de correio usadas com repositórios off-line.

Configure a origem de coleta Todas as caixas de correio em um grupo e
especifique o nome do grupo que mantém os usuários que ativaram o
suporte ao repositório off-line.
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Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CSX Migration - Offline Repository Support
(Archiving).ctms.

Migração de CSX - Suporte ao Repositório Off-line (Stub):

Esta rota de tarefa está projetada para trabalhar com a rota de tarefa Migração
CommonStore - Suporte ao Repositório Off-line (Arquivamento). Ela remove o
conteúdo de e-mail com base na configuração do cliente. Para economizar espaço,
os anexos e o corpo são removidos do e-mail após os usuários terem copiado os
documentos de e-mail para um repositório local. Independentemente se o e-mail
foi copiado para um repositório local, os anexos são removidos 30 dias após o
e-mail ter sido arquivado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar do Grupo Off-line
Este coletor coleta e-mails arquivados ou restaurados de um grupo de
caixas postais usadas com repositórios off-line. Quando o stub estiver
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atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os anexos são removidos
do e-mail 30 dias após seu arquivamento. O email restaurado passa por
um novo stub após dois meses.

Configure a origem de coleta Todas as caixas de correio em um grupo e
especifique o nome do grupo que contém os usuários que ativaram o
suporte ao repositório off-line.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

Remover Anexos e Corpo
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do e-mail.

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CSX Migration - Offline Repository Support
(Stubbing).ctms.

Migração CSLD - Arquivamento Automático:

Esta rota de tarefa arquiva e-mail automaticamente salvando o Content Collector. A
rota de tarefa contém todas as tarefas necessárias para arquivamento automático,
tal como coleta de e-mail, preparando-o para armazenamento no repositório e seu
stub. Portanto, ela combina os aspectos de configuração usados no IBM
CommonStore, como políticas, designação de política, mapeamentos de archive e
planejamentos de tarefas.

A rota de tarefa arquiva documentos de e-mail de um determinado tamanho que
permaneceram na caixa postal por um período de tempo definido. O arquivamento
é limitado a caixas postais que excedem um determinado tamanho. A rota de tarefa
detecta duplicatas e exclui todos os anexos após o e-mail ter sido arquivado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 30 Dias e Maiores que 50 KB de Caixas
Postais Maiores que 100 MB

Este coletor coleta e-mails que são mais antigos que 30 dias e maiores que
50 KB. Apenas caixas postais com um tamanho de armazenamento maior
que 100 MB são selecionadas.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:
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Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CSLD Migration - Automatic Archiving.ctms.

Migração de CSLD - Stub Automático:

É possível utilizar esta rota de tarefa para complementar a rota de tarefa Migração
CommonStore - Arquivamento Automático. A rota de tarefa remove o conteúdo de
e-mail arquivado em estágios definidos a partir do e-mail restaurado de caixa
postal e de stubs na caixa postal. A rota de tarefa remove os anexos de e-mail 30
dias após ter sido arquivado. A reaplicação de stub é executada dois meses após o
e-mail ter sido restaurado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar das Caixas Postais
Esse coletor coleta e-mail arquivado ou restaurado.

Quando o stub estiver atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os
anexos são removidos do e-mail 30 dias após seu arquivamento. O email
restaurado passa por um novo stub após dois meses.

Configure uma das seguintes origens de coleta: Todas as caixas de correio
em um grupo, Todas as caixas de correio em um servidor, Caixa de correio
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Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CSLD Migration - Automatic
Rearchiving.ctms.

Migração CSLD - Arquivamento Interativo:

Essa rota de tarefa arquiva o e-mail que o usuário marcou para arquivamento
utilizando o Content Collector. A rota de tarefa contém todas as tarefas necessárias
para arquivamento interativo, tal como coleta de e-mail, preparando-o para
armazenamento no repositório e seu stub. Portanto, ela combina os aspectos de
configuração usados no IBM CommonStore, como políticas, designação de política,
mapeamentos de archive e planejamentos de tarefas.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails com Base nas Solicitações Interativas
Este coletor coleta e-mails que os usuários marcaram para arquivamento
nas caixas postais.

Especifique o servidor Domino e caminho do banco de dados da caixa de
correio do ativador na guia Origens de Coleta.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.

Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.
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EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Remover Anexos
Esta tarefa remove os anexos do e-mail.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CSLD Migration - Interactive
Archiving.ctms.

Migração CSLD - Suporte ao Repositório Off-line (Arquivamento):

Esta rota de tarefa está projetada para suportar trabalho off-line. Ela contém todas
as tarefas necessárias para arquivamento, como coletar e-mail e prepará-lo para
armazenamento no repositório. Portanto, ela combina os aspectos de configuração
usados no IBM CommonStore, como políticas, designação de política,
mapeamentos de archive e planejamentos de tarefas. Esta rota de tarefa não
contém uma tarefa de stub porque as opções de stub podem ser definidas usando
a rota de tarefa Migração CommonStore - Suporte ao Repositório Off-line (Stub)
que pode ser configurada para trabalhar com esta rota de tarefa.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

EC Coletar E-mails Mais Antigos que 14 Dias do Grupo Off-line
Esse coletor coleta e-mails mais antigos que 14 dias de um grupo de caixas
de correio usadas com repositórios off-line.

Configure a origem de coleta Todas as caixas de correio em um grupo e
especifique o nome do grupo que mantém os usuários que ativaram o
suporte ao repositório off-line.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

Conteúdo Associado do CM 8.x
Esta tarefa é usada para armazenar anexos e vinculá-los de volta aos itens
pais (email).

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
Esta tarefa é usada para especificar o tipo de item e os mapeamentos de
atributo para metadados a serem usados por todas as tarefas CM8 na rota
de tarefa

Detecção de Duplicata do CM 8.x
Esta tarefa usa chaves de referência calculadas pelos coletores de origem
para determinar se um item é uma duplicata.
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Documento de Atualização do CM 8.x
Esta tarefa cria um registro de itens duplicados identificados pela tarefa
'Detecção de Duplicata do CM 8.x'.

Extrair Anexos do EC
Esta tarefa extrai os anexos dos documentos para que eles possam ser
armazenados como arquivos separados no repositório.

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.

EC Preparar E-mail para Arquivamento
Esta tarefa copia todos os e-mails nas caixas postais e os salva como
arquivos temporários para processamento adicional.

Preparar E-mail para Fragmentação do EC
Esta tarefa salva informações sobre o repositório no email original.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CSLD Migration - Offline Repository
Support (Archiving).ctms.

Migração de CSLD - Suporte ao Repositório Off-line (Stub):

Esta rota de tarefa está projetada para trabalhar com a rota de tarefa Migração
CommonStore - Suporte ao Repositório Off-line (Arquivamento). Ela remove o
conteúdo de e-mail com base na configuração do cliente. Para economizar espaço,
os anexos e o corpo são removidos do e-mail após os usuários terem copiado os
documentos de e-mail para um repositório local. Independentemente se o e-mail
foi copiado para um repositório local, os anexos são removidos 30 dias após o
e-mail ter sido arquivado.

Coletores

Este modelo está usando as tarefas coletoras a seguir:

Coletar do Grupo Off-line
Este coletor coleta e-mails arquivados ou restaurados de um grupo de
caixas postais usadas com repositórios off-line. Quando o stub estiver
atrasado em uma tarefa EC Criar Stub de E-mail, os anexos são removidos
do e-mail 30 dias após seu arquivamento. O email restaurado passa por
um novo stub após dois meses.

Configure a origem de coleta Todas as caixas de correio em um grupo e
especifique o nome do grupo que contém os usuários que ativaram o
suporte ao repositório off-line.

Tarefas

Este modelo está usando as tarefas:

EC Extrair Metadados
Esta tarefa extrai metadados dos documentos. Além disso, ela cria chaves
de referência exclusivas para os documentos para que cada documento seja
arquivado apenas uma vez.
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Remover Anexos e Corpo
Esta tarefa remove os anexos e o corpo do e-mail.

Usar Coletor de Ciclo de Vida
Esta tarefa remove o conteúdo de acordo com as configurações no coletor
de ciclo de vida.

Nome do arquivo

O nome do arquivo deste modelo é CSLD Migration - Offline Repository
Support (Stubbing).ctms.

Trabalhando com o Editor de Expressão
Use o Editor de Expressão para criar ou modificar expressões que são usadas em
regras ou para determinar o documento ou as classes de registro dinamicamente.

Usando o Editor de Expressão, é possível configurar regras avançadas para
processamento condicional de documentos. Também é possível configurar
expressões nas tarefas Criar Documento do P8 4.x e Criar Série da Versão do P8
para determinar classes de documentos dinamicamente e, na tarefa Declarar
Registro do P8 4.x, para determinar classes de registros dinamicamente.

A interface do Editor de Expressão consiste nestas seções:

Expressão
Esta seção mostra a expressão com a qual você está trabalhando. Isto pode
ser uma única expressão ou uma árvore de expressão. Dependendo de qual
fragmento de expressão você selecionar, diferentes ações de edição estarão
disponíveis.

Descrição
Esta seção contém uma descrição do fragmento de expressão selecionado.
A descrição inclui o nome e o tipo do operador, um resumo do que o
operador faz, o número de operandos para este operador e os tipos de
operando.

Ações de Edição
Nesta seção, é possível selecionar Editar, Substituir ou Inserir nas ações
de edição que estão disponíveis para a folha de expressão selecionada.
Dependendo da ação selecionada, diferentes expressões de protótipo se
tornarão disponíveis, as quais você pode usar ao construir a expressão.

Expressões de Protótipo
Esta seção lista as expressões de protótipo que podem ser usadas para o
tipo atual de operador e a ação de edição que você selecionou.

Quando a ação selecionada é Editar, esta seção é substituída por uma
seção Editar apropriada, na qual é possível inserir valores de expressão.

A partir da barra de ferramentas do Editor de Expressão, é possível selecionar as
seguintes ações:
v Substituir o fragmento de expressão selecionado por um modelo de expressão

que foi salvo anteriormente
v Salvar parte de uma expressão
v Salvar a expressão inteira
v Desfazer ou refazer alterações
v Testar a expressão inteira
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v Testar parte da expressão

Para editar uma expressão, siga estas etapas:
1. Selecione um fragmento de expressão na árvore de expressão. O fragmento de

expressão pode ser um operador ou um operando.
2. Selecione uma ação de edição.

Opção Descrição

Editar Edite o valor literal ou de metadado do
fragmento de expressão selecionado. Para as
expressões Metadados de Teste e Metadados
Dinâmicos, também é possível editar os
valores de teste.

Para editar um valor de expressão, continue
com a etapa 3.

Substituir Substitua o fragmento de expressão
selecionado por outra expressão de
protótipo. Apenas essas expressões que
possuem o mesmo tipo de dado que o
fragmento selecionado estão disponíveis.

Para substituir um fragmento de expressão
na árvore, continue com a etapa 4 na página
439.

Inserir Insira uma expressão de protótipo como um
pai para o fragmento de expressão
selecionado. Apenas essas expressões que
possuem o mesmo tipo de dado que o
fragmento selecionado estão disponíveis.
Além disso, pelo menos um operando da
expressão que você deseja inserir deve ter o
mesmo tipo de dado que o valor de retorno
do fragmento de expressão selecionado.

Para inserir uma expressão na árvore,
continue com a etapa 5 na página 439.

3. Edite o valor de expressão selecionado. O layout da seção Editar depende do
tipo de dado do operando.

Valores Booleanos
Selecione True ou False.

Valores de Byte, Flutuante ou de Número Inteiro
Insira um valor ou use as setas para cima e para baixo para selecionar
um valor.

Metadata
Selecione uma origem de metadados e uma propriedade para serem
avaliadas. Diferentes origens de documento criam diferentes formatos,
cada um com propriedades específicas de seu tipo. As propriedades
disponíveis mudam dependendo da origem de metadados selecionada.

Valores de Cadeia
Insira um valor.

Matrizes
Insira um valor e clique no botão de Mais para incluir o valor na lista
de valores. É possível manipular a lista com os botões à direita. Para
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evitar que valores duplicados sejam incluídos na lista, selecione Evitar
Duplicatas. Ou, é possível remover duplicatas da matriz antes da
árvore de expressão ser atualizada clicando no respectivo botão à
direita.

Para atualizar a árvore de expressão com o valor ou os valores selecionados,
clique em Atualizar.

4. Para substituir uma expressão na árvore de expressão, conclua estas etapas:
a. Na seção Expressões de Protótipo, selecione a expressão que você deseja

usar.
b. Para atualizar a árvore de expressão com o operador selecionado, dê um

clique duplo em sua seleção ou clique no botão na parte inferior da seção

Expressões de Protótipo ( ).
5. Para inserir uma expressão como um pai no fragmento de expressão

selecionado, conclua estas etapas:
a. Na seção Expressões de Protótipo, selecione a expressão que você deseja

usar.
b. Para atualizar a árvore de expressão com o operador selecionado, dê um

clique duplo em sua seleção.
6. Repita as etapas 3 na página 438, 4 ou 5 para cada expressão que deseja

modificar.
7. Clique em OK para salvar suas alterações, ou em Cancelar, para fechar sem

salvar.

Se a regra ou a expressão tiver qualquer erro, a rota de tarefa inteira será inválida
e, portanto, não será executada.

Expressões de Protótipo para Regras e Detecção Dinâmica do
Documento ou de Classes de Registro
É possível usar diferentes expressões para construir regras ou para que o IBM
Content Collector determine o documento ou classes de registro dinamicamente.
Quais operadores estão disponíveis depende do tipo de expressão que você edita.

As expressões de protótipo incluem os seguintes itens:

Literal Um literal é uma representação literal de um tipo de dado específico. Em
uma expressão, o valor é configurado exatamente como você o especifica.

Metadata
Metadados referenciam a propriedade de um sistema ou de uma origem de
metadados definida pelo usuário ou de um elemento em uma lista.
Diferentes origens de documento criam diferentes formatos, cada um com
propriedades específicas de seu tipo. Um documento de e-mail, por
exemplo, possui propriedades que incluem os campos Assunto e Para.
Quando você escolhe uma origem de metadados específica, está
restringindo as propriedades disponíveis apenas àquelas para essa origem.
Portanto, quando você seleciona uma origem de metadados, está
escolhendo o tipo de propriedade que estará disponível durante o
processamento. Para referências de Metadados, o valor da expressão é
determinado no tempo de execução quando a propriedade é preenchida
por um coletor ou por uma tarefa.

Operador
Um operador define qual operação é executada em outras partes de uma
expressão. Alguns operadores possuem significados diferentes, com base
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nos tipos de dados da expressão. Apenas os operadores que são adequados
para o tipo de dado da folha da expressão selecionada e para a ação de
edição selecionada estão disponíveis. Em uma expressão complexa, os
operadores são avaliados em ordem de precedência. Em uma expressão, os
operandos e o resultado geralmente devem ser do mesmo tipo de dado.

Um operador pode ter um ou mais operandos. Um operando pode ser
Literal, Metadados, um valor ou outra expressão.

Os valores podem ter os seguintes tipos de dados:

Booleano
Um valor booleano é TRUE ou FALSE.

Matriz Booleana
Uma Matriz Booleana contém zero ou mais elementos Booleanos.

Byte Um valor de Byte é um valor de 8 bits de 0 a 255.

Matriz de Byte
Uma Matriz de Byte contém zero ou mais elementos de Byte.

Data e Hora
Um valor de Data e Hora é expresso no formato UTC e é
representado no formato de data ISO 8601 quando é exibido como
uma cadeia. O formato é [+|-]AAAA-MM-DDThh:mm:ss:sTZD.
Por exemplo: +2010-01-14T09:30:00:187-08:00-Horário Padrão do
Pacífico

Matriz de Data e Hora
Uma Matriz de Data e Hora contém zero ou mais elementos de
Data e Hora.

Flutuante
Um valor Flutuante é um valor de 64 bits de
-1,79769313486232E+308 a 1,79769313486232E+308.

Matriz Flutuante
Uma Matriz Flutuante contém zero ou mais elementos Flutuantes.

Número Inteiro
Um valor de Número Inteiro é um valor de 64 bits de
-9223372036854775808 a 9223372036854775807.

Matriz de Número Inteiro
Uma Matriz de Número Inteiro contém zero ou mais elementos de
Número Inteiro.

Cadeia
Um valor de Cadeia é representado como UTF-16 Unicode. O
número de caracteres da cadeia não é limitado; entretanto, o
tamanho será limitado por recursos de memória no sistema host.

Matriz de Cadeias
Uma Matriz de Cadeias contém zero ou mais elementos de Cadeia.

Expressões Add:

Nas expressões Add, os operandos são somados para valores de Byte, Número
Inteiro e Flutuante. Os valores de cadeia são concatenados.
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O operador Add possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor ou
uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao tipo
de dado do operando na expressão pai.

Tabela 58. Expressão Add

Operador Operandos

Incluir (Byte, Byte)
(Número Inteiro, Número Inteiro)
(Flutuante, Flutuante)
(Cadeia, Cadeia)

Exemplo

Add(2,3)
retorna 5
Add("Snow","ball") retorna "Snowball"

Expressões AddDays:

A expressão AddDays inclui o número especificado de dias no valor do operando
Data e Hora. Se o número de dias for um número negativo, o número especificado
de dias será subtraído do valor de Data/Hora. O primeiro operando é o valor de
Data/Hora e o segundo operando de Número Inteiro indica o número de dias a
ser incluído.

O operador AddDays possui dois operandos.

Tabela 59. Expressão AddDays

Operador Tipos de Dados dos Operandos

AddDays (Data e Hora, Número Inteiro)

Exemplo

AddDays(+2010-10-31T09:30:00:187+00:00-UTC,5) retorna +2010-11-
05T09:30:00:187+00:00-UTC

Expressões AddMonths:

A expressão AddMonths inclui o número especificado de meses com o valor do
operando de Data e Hora. Se o número de meses for um número negativo, o
número especificado de meses será subtraído do valor de Data/Hora. O primeiro
operando é o valor de Data/Hora e o segundo operando de Número Inteiro indica
o número de meses a ser incluído.

O operador AddMonths possui dois operandos.

Tabela 60. Expressão AddMonths

Operador Tipos de Dados dos Operandos

AddMonths (Data e Hora, Número Inteiro)
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Exemplo

AddMonths(+2010-10-31T09:30:00:187+00:00-UTC,7) retorna +2011-05-
31T09:30:00:187+00:00-UTC

Expressões AddYears:

A expressão AddYears inclui o número especificado de anos no valor do operando
Data e Hora. Se o número de anos for um número negativo, o número especificado
de anos será subtraído do valor de Data/Hora. O primeiro operando é o valor de
Data/Hora e o segundo operando de Número Inteiro indica o número de anos a
ser incluído.

O operador AddYears possui dois operandos.

Tabela 61. Expressão AddYears

Operador Tipos de Dados dos Operandos

AddYears (Data e Hora, Número Inteiro)

Exemplo

AddYears(+2010-10-31T09:30:00:187+00:00-UTC,3) retorna +2013-10-
31T09:30:00:187+00:00-UTC

Expressões Age:

A expressão Age retorna o número de milissegundos entre agora (a data e hora
atual) e o operando Data e Hora especificado.

Tabela 62. Expressão Age

Operador Operandos

Age (Data e Hora)

Expressões And:

A expressão And retorna o valor TRUE se ambos os operandos Booleanos forem
TRUE; caso contrário, um valor FALSE é retornado.

O operador And possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor ou
outra expressão, onde a expressão deve retornar um valor Booleano.

Tabela 63. Expressão And

Operador Operandos

E (Booleano, Booleano)

Expressões Append:

A expressão Append retorna uma nova matriz que contém os valores do primeiro
operando seguido pelo valor ou pelos valores do segundo operando.

O operador Append possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor ou
uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao tipo
de dado do operando na expressão pai.
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Tabela 64. Expressão Append

Operador Operandos

Anexar (Matriz Booleana, Booleano)
(Matriz Booleana, Matriz Booleana)
(Matriz de Byte, Byte)
(Matriz de Byte, Matriz de Byte)
(Matriz de Data e Hora, Data e Hora)
(Matriz de Data e Hora, Matriz de Data e
Hora)
(Matriz Flutuante, Flutuante)
(Matriz Flutuante, Matriz Flutuante)
(Matriz de Número Inteiro, Número Inteiro)
(Matriz de Número Inteiro,
Matriz de Número Inteiro)
(Matriz de Cadeias, Cadeia)
(Matriz de Cadeias, Matriz de Cadeias)

Expressões CaseInsensitiveEqual:

A expressão CaseInsensitiveEqual faz uma comparação entre os dois operandos.
Se ambos os operandos forem iguais, o valor de retorno será TRUE; caso contrário,
será FALSE.

O operador não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Não é possível usar
caracteres curingas com este operador. Quando você compara matrizes, ambos os
operandos devem ter o mesmo número de elementos. Cada elemento no primeiro
operando deve ser igual a seu elemento correspondente no segundo operando,
independentemente das letras maiúsculas/minúsculas. A operação de comparação
usa o código de idioma do sistema para determinar as regras de letras
maiúsculas/minúsculas para as cadeias.

O operador Case insensitive equal possui dois operandos. Cada operando pode
ser um valor ou uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve
corresponder ao tipo de dado do operando na expressão pai.

Tabela 65. Expressão CaseInsensitiveEqual

Operador Operandos

CaseInsensitiveEqual (Cadeia, Cadeia)
(Matriz de Cadeias, Matriz de Cadeias)

Expressões Ceiling:

A expressão Ceiling retorna o menor número inteiro que é maior ou igual ao valor
do operando Float especificado.

O operador Ceiling possui um operando, que pode ser um valor ou outra
expressão, onde o resultado da expressão deve ser um valor Flutuante.

Tabela 66. Expressão Ceiling

Operador Operandos

Limite Máximo (Flutuante)
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Exemplo

Ceiling(4.1234) retorna 5

Expressões Conditional:

A expressão Conditional contém um operador ternário no qual o primeiro
operando é uma condição booleana e os segundo e terceiro operandos são de um
tipo de dado. O valor de retorno depende da avaliação da condição. Se a condição
for igual a TRUE, o valor do segundo operando será retornado. Se a condição for
igual a FALSE, o valor do terceiro operando será retornado.

O operador Conditional possui três operandos, em que os segundo e terceiro
operandos podem ser um valor ou outra expressão. O resultado da expressão deve
corresponder ao tipo de dado do operando na expressão pai.

Tabela 67. Expressão Conditional

Operador Operandos

Condicional (Booleano, Matriz Booleana, Matriz
Booleana)
(Booleano, Byte, Byte)
(Booleano, Matriz de Byte, Matriz de Byte)
(Booleano, Data e Hora, Data e Hora)
(Booleano, Matriz de Data e Hora,
Matriz de Data e Hora)
(Booleano, Número Inteiro, Número Inteiro)
(Booleano, Matriz de Número Inteiro,

Matriz de Número Inteiro)
(Booleano, Flutuante, Flutuante)
(Booleano, Matriz Flutuante,
Matriz Flutuante)
(Booleano, Cadeia, Cadeia)
(Booleano, Matriz de Cadeias,
Matriz de Cadeias)

Expressões Contains:

A expressão Contains verifica se o valor do primeiro operando é igual a qualquer
valor de elemento do segundo operando. Se o valor do primeiro operando estiver
localizado na matriz do segundo operando, o valor de retorno será TRUE; caso
contrário, será FALSE.

O operador Contains possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor ou
uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao tipo
de dado do operando na expressão pai.

Tabela 68. Expressão Contains

Operador Operandos

Contains (Data e Hora, Matriz de Data e Hora)
(Número Inteiro, Matriz de Número Inteiro)
(Cadeia, Matriz de Cadeias)

Expressões ContainsSome:
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A expressão ContainsSome retorna TRUE se pelo menos um valor de elemento do
primeiro operando for exatamente igual a um valor de elemento do segundo
operando. Se não houver uma correspondência, o valor de retorno será FALSE.

O operador ContainsSome possui dois operandos. Cada operando pode ser um
valor ou uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder
ao tipo de dado do operando na expressão pai.

Tabela 69. Expressão ContainsSome

Operador Operandos

ContainsSome (Matriz de Data e Hora, Matriz de Data e
Hora)
(Matriz de Número Inteiro,
Matriz de Número Inteiro)
(Matriz de Cadeias, Matriz de Cadeias)

Expressões Divide:

A expressão Divide divide o primeiro operando pelo segundo operando. Se, para
valores Byte ou Flutuante, o quociente resultar em um valor fracionário, ele será
arredondado de maneira apropriada para corresponder ao tipo de retorno. A
divisão por zero resulta em um erro.

O operador Divide possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor ou
uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao tipo
de dado do operando na expressão pai.

Tabela 70. Expressão Divide

Operador Operandos

Dividir (Byte, Byte)
(Flutuante, Flutuante)
(Número Inteiro, Número Inteiro)

Expressões DynamicMetadata:

A expressão DynamicMetadata consulta um valor de metadado de Cadeia com
base nos valores de seus operandos. O primeiro operando de Cadeia é a referência
à lista ou origem de metadados que deve ser procurada. Para o segundo operando,
considerações especiais se aplicam.

Se o primeiro operando for uma origem de metadados, as seguintes considerações
se aplicam para o segundo operando:
v Um operando de Cadeia deve corresponder ao ID da propriedade da

propriedade de origem de metadados. Em uma correspondência bem sucedida,
o valor de metadados é retornado; caso contrário, a expressão resulta em um
erro.

v Um operando de Matriz de Cadeias deve corresponder a uma coleta de IDs de
propriedade da propriedade de origem de metadados. O valor da primeira
propriedade correspondente é retornado. Se nenhuma correspondência for
localizada, a expressão resultará em um erro.

Se o primeiro operando for uma lista, as seguintes considerações se aplicam para o
segundo operando:

Configurando o Content Collector 445



v Um operando de Sequência deve corresponder a um valor de Consulta da Lista.
Em uma correspondência bem sucedida, o valor da lista correspondente é
retornado; caso contrário, a expressão resulta em um erro.

v Um operando de Matriz de Sequências deve corresponder a uma coleta de
valores de Consulta da Lista. Em uma correspondência bem sucedida, o
primeiro valor de lista correspondente é retornado.

O operador DynamicMetadata possui dois operandos. Cada operando também
pode ser outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao
tipo de dado do operando na expressão pai.

Tabela 71. Expressão DynamicMetadata

Operador Operandos

DynamicMetadata (Cadeia, Cadeia)
(Cadeia, Matriz de Cadeias)

Expressões Element:

A expressão Element retorna o valor do primeiro operando no local do elemento
especificado pelo segundo operando. Como os índices são baseados em zero, você
deve especificar um índice de 0 para obter o primeiro valor de elemento. Para
obter o segundo valor de elemento, especifique um índice de 1. Qualquer índice
especificado que esteja fora do intervalo causará um erro.

O operador Element possui dois operandos. Cada operando também pode ser
outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao tipo de
dado do operando na expressão pai.

Tabela 72. Expressão Element

Operador Operandos

Elemento (Matriz de Byte, Número Inteiro)
(Matriz de Data e Hora, Número Inteiro)
(Matriz Flutuante, Número Inteiro)
(Matriz de Número Inteiro, Número Inteiro)
(Matriz de Cadeias, Número Inteiro)

Expressões Equal:

A expressão Equal retorna TRUE se um dos operandos é exatamente igual; caso
contrário, FALSE é retornado.

Uma das condições a seguir deve ser aplicada para a expressão retornar TRUE:
v Os operandos Booleanos são exatamente iguais.
v Os operandos de Número Inteiro são exatamente iguais.
v Os operandos de Data e Hora são exatamente iguais. Ao comparar dois valores

de Data e Hora como estes, +2010-01-14T19:18:59:000+00:00-UTC e
+2010-01-14T19:18:59:000-00:00-UTC, os valores são equivalentes porque,
apesas da propensão ser diferente, ambos os deslocamentos estão configurados
como 00:00. Além disso, se a única diferença entre os dois valores de Data/Hora
for o fuso horário descritivo, os valores também serão considerados
equivalentes. Portanto, os dois valores a seguir também são iguais:
+2010-01-14T19:18:59:000+00:00-UTC e +2010-01-14T19:18:59:000+00:00-
Pacific Time Zone
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v Os operandos da Matriz de Cadeias são exatamente iguais. Ambos os operandos
devem ter o mesmo número de elementos. Cada elemento no primeiro operando
deve ser exatamente igual a seu elemento correspondente no segundo operando.
Aqui, o operador faz distinção de maiúsculas e minúsculas. Não é possível usar
caracteres curingas.

O operador Equal possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor ou
uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao tipo
de dado do operando na expressão pai.

Tabela 73. Expressão Equal

Operador Operandos

Equal (Booleano, Booleano)
(Data e Hora, Data e Hora)
(Número Inteiro, Número Inteiro)
(Matriz de Cadeias, Matriz de Cadeias)

Expressões Floor:

A expressão Floor retorna o maior número inteiro que é menor ou igual ao valor
do operando Float especificado.

O operador Floor possui um operando, que pode ser um valor ou outra expressão,
onde o resultado da expressão deve ser um valor Flutuante.

Tabela 74. Expressão Floor

Operador Operandos

Limite Mínimo (Flutuante)

Exemplo

Floor(4.9876)
retorna 4

Expressões FromString:

A expressão FromString converte a representação de cadeia de um operando para
seu tipo de dados equivalente.

Para a conversão, estas considerações se aplicam:
v A representação de cadeia de um operando de Data/Hora deve corresponder

exatamente ao formato ISO 8601 necessário, que é [+|-]AAAA-MM-
DDThh:mm:ss:sTZD.

v Quando você converter cadeias delimitadas em uma matriz, use chaves ({}) para
delimitar cada entrada. Uma cadeia delimitada se parece com estes exemplos:
– Para valores Booleanos: {TRUE}{FALSE}
– Para valores de Byte: {1}{255}{100}{0}{64}
– Para valores de Número Inteiro: {1}{-345}{987342}{0}{-9219384}
– Para valores Flutuantes: {1}{-

345.1489300012}{987342.541234}{0}{1.019999999999999900e+001}{-
1.999E+123}{1.999E-123

– Para valores de Cadeia: {The}{quick}{brown}{fox}{jumps}{over}{the}{lazy}{dog}
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– Para valores de Data e Hora: {+2010-01-15T12:11:22:000+00:00-UTC}{+2010-01-
15T04:11:22:000-08:00-Pacific Standard Time}

Se a conversão falhar, resultará em um erro.

O operador From string possui um operando, que pode ser um valor ou outra
expressão, em que o resultado da expressão deve ser um valor de Cadeia.

Tabela 75. Expressão FromString

Operador Operandos

FromString (Cadeia)

Expressões GreaterThan:

A expressão GreaterThan retorna TRUE se o primeiro operando possui um valor
maior do que o segundo operando; caso contrário, FALSE é retornado. As
comparações de cadeias fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Para comparação de matriz, a operação de comparação usa classificação de estilo
de dicionário para comparação entre os dois operandos de matriz. Os elementos
são comparados em ordem até que um par desigual seja localizado. Se o elemento
do primeiro operando for maior que o elemento do segundo operando, o valor de
retorno será TRUE; caso contrário, será FALSE. Se o primeiro operando tiver mais
elementos e todos os pares forem iguais, TRUE será retornado. Se o primeiro
operando tiver menos elementos e todos os pares forem iguais, FALSE será
retornado.

O operador GreaterThan possui dois operandos. Cada operando pode ser um
valor ou uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder
ao tipo de dado do operando na expressão pai.

Tabela 76. Expressão GreaterThan

Operador Operandos

GreaterThan (Data e Hora, Data e Hora)
(Matriz de Data e Hora, Matriz de Data e
Hora)
(Flutuante, Flutuante)
(Número Inteiro, Número Inteiro)
(Matriz de Número Inteiro,

Matriz de Número Inteiro)
(Cadeia, Cadeia)
(Matriz de Cadeias, Matriz de Cadeias)

Expressões GroupLookup:

A expressão GroupLookup executa uma consulta LDAP. A consulta retorna os
grupos que estão associados ao usuário ou à lista de usuários definida no primeiro
operando Cadeia.

Se você configurar o segundo operando de Booleano para TRUE, uma procura
recursiva será feita em todos os grupos associados ao usuário. Se você configurar o
segundo operando de Booleano para FALSE, uma procura será feita apenas nos
grupos dos quais o usuário é um membro direto. Para Consulta de Grupo, as
configurações de consulta de LDAP para o Task Routing Engine devem ser
definidas de acordo.
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O operador GroupLookup possui dois operandos, em que o primeiro operando
pode ser um valor ou outra expressão. O resultado da expressão deve ser um valor
de Cadeia ou um valor de Matriz de Cadeias.

Tabela 77. Expressão GroupLookup

Operador Operandos

GroupLookup (Cadeia, Booleano)
(Matriz de Cadeias, Booleano)

Expressões Intersection:

A expressão Intersection verifica ambos os operandos para elementos iguais. Uma
nova matriz é criada com os valores que existem em ambas as matrizes.

O operador Intersection possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor
ou uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao
tipo de dado do operando na expressão pai.

Tabela 78. Expressão Intersection

Operador Operandos

Interseção (Matriz Booleana, Matriz Booleana)
(Matriz de Data e Hora, Matriz de Data e
Hora)
(Matriz de Número Inteiro,
Matriz de Número Inteiro)
(Matriz de Cadeias, Matriz de Cadeias)

Expressões IsLikeIn:

A expressão IsLikeIn verifica se o valor no primeiro operando Cadeia é
semelhante a qualquer valor de elemento no segundo operando Matriz de Cadeias.

O operador não faz distinção de maiúsculas e minúsculas e não é possível usar
caracteres curingas com este operador. A comparação retorna TRUE na primeira
correspondência. Portanto, a ordem dos elementos de matriz pode ser importante.

O operador Is like in possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor
ou uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao
tipo de dado do operando na expressão pai.

Tabela 79. Expressão IsLikeIn

Operador Operandos

IsLikeIn (Cadeia, Matriz de Cadeias)

Exemplo

IsLikeIn
("bC","ABcdEF") retorna TRUE

Expressões Length:

A expressão Length retorna o número de elementos localizados na matriz.
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Tabela 80. Expressão Length

Operador Operandos

Comprimento (Matriz Booleana)
(Matriz de Byte)
(Matriz de Data e Hora)
(Matriz de Flutuação)
(Matriz de Número Inteiro)
(Matriz de Cadeias)

Expressões LessThan:

A expressão LessThan retorna TRUE se o primeiro operando possui um valor
menor do que o segundo operando; caso contrário, FALSE é retornado. As
comparações de cadeias fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Para comparação entre os dois operandos de matriz, a operação de comparação
usa classificação de estilo de dicionário. Os elementos são comparados em ordem
até que um par desigual seja localizado. Se o elemento do primeiro operando for
menor que o elemento do segundo operando, o valor de retorno será TRUE; caso
contrário, será FALSE. Se o primeiro operando tiver menos elementos e todos os
pares forem iguais, TRUE será retornado. Se o primeiro operando tiver mais
elementos e todos os pares forem iguais, FALSE será retornado.

O operador Less than possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor
ou uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao
tipo de dado do operando na expressão pai.

Tabela 81. Expressão LessThan

Operador Operandos

LessThan (Data e Hora, Data e Hora)
(Matriz de Data e Hora, Matriz de Data e
Hora)
(Flutuante, Flutuante)
(Número Inteiro, Número Inteiro)
(Matriz de Número Inteiro,

Matriz de Número Inteiro)
(Cadeia, Cadeia)
(Matriz de Cadeias, Matriz de Cadeias)

Expressões Like:

A expressão Like retorna TRUE se o primeiro valor de Cadeia existe no segundo
valor de Cadeia.

Este operador não faz distinção de maiúsculas e minúsculas. Não é possível usar
caracteres curingas com este operador. O operador Like possui dois operandos.
Cada operando pode ser um valor ou uma outra expressão, em que o resultado da
expressão deve corresponder ao tipo de dado do operando na expressão pai.

Tabela 82. Expressão Like

Operador Operandos

Igual a (Cadeia, Cadeia)
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Exemplo

Like("bC","ABcdEF") retorna TRUE

Expressões Modulo:

A expressão Modulo divide o primeiro operando pelo segundo operando e retorna
o saldo da divisão.

O operador Modulo possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor ou
uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao tipo
de dado do operando na expressão pai.

Tabela 83. Expressão Modulo

Operador Operandos

Modulo (Byte, Byte)
(Número Inteiro, Número Inteiro)

Exemplo

Modulo(7,3)
retorna 1
enquanto
Modulo(9,3) retorna 0

Expressões Multiply:

A expressão Multiply multiplica o primeiro operando pelo segundo operando.
Ocorrerá um erro se o produto for maior do que os limites definidos pelo tipo de
dado.

O operador Multiply possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor ou
uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao tipo
de dado do operando na expressão pai.

Tabela 84. Expressão Multiply

Operador Operandos

Multiplicar (Byte, Byte)
(Flutuante, Flutuante)
(Número Inteiro, Número Inteiro)

Expressões Narrow:

A expressão Narrow converte para baixo o operando para um valor que se ajusta
ao tipo de dado definido pela expressão pai.

A conversão é feita através do corte dos bits subjacentes:
v Um operando Float para um valor de número Inteiro
v Um operando Integer para um valor de Byte ou um valor de Float

O operador Narrow possui um operando.
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Tabela 85. Expressão Narrow

Operador Operandos

Limitar (Flutuante)
(Número Inteiro)

Expressões Not:

A expressão Not contém um operador de negação unário que retorna TRUE se seu
operando for falso e FALSE se seu operando for verdadeiro.

Tabela 86. Expressão Not

Operador Operandos

Não (Booleano)

Expressões Or:

A expressão Or contém um operador lógico que retorna o valor TRUE sempre que
um ou mais de seus operandos Booleanos forem true; caso contrário, um valor
FALSE é retornado.

Tabela 87. Expressão Or

Operador Operandos

Ou (Booleano, Booleano)

Exemplo

Or(A,B) é true
se A é true ou se B é true, ou
se A e B são true.

Expressões RegexSearch:

A expressão RegexSearch usa uma expressão regular Perl para verificar se uma
determinada cadeia existe.

O primeiro operando é a expressão regular para corresponder, ou seja, o padrão
pelo qual procurar. O segundo operando é o valor a ser analisado. Se o segundo
operando for uma matriz, os elementos da matriz serão procurados em busca da
expressão regular em sequência até a primeira correspondência ser localizada.

Se uma correspondência for localizada, o valor de retorno será TRUE. Caso
contrário, o valor de retorno será FALSE. Expressões regulares ausentes ou
inválidas no primeiro operando resultam em um erro.

Por exemplo, consulte o tópico sobre expressões regulares.

Tabela 88. Expressão Regex search

Operador Operandos

RegexSearch (Cadeia, Cadeia)
(Cadeia, Matriz de Cadeias)
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Conceitos relacionados

“Expressões comuns” na página 455

Expressões RegexSubstitute:

A expressão RegexSubstitute usa uma expressão regular Perl para substituir a
cadeia especificada com uma cadeia de substituição.

O primeiro operando é o padrão pelo qual ser procurado, o segundo operando é o
valor de Cadeia a ser procurado e o terceiro operando é a cadeia de substituição.

Por exemplo, consulte o tópico sobre expressões regulares.

Tabela 89. Expressão RegexSubstitute

Operador Operandos

RegexSubstitute (Cadeia, Cadeia, Cadeia)

Conceitos relacionados

“Expressões comuns” na página 455

Expressões Slice:

A expressão Slice retorna uma seção do primeiro operando.

Se o primeiro operando for uma cadeia, a operação recortará uma seção de uma
cadeia e retornará uma nova cadeia contendo essa seção. O primeiro operando é a
cadeia a partir da qual a seção é recortada. A seção recortada inicia no índice de
base zero especificado do segundo operando de Número Inteiro. O terceiro
operando de Número Inteiro especifica o comprimento da seção a ser recortado.

Se o índice inicial for um valor negativo, ocorrerá um erro. Se o índice inicial for
um valor maior que o número de caracteres na cadeia, uma cadeia vazia será
retornada. Se o valor do comprimento for um número negativo, o valor será
ignorado e todos os caracteres especificados após o índice inicial serão retornados.

Se o primeiro operando for uma matriz, a operação criará uma nova matriz
recortando uma seleção de elementos do primeiro operando. A seção da matriz
recortada inicia no índice de base zero especificado do segundo operando de
Número Inteiro. O terceiro operando de Número Inteiro especifica o número de
elementos a ser recortado.

Se o índice inicial for um valor negativo, ocorrerá um erro. Se o índice inicial for
um valor maior que o número de elementos na matriz, uma matriz vazia será
retornada. Se o valor do comprimento for um número negativo, o valor será
ignorado e todos os elementos especificados após o índice inicial serão retornados.
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Tabela 90. Expressão Slice

Operador Operandos

Decompor (Matriz Booleana, Número Inteiro, Número
Inteiro)
(Matriz de Byte, Número Inteiro,
Número Inteiro)
(Matriz de Data e Hora, Número Inteiro,

Número Inteiro)
(Matriz Flutuante, Número Inteiro,

Número Inteiro)
(Matriz de Número Inteiro,
Número Inteiro, Número Inteiro)
(Cadeia, Número Inteiro, Número Inteiro)
(Matriz de Cadeias, Número Inteiro,
Número Inteiro)

Expressões Subtract:

A expressão Subtract subtrai o primeiro operando do segundo operando.

O operador Subtract possui dois operandos. Cada operando pode ser um valor ou
uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve corresponder ao tipo
de dado do operando na expressão pai.

Tabela 91. Expressão Subtract

Operador Operandos

Subtrair (Byte, Byte)
(Flutuante, Flutuante)
(Número Inteiro, Número Inteiro)

Expressões TripleDESEncrypt:

A expressão TripleDESEncrypt usa criptografia de código de bloqueio Algoritmo
de Criptografia de Dados Triplo (TDEA) para criptografar um valor de cadeia. O
primeiro operando é o valor de cadeia a ser criptografado. O segundo operando é
a senha a ser usada como a chave de criptografia.

O operador TripleDESEncrypt possui dois operandos. Cada operando pode ser
um valor ou uma outra expressão, em que o resultado da expressão deve
corresponder ao tipo de dado do operando na expressão pai.

Tabela 92. Expressão TripleDESEncrypt

Operador Operandos

TripleDESEncrypt (Matriz de Data e Hora, Matriz de Data e
Hora)
(Matriz de Número Inteiro, Matriz de

Número Inteiro)
(Cadeia, Cadeia)

Expressões TestMetadata:

A expressão TestMetadata verifica se uma propriedade de metadados específica
existe. O primeiro operando especifica a origem de metadados. O segundo
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operando especifica a propriedade de metadados. A avaliação é feita no tempo de
execução. Se a propriedade de metadados existir, TRUE é retornado; caso contrário,
o valor de retorno é FALSE.

Tabela 93. Expressão TestMetadata

Operador Operandos

TestMetadata (Cadeia, Cadeia)

Expressões ToString:

A expressão ToString converte o operando em uma representação de cadeia do
tipo de dado respectivo.

Os valores de Flutuantes são sempre mostrados em anotação científica.

Tabela 94. Expressão ToString

Operador Operandos

ToString (Booleano)
(Byte)
(Data e Hora)
(Flutuante)
(Número Inteiro)
(Cadeia)

Exemplo

ToString(10.2)
retorna 1.019999999999999900e+001

Expressões Widen:

A expressão Widen converte para cima o operando Byte para um valor que se
ajusta ao tipo de dado Float.

Tabela 95. Expressão Widen

Operador Operandos

Ampliar (Byte)

Expressões comuns
Uma expressão regular é uma cadeia de texto que descreve um padrão de procura
(também conhecido como regexp ou regex).

O uso de expressões regulares é semelhante ao uso de procuras de palavras-chave
típicas com caracteres curinga. Por exemplo, você pode usar caracteres curinga em
uma cadeia de procura, como *.doc, para localizar documentos com a extensão
.doc. O uso de expressões regulares também é semelhante ao uso de caracteres
curinga. No entanto, usando expressões regulares, você pode obter resultados mais
precisos ou uma maior variedade de resultados, dependendo da expressão regular
usada.

No IBM Content Collector, você pode usar expressões regulares quando configurar
regras para mapeamentos de propriedades em rotas de tarefa.
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O Gerenciador de Configuração e a arquitetura subjacente dependem do software
livre Boost C++ Libraries, Versão 1.37, sintaxe Perl, para avaliação de expressões
regulares.

É possível usar os seguintes tipos de expressões regulares ao configurar regras ou
mapeamentos de propriedades em rotas de tarefa:
v Expressões regulares para localizar padrões de correspondência
v Expressões regulares para substituir cadeias

Expressões Regulares de Correspondências

Com uma expressão regular de correspondências, você pode procurar um padrão
especificado e verificar se uma determinada cadeia existe na propriedade de
metadados que está sendo analisada. Esta expressão será avaliada como true se for
localizada uma correspondência para o padrão definido; caso contrário, será false.
Em expressões regulares, alguns caracteres requerem a barra invertida como um
caractere de escape para marcá-los como caracteres literais.

Este tipo de expressões regulares pode ser usado ao configurar regras para
processamento condicional de e-mail ou arquivos e ao configurar mapeamentos de
propriedades.

Expressões Regulares de Substituição

Com uma expressão regular de substituição, você pode tomar parte da cadeia
especificada e substituí-la por alguma outra coisa. Por exemplo, para substituir a
barra (/) em datas por um hífen (-), especifique a barra como a expressão de
substituição e o hífen como a cadeia de substituição. A expressão de substituição é
o padrão a ser procurado. A cadeia de substituição é a cadeia com a qual você
deseja substituir a cadeia de texto retornada.

Este tipo de expressões regulares pode ser usado apenas ao configurar
mapeamentos de propriedades e apenas para propriedades de metadados do
sistema e customizadas que possuam um tipo de dado de cadeia.

Também é possível usar uma expressão regular de substituição para remover parte
da cadeia, apenas não substituindo-a por nada. Por exemplo, para remover hífens,
parênteses ou outros caracteres de um número de telefone, é possível usar os
seguintes caracteres em sua expressão regular: [- +\(\)\.]. Use os colchetes para
procurar qualquer um dos caracteres digitados dentro desses colchetes. Alguns dos
caracteres, como o ponto, requerem a barra invertida como um caractere de escape,
porque estes são caracteres especiais em expressões regulares. Eles precisam do
caractere de escape para marcá-los como caracteres literais. No exemplo do número
de telefone, você deseja corresponder a um ponto literalmente.

Se desejar manter parte ou toda a cadeia original, use a sintaxe $n. O uso do valor
$n na cadeia de substituição indica que você deseja manter o que estiver no
enésimo conjunto de parênteses e usar isso como parte de sua cadeia de
substituição. Por exemplo, o formato de números de contrato em sua empresa
pode conter seis números, um hífen e o código da empresa, que consiste em quatro
letras, como 123456-ABCD. O número do contrato faz parte do e-mail que deve ser
arquivado e é mapeado para a propriedade de metadados customizada
ContactNumber. Em sua rota de tarefa de arquivamento, você deseja usar o código
da empresa para definir a pasta na qual o e-mail será armazenado. Portanto, é
necessário manter as letras, que representam a segunda parte da cadeia, remover
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os números e o hífen e incluir informações adicionais para construir o caminho da
pasta. As expressões regulares usadas em sua rota de tarefa são as seguintes:

Expressão regular de substituição

.*\d{6}-([A-Z]{4}).*

Esta expressão localiza um número de contrato, que contém seis dígitos
seguidos por um hífen, seguido por quatro letras e tudo o que aparecer
antes ou após o padrão.

Seqüência de substituição

Contracts/$1/Email

Esta cadeia de substituição é como o caminho de pasta deve ser
construído. Como é usado o valor $1, qualquer expressão regular
correspondente nos parênteses será preservada e retornada.

Resultado
É localizada uma correspondência para ICC/Contracts/DEF/123456-ABCD/
Sales. ABCD é o valor retornado para $1. Portanto, o caminho de pasta é
Contracts/ABCD/Email.

Também é possível usar uma expressão regular para reorganizar as partes do
número do contrato e construir uma estrutura de pasta mais avançada como no
exemplo a seguir:

Expressão regular de substituição

.*(\d{6})-([A-Z]{4}).*

Esta expressão localiza um número de contrato, que contém seis dígitos
seguidos por um hífen, seguido por quatro letras e tudo o que aparecer
antes ou após o padrão.

Seqüência de substituição

Contracts/$2/$1/Email

Esta cadeia de substituição é como o caminho de pasta deve ser
construído. Para o valor $1, qualquer expressão regular correspondente no
primeiro conjunto de parênteses será preservada e retornada. Para o valor
$2, qualquer expressão regular correspondente no segundo conjunto de
parênteses será preservada e retornada.

Resultado
É localizada uma correspondência para ICC/Contracts/DEF/123456-ABCD/
Sales. 123456 é o valor retornado para $1, ABCD é o valor retornado para
$2. Portanto, o caminho de pasta é Contracts/ABCD/123456/Email.

Sintaxe de Expressão Regular:

As expressões regulares são gravadas em uma linguagem formal que pode ser
interpretada por um processador de expressão regular. É possível usar caracteres
especiais e conjuntos de caracteres em expressões regulares para configurar
mapeamentos de regras ou de propriedades em rotas de tarefa.

Os caracteres em expressões regulares correspondem a uma única instância deles
mesmos com estas exceções:
v Os caracteres especiais: \ [ ^ $ | ? * + ( )
v Caracteres que estão definidos em classes de caracteres

Configurando o Content Collector 457



Uma classe de caracteres é um conjunto definido de caracteres e está entre
colchetes. Qualquer caractere especificado em uma classe de caracteres, exceto os
caracteres especiais \ ^ - ], inclui esse caractere nas possíveis correspondências
para o conjunto de caracteres.

Uma expressão entre colchetes pode conter qualquer um destes elementos:

Qualquer combinação de caracteres únicos
Por exemplo, [abc] corresponde a qualquer um dos caracteres a, b ou c.

Intervalos de caracteres
Por exemplo, [a-c] corresponde a qualquer caractere único no intervalo de
a a c.

Negações
Por exemplo, [^a-c] corresponde a qualquer caractere que não esteja no
intervalo de a a c.

Classes de caracteres predefinidos
Por exemplo, [[:lower:]] corresponde a qualquer caractere minúsculo.

Caracteres de escape
Por exemplo, [\^] corresponde a ^.

O intervalo de uma classe de caracteres também depende do código do idioma da
máquina na qual você executa a rota de tarefa.

É possível usar as seguintes operações para construir expressões regulares:

Alternância
Uma barra vertical (|) separa alternativas.

Grouping
Os parênteses são usados para definir o escopo e precedência dos
operadores.

Lookaround
As construções Lookaround também são chamadas de asserções de largura
zero. Elas na verdade correspondem caracteres, mas retornam apenas a
correspondência do resultado ou nenhuma correspondência. As
construções lookaround são lookahead e lookbehind.

Lookahead positivo e negativo
Use o lookahead positivo para corresponder algo que segue um
determinado padrão sem tornar o padrão parte da
correspondência: match(?=pattern). Use o lookahead negativo se
desejar corresponder algo que não é seguido por outra coisa:
match(?!pattern).

Lookahead geralmente é usado para criar o AND lógico de duas
expressões regulares, por exemplo, se uma senha deve conter uma
letra minúscula, uma letra maiúscula, nenhuma pontuação e ter
pelo menos 8 caracteres de comprimento, você poderá usar a
seguinte expressão para validar a senha:
(?=.*[[:lower:]])(?=.*[[:upper:]])(?!.*[[:punct:]]).{8,}

Lookbehind positivo e negativo
Lookbehind possui o mesmo efeito que lookahead mas funciona de
maneira oposta. Lookbehind positivo corresponde a algo que é
precedido por um determinado padrão: (?<=pattern)match.
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Lookbehind negativo corresponde a algo que não é precedido por
um determinado padrão: (?<!pattern)match.

Quantificação
Um quantificador, como o ponto de interrogação (?), o asterisco (*), ou o
sinal de mais (+) após um token, como um caractere ou grupo, especifica a
frequência com que pode ocorrer o elemento que o precede. Os
quantificadores padrão em expressões regulares são greedy, significando
que eles podem corresponder o máximo que puderem. Por exemplo, um
padrão de /.*/ aplicado a abc/123/xyz_6/7 retorna 123/xyz_6 em vez de
123 porque, com a quantificação greedy, é retornado o máximo possível de
caracteres. Para evitar este problema, você pode especificar um
quantificador como lazy, que também é conhecido como nongreedy, mas
colocando um ponto de interrogação após o quantificador. Com a
quantificação lenta, a expressão tenta primeiro a menor correspondência.

Estas construções podem ser combinadas para formar expressões complexas.

Quando você configura expressões regulares para corresponder operações, é
possível usar vários modificadores para determinar como uma expressão regular é
interpretada:

i Corresponder um padrão independentemente de maiúsculas e minúsculas.

m Tratar a cadeia como múltiplas linhas. Neste modo, o sinal de intercalação
e o cifrão correspondem ao início ou ao fim de qualquer linha em qualquer
lugar na cadeia.

s Tratar cadeia como linha única. Neste modo, o ponto corresponde a
qualquer caractere, mesmo um caractere de nova linha.

x Estende a legibilidade do padrão, permitindo espaço em branco e
comentários.

Eles são geralmente gravados como /modifier, embora o delimitador em questão
não possa realmente ser uma barra. Também é possível usar qualquer um destes
modificadores dentro da expressão regular em si usando uma construção
(?modifier), por exemplo:
(?i)car matches car and CAR.

Operadores são avaliados na seguinte ordem:
1. Símbolos de colchete relacionados à intercalação: [==] [::] [..]

2. Caracteres de escape: \
3. Conjunto de caracteres (expressão de colchete): []
4. Agrupamento: ()
5. Quantificadores: * + ? {m,n}

6. Concatenação
7. Âncora: ^ $

8. Alternação: |

Lembre-se: As maiúsculas e minúsculas do caractere ou classe de caracteres são
relevantes em alguns casos.
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Tabela 96. Sintaxe de Expressão Regular

Caractere ou
classe de
caracteres Descrição Exemplo

\ A barra invertida codificada com a
função escape os caracteres especiais
para que eles sejam tratados como
literais.

\+ corresponde a +

[ ] Os colchetes abrangem uma classe de
caracteres.

[abc]

^ O sinal de intercalação corresponde ao
início da cadeia à qual a expressão
regular é aplicada.

Se uma expressão entre colchetes
começar com o sinal de intercalação, ele
corresponderá ao complemento dos
caracteres que ela contém (negação).

^. corresponde a a em abc/xyz

[^x-z] corresponde a qualquer
caractere que não esteja no
intervalo x a z

$ O cifrão corresponde ao final da cadeia
à qual a expressão regular é aplicada.

.$ corresponde a z em abc/xyz

| A barra vertical é usada para
alternativas e corresponde a qualquer
um de seus argumentos.

São usados parêntesis para agrupar
alternativas.

abc|def|xyz corresponde a abc,
def ou xyz

abc|(def|xyz) corresponde a
abcdef ou a abcxyz

? O ponto de interrogação torna opcional
o item que o precede diretamente.

Ele também é usado para configurar a
quantificação lenta.

abc? corresponde a ab ou a abc

* O asterisco indica zero ou mais
ocorrências do item que o precede
diretamente.

ab*c corresponde a ac, abc, abbc
ou a abbbc

+ O sinal de mais indica uma ou mais
ocorrências do item que o precede
diretamente.

ab+c corresponde a abc, abbc ou a
abbbc, mas não a ac

() São usados parêntesis para agrupar as
partes da expressão regular.

gr(a|e)y corresponde a gray ou
grey

- O hífen especifica um intervalo de
caracteres, a menos que ele seja
especificado imediatamente após um
colchete de abertura. Neste caso, ele é
usado literalmente.

[A-Za-z0-9] corresponde a
qualquer letra ou dígito

. O ponto corresponde a qualquer
caractere único.

(?=pattern) Esta construção corresponde a algo que
é seguido por um determinado padrão.

a(?=b) corresponde a a e apenas
a a em cab, mas não corresponde
a bath ou bar.

(?!pattern) Esta construção corresponde a algo que
não é seguido por um determinado
padrão.

a(?<!b) corresponde a a e apenas
a b em bath ou bar, mas não
corresponde a a em cab.
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Tabela 96. Sintaxe de Expressão Regular (continuação)

Caractere ou
classe de
caracteres Descrição Exemplo

(?<=pattern) Esta construção corresponde a algo que
é precedido por um determinado
padrão.

(?<=a)b corresponde a b e apenas
a b em cab, mas não corresponde
a bed ou a debt.

(?<!pattern) Esta construção corresponde a algo que
não é precedido por um determinado
padrão.

(?<!a)b corresponde a b e apenas
a b em bed ou debt, mas não
corresponde a b em cab.

\< Esta sequência de escape corresponde
ao início de uma palavra.

\<ton corresponde a tons mas
não a button.

\> Esta sequência de escape corresponde
ao final de uma palavra.

\>ton corresponde a button mas
não a tons.

\Q...\E Esta sequência corresponde aos
caracteres entre \Q e \E literalmente.

\Q+-*/\E corresponde a +-*/

\d, \w e \s Estas classes de caracteres abreviadas
correspondem aos dígitos 0 - 9,
caracteres de palavra (letras, dígitos e o
sublinhado) e espaço em branco.

\d é equivalente a [:digit:].

\w é equivalente a [:word:].

\s é equivalente a [:space:].

[\d\s] corresponde a um
caractere que é um dígito ou
espaço em branco

\D, \W e \S Estas classes de caracteres abreviadas
são versões negadas das classes de
caracteres que correspondem a dígitos,
caracteres de palavra ou espaço em
branco.

\W é equivalente a ^ [:word:].

\S é equivalente a ^ [:space:].

\D corresponde a um caractere
que não é um dígito

\b Esta classe de caracteres abreviada
corresponde a um limite de palavra (o
início ou final de uma palavra), a
menos que seja especificada dentro de
uma classe de caracteres. Neste caso,
\b é um caractere backspace.

.\b corresponde a c em abc

\B Esta classe de caracteres abreviada
corresponde apenas quando não estiver
em um limite de palavra.

\B.\B corresponde a y em xyz

\A Esta classe de caracteres abreviada
corresponde ao início da cadeia à qual
o padrão é aplicado.

\A. corresponde a a em abc

\z Esta classe de caracteres abreviada
corresponde ao final da cadeia à qual o
padrão é aplicado.

\z. corresponde a c em abc

{n} Este quantificador repete o item que o
precede diretamente exatamente n
vezes, em que n é um número inteiro
igual ou maior que 1.

a{3} corresponde a aaa
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Tabela 96. Sintaxe de Expressão Regular (continuação)

Caractere ou
classe de
caracteres Descrição Exemplo

{n,m} Este quantificador repete o item que o
precede diretamente entre n e m vezes,
em que n é um número inteiro igual ou
maior que 0 e m é um número inteiro
igual ou maior que n.

a{2,4} corresponde a aaaa, aaa
ou a aa

{n,} Este quantificador repete o item
precedente pelo menos n vezes, em que
n é um número inteiro igual ou maior
que 0.

a{2,} corresponde a aaaaa em
aaaaabc

[:alphanum:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer caractere alfanumérico.

[:alpha:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer caractere alfabético.

[:blank:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer espaço em branco que não
seja um caractere de nova linha.

[:cntrl:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer caractere de controle, por
exemplo, o caractere de nova linha ou
o caractere backspace.

[:digit:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer dígito decimal.

[:digit:] é equivalente a \d.

[:graph:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer caractere gráfico:
alfanumérico ou pontuação.

[:lower:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer caractere minúsculo.

[:print:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer caractere para impressão:
alfanumérico, pontuação ou espaço.

[:punct:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer caractere de pontuação.

[:space:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer espaço em branco, como um
caractere em branco, o caractere de
nova linha ou o caractere de tabulação.

[:space:] é equivalente a \s.

[:upper:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer caractere maiúsculo.

[:word:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer caractere de palavra: letras,
dígitos e o sublinhado.

[:word:] é equivalente a \w.

[:xdigit:] Esta classe de caracteres corresponde a
qualquer dígito hexadecimal.
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Exemplos de Expressões Regulares:

Exemplos de expressões regulares comuns mostram como é possível configurar
expressões regulares para localizar padrões de texto ou localizar padrões e
substituir partes das cadeias retornadas. Estes padrões de amostra podem ser
usados e adaptados de acordo com suas necessidades.

Expressões Regulares de Correspondências

A tabela a seguir contém exemplos de expressões regulares que podem ser usadas
em modo de correspondência.

Tabela 97. Exemplos de Expressões de Regulares de Correspondências

Finalidade Expressão comum Texto de amostra

Correspon
dência de
amostra

Corresponder a uma cadeia
de números de
comprimento fixo.

\d{3} Número do Contrato
12-345 AB12

345

Corresponder a uma cadeia
de quaisquer caracteres de
comprimento específico. A
cadeia pode consistir nos
caracteres a-z e nos dígitos 0
- 9.

\w{8} Número do Contrato
12-345 AB12

Contrato

Corresponder a uma cadeia
de quaisquer caracteres de
comprimento específico no
início. A cadeia pode
consistir nos caracteres a - z
e nos dígitos 0 - 9.

^\w{6} Número do Contrato
12-345 AB12

Contrato

Corresponder a uma cadeia
de quaisquer dois caracteres
de comprimento fixo
seguidos por dois dígitos.

\w{2}\d{2} Número do Contrato
12-345 AB12

AB12

Corresponder a uma palavra
de comprimento fixo
supondo que a palavra seja
seguida por um espaço.

\w{8}\s Número do Contrato
12-345 AB12

Contrato

Corresponder a uma cadeia
de números de
comprimento fixo que
também contém caracteres
específicos, por exemplo,
um número de contrato que
consiste em seis caracteres
com um hífen após o
segundo número.

\d{2}-\d{3} Número do Contrato
12-345 AB12

12-345

Corresponder a uma cadeia
de pelo menos três
números.

\d{3,} Número do Contrato
12-345 AB12

345

Corresponder à primeira
pasta em um caminho.

^([[:word:]]|\
s)*(\\|\/)

Pasta 1\Pasta 2\Pasta
3\Pasta 4

Pasta 1
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Expressões Regulares de Substituição

A tabela a seguir mostra exemplos de expressões regulares que podem ser usadas
em modo de substituição.

Tabela 98. Exemplos de Expressões Regulares de Substituição

Finalidade Expressão comum
Seqüência de
substituição Texto de amostra

Resultado da
amostra

Obter um caminho de pasta
sem uma letra da unidade.

^[^\\]* $1 C:\pasta 1\pasta 2 \pasta 1\pasta 2

Obter uma letra da unidade
de um caminho de pasta.

(\\.*) C:\pasta 1\pasta 2 C:

Obter uma pasta específica
em um caminho com uma
letra da unidade.

Para cada seção em um
caminho contendo uma
letra da unidade, repita a
expressão: ([^\\]*)\\? com
o valor: .* no final da
expressão.

Usar $<section number>
para obter o nível
específico necessário, no
qual seção um é a letra da
unidade, seção dois é a
primeira pasta no caminho
e seção três é a segunda
pasta no caminho, e assim
por diante.

([^\\]*)\\?.* $1 C:\um\dois\três C:

([^\\]*)\\?([^\\]*)\\
?.*

$2 C:\um\dois\três um

([^\\]*)\\?([^\\]*)\\
?([^\\]*)\\?.*

$3 C:\um\dois\três dois

Obter a segunda pasta em
um caminho.

^[\\/]?[^\\/]+[\\/
]([^\\/]+)([\\/][^\\/
]+)*

$1 Pasta 1\Pasta
2\Pasta 3\Pasta 4

Pasta 2

Obter as duas últimas
pastas em um caminho.

((\\|\/)([[:word:]]|\
s*)*){2}$

$1 Pasta 1\Pasta
2\Pasta 3\Pasta 4

Pasta 3\Pasta 4

Obter todo e-mail com um
número de caso
correspondente ao padrão
"oito dígitos seguidos por
um hífen seguido por três
letras maiúsculas".
Substitua o número do caso
pela frase Acionamento do
seguro do automóvel.

(.*)(\d{8}-[A-
Z]{3})(.*)

$1Acionamento
do seguro do
automóvel$3

98765432-DEF, seu
email com data de
17 de agosto de 2008

Acionamento do
seguro do
automóvel, seu
email com data
de 17 de agosto
de 2008

Obter todo e-mail com
endereços de originador
específicos e incluir o
respectivo nome da
empresa.

(.?\Q@example.\
E)(com|org|net)

$1$2 (Empresa
de Exemplo)

Mensagem
encaminhada por
X@example.org

Mensagem
encaminhada por
X@example.org
(Empresa de
Exemplo)

Procurar IDs que começam
com AB e substituí-los pelo
nome do departamento de
Controle.

AB\w{2,4}@example\.com Controle Enviado por
AB12@example.com

Enviado pelo
departamento de
Controle
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Tabela 98. Exemplos de Expressões Regulares de Substituição (continuação)

Finalidade Expressão comum
Seqüência de
substituição Texto de amostra

Resultado da
amostra

Remover cadeias que
correspondem ao padrão
"quatro ou mais dígitos
entre parênteses."

\(\d{4,}\) Número do item
(12345) 6789

Número do item
6789

Excluir o prefixo de
encaminhamento Fw: ou o
prefixo de resposta Re: do
assunto.

^(Fw:|Re:)(.*) $2 Fw: Seu email
referente ao número
do caso
98765432-DEF, com
data de 17 de agosto
de 2008

Seu email
referente ao
número do caso
98765432-DEF,
com data de 17
de agosto de 2008

Truncar o valor da
propriedade selecionada em
80 caracteres, por exemplo,
o assunto de um e-mail.

^(.{0,80}).*$ $1 Manutenção de rede
- Interrupção de
serviço Quarta-feira
6 de fevereiro de
2008 - Interrupção
de serviço mensal
Fevereiro

Manutenção de
rede -
Interrupção de
serviço
Quarta-feira 6 de
fevereiro de 2008
- Serviço mensal

Usando Funções de Processamento Estendidas
O IBM Content Collector fornece algumas funções intrínsecas que podem ser
usadas, inserindo e configurando as respectivas tarefas em suas rotas de tarefa.
Além disso, você pode integrar funções de outros produtos no IBM Content
Collector. Os seguintes tópicos fornecem algumas informações complementares
sobre estas funções.

Ativando a Coleta de Informações de Arquivamento Adicionais
É possível ativar o IBM Content Collector para coletar informações de
arquivamento adicionais para e-mail que são arquivados manualmente.

Para configurar o IBM Content Collector de forma adequada, é necessário concluir
estas tarefas. Execute as etapas 1 a 9 na página 466 na máquina na qual o Content
Collector está instalado. A etapa 10 na página 466 é necessária para a configuração
adequada no lado do cliente.
1. Adapte as credenciais para o banco de dados Derby usado para armazenar

temporariamente as informações de arquivamento adicionais. O ID do usuário
e a senha que podem ser usados para acessar o banco de dados Derby são
definidos no arquivo derby.properties na respectiva instância de banco de
dados Derby. Se você usar o banco de dados Derby que está integrado no
Content Collector, o arquivo derby.properties estará localizado no diretório
<ICCINstallPath>\derby\10.3.3.0\bin, no qual <ICCINstallPath> é o
diretório de instalação do IBM Content Collector.
a. Para incluir ou alterar entradas para usuários que devem ter acesso ao

banco de dados Derby, edite o arquivo de propriedades.
b. Altere a linha que segue o comentário # Users definition ou inclua

entradas adicionais. A sintaxe é derby.user.<username>=<password>.
Substitua <username> e <password> por valores apropriados.

c. Reinicie o serviço de Banco de Dados de Formulário de Metadados do IBM
Content Collector.

2. Crie novas origens de metadados definidas pelo usuário para todas as
informações de arquivamento adicionais que você deseja coletar quando um
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usuário arquiva e-mail manualmente. Para disponibilizar as informações no
repositório, inclua os metadados no tipo de item do IBM Content Manager ou
na classe de documento do FileNet P8:
a. Crie os atributos adicionais do IBM Content Manager ou propriedades do

FileNet P8.
b. Inclua atributos no componente-filho ICCEmailInstance do tipo de item ou

da classe de documento para o modelo de e-mail composto.

Os atributos do IBM Content Manager ou propriedades do FileNet P8 devem
ter o mesmo tipo de dado que os metadados definidos pelo usuário. Caso
contrário, não será possível mapear os atributos ou propriedades para os
metadados na tarefa Configurar Tipos de Itens do CM 8.x ou na tarefa Criar
Documento do P8 4.x na rota de tarefa.

3. Configure o conector de Formulário de Metadados.
4. Verifique as configurações para o Metadata Web Application. Se necessário,

modifique as configurações.
5. Importe o modelo de formulário de metadados. Um modelo padrão é

fornecido com o produto. Ele é denominado form.zip e está localizado na
pasta formTemplates da instalação de servidor Content Collector.

6. Configure a definição de formulário de metadados.
7. Edite a configuração do cliente para especificar as pastas para as quais um

usuário pode especificar informações de arquivamento adicionais As pastas
são criadas pelo Content Collector. É necessário fechar e reabrir seu arquivo
de mensagens antes de ver as pastas.

8. Crie uma rota de tarefa na qual as informações de arquivamento adicionais
são coletadas.
a. Configure o coletor para esta rota de tarefa. Especifique uma ou mais

pastas para as quais as informações de arquivamento adicionais serão
coletadas como a origem de coleta.

b. Inclua a tarefa Recuperar Metadados Adicionais do MC na rota de tarefa.
c. Inclua a tarefa Configurar Tipos de Itens do CM 8.x ou a tarefa Criar

Documento do P8 4.x na rota de tarefa.
9. Se você incluiu os metadados definidos pelo usuário no tipo de item do IBM

Content Manager ou na classe de documento do FileNet P8 e desejar ativar a
procura nestes atributos customizados, será necessário configurar o acesso aos
dados arquivados de forma apropriada.
v Para o IBM Content Manager, inclua os novos campos no modelo e os

arquivos de configuração do indexador para procura de texto e recrie o
índice para o tipo de item. Em seguida, atualize os arquivos de
configuração para o acesso aos dados arquivados para e-mail.

v Para FileNet P8, adapte o arquivo style.xml e certifique-se de incluir uma
tarefa Salvar Texto Preparado como XML do P8 4.x em sua rota de tarefa.
Na guia Metadados XIT Customizados, mapeie os metadados definidos
pelo usuário para elementos XIT para que as informações sejam incluídas
no índice para procura de texto completo.

10. Selecione Especificar informações de arquivamento adicionais quando você
instalar o Content Collector Outlook Extension ou quando ativar um modelo
do Domino para Content Collector.
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Conceitos relacionados

“Ativando a Procura em Atributos Customizados” na página 758
Tarefas relacionadas

“Incluindo e Editando Metadados Definidos pelo Usuário” na página 258
“Configurando o Conector do Formulário de Metadados” na página 226
“Verifique as Configurações para o Metadata Web Application” na página 251
“Selecionando o Modelo de Formulário de Metadados” na página 252
“Configurando a Definição de Formulário de Metadados” na página 253
“Modificando Definições de Configuração do Cliente” na página 244
“Coletando E-mail Por Encomenda” na página 510
“Incluindo Atributos no Arquivo de Modelo” na página 667
“Incluindo Atributos no Arquivo de Configuração do Tipo de Item” na página 668
“Coletando Documentos SMTP” na página 518
Referências relacionadas

“Recuperar Metadados Adicionais do MC” na página 584

Arquivando E-mail a partir de Arquivos Locais
Para economizar espaço nos servidores de e-mail, os usuários geralmente criam
archives locais para seus e-mails. Como estes arquivos estão localizados nos
computadores clientes e não no servidor de e-mail, eles não estão sob o controle do
IBM Content Collector. Para arquivar o e-mail a partir de arquivos locais existentes,
você deve preparar os arquivos para Content Collector e configurar o Content
Collector para coletá-los.

O e-mail pode ser armazenado localmente nos arquivos de armazenamento pessoal
(PST) para Microsoft Exchange ou nos archives Notes Storage Facility (NSF) para
Lotus Domino. Para arquivar estes arquivos para conformidade, eles devem ser
tornados acessíveis para o IBM Content Collector, para que eles possam ser
coletados por uma rota de tarefa. Após o processamento, os arquivos antigos
devem ser excluídos ou marcados como arquivados.

Para arquivar o e-mail a partir de arquivos locais:
1. Prepare os arquivos locais para arquivamento. Esta etapa difere para arquivos

PST do Microsoft Exchange e arquivos NSF do Lotus Domino. Consulte os
tópicos relacionados para obter informações detalhadas.

2. Crie uma rota de tarefa que colete os arquivos NSF ou PST e processe-os. Use o
modelo de Migração - Arquivamento de Archive de NSF para Lotus Domino
ou o modelo de Migração - Arquivamento de PST para Microsoft Exchange.

3. Opcional: Na guia Origens de Coleta da configuração do coletor, selecione
Criar informações de status para arquivos NSF locais ou Criar informações de
status para arquivos PST locais. Se você selecionar esta opção, o Content
Collector criará um arquivo de metadados XML para cada arquivo de e-mail
que é arquivado. Estes arquivos de metadados são gravados no diretório de
origem e contêm informações de status sobre o resultado do processamento.

4. Opcional: Crie uma rota de tarefa para fazer o pós-processamento nos arquivos
locais, por exemplo para excluir os arquivos vazios, de acordo com as
informações nos arquivos de metadados XML. Para criar uma rota de tarefa
para pós-processamento:
a. Inclua um coletor do sistema de arquivos e configure-o para coletar a partir

da pasta que contém os arquivos locais.
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b. Crie um conjunto de metadados do sistema de arquivos XML que contenha
as informações de status dos arquivos de metadados XML que você deseja
usar. As informações a seguir estão disponíveis nos arquivos de metadados
XML:

XPath Tipo de Dados Descrição

/containermetadata/state/
lastchange

Data e Hora O horário em que o arquivo
foi alterado

/containermetadata/state/
empty

Booleano Um sinalizador que indica se
o arquivo local (NSF ou PST)
está vazio. Documentos na
pasta Rascunhos e, apenas
para arquivos PST, na pasta
Lixeira são ignorados.

/containermetadata/state/
processed@id

Cadeia O ID do coletor que
trabalhou por último no
arquivo

/containermetadata/state/
processed

Booleano Um sinalizador que indica se
o coletor que trabalhou por
último no arquivo localizou
novo conteúdo para
processar

/containermetadata/state/
errors

Numérico O número de documentos
que causaram erros e ainda
estão contidos no arquivo

c. Inclua uma tarefa Associar Metadados de FSC para extrair as informações
de status dos arquivos de metadados XML.

d. Inclua pontos de decisão, regras, e tarefas Pós-processamento do FSC para
processar os arquivos locais de acordo com seus status.

Tarefas relacionadas

“Preparando Arquivos do Notes Storage Facility para Arquivamento”
“Preparando Arquivos de Armazenamento Pessoal para Arquivamento” na página
470
“Incluindo e Editando Metadados do Sistema de Arquivos” na página 260
Referências relacionadas

“Migração de PST - Arquivamento” na página 376
“Migração de PST - Arquivamento” na página 396
“Migração de Archive NSF - Arquivamento” na página 337
“Migração de Archive NSF - Arquivamento” na página 357

Preparando Arquivos do Notes Storage Facility para Arquivamento:

Os usuários devem fazer upload de seus archives Notes Storage Facility (NSF)
locais para um diretório compartilhado a partir do qual eles são processados. Eles
podem fazer isto clicando em um botão em uma nota enviada pelo administrador.

Dica: Ao usar o recurso de upload automático, nenhum trabalho manual é
necessário para preparar os arquivos NSF para arquivamento. Entretanto,
programas para localizar manualmente e identificar arquivos NSF são fornecidos e
podem ser usados para inspecionar os arquivos. Os programas findNsf e tagNsf
estão localizados em InstallPath/ctms. O uso é paralelo aos programas findPst e
tagPst.
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Para solicitar que os usuários façam upload de seus archives NSF locais para
arquivamento:
1. Se a ação Ativar Bancos de Dados de Archive Locais para IBM Content

Collector Arquivamento não estiver disponível no menu do banco de dados de
correio do administrador do Lotus Notes, ative-a:
a. Selecione o banco de dados de correio do administrador do IBM Content

Collectore substitua o design do banco de dados pelo modelo de correio
que está ativado para IBM Content Collector.

b. Abra o banco de dados de correio do administrador no Domino Designer.
c. Vá para Código Compartilhado → Agentes, clique com o botão direito em

Ativar Bancos de Dados de Archive Locais para IBM Content
CollectorArquivamento e selecione Propriedades de Design.

d. Na guia Design, limpe todas as caixas de seleção sob Ocultar elementos de
design de.

2. A partir do menu Lotus Notes Ações, selecione Ativar Bancos de Dados de
Archive Locais para IBM Content Collector Arquivamento.

3. Especifique as informações necessárias:
v Especifique o nome de usuário que o Conector de E-mail usa para se

conectar ao Lotus Domino. Para nomes hierárquicos, insira o nome
hierárquico abreviado.

v Especifique o local do diretório compartilhado que é usado para armazenar
temporariamente os archives NSF locais durante o processamento. Use o
formato de Convenção Universal de Nomenclatura (UNC) para o caminho de
pasta para usuários Microsoft Windows ou um caminho para um diretório
montado para usuários Mac. O diretório de compartilhamento deve ser
acessível por todas as estações de trabalho que fazem o upload de arquivos
NSF e peloIBM Content Collector (deve ter direitos de leitura, gravação e
modificação).

Um documento de e-mail que contém um botão para fazer upload de archives
NSF locais é gerado e exibido.

4. Edite o texto do documento de e-mail e envie-o para os destinatários desejados
para fazer upload de seus archives NSF locais.

5. Ao receber o e-mail, os usuários podem clicar no botão e selecionar um arquivo
NSF. Este arquivo é então copiado para o servidor. Se o arquivo já existir no
servidor, é solicitado que o usuário confirme se o arquivo deve ser substituído.
Se o arquivo já tiver sido processado anteriormente, somente os documentos
que foram incluídos ou alterados desde então serão processados. Arquivos
criptografados são automaticamente decriptografados antes de serem
transferidos por upload. Para certificar-se de que somente o Content Collector
possa acessar os arquivos que são transferidos por upload para o servidor,
todos os arquivos no diretório compartilhado utilizado para armazenar
temporariamente os archives NSF locais são criptografados usando a conta do
usuário do serviço do Conector de E-mail.

Importante: Ao copiar um arquivo NSF para o servidor, o cliente deve estar na
mesma rede local que o servidor. Caso contrário, a cópia pode demorar muito.
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Tarefas relacionadas

“Arquivando E-mail a partir de Arquivos Locais” na página 467
“Substituindo o Modelo de Correio do Lotus Notes em Todas as Caixas de
Correio” na página 116
“Coletando Documentos Automaticamente” na página 496
Referências relacionadas

“findPst” na página 471
“tagPst” na página 472

Preparando Arquivos de Armazenamento Pessoal para Arquivamento:

O IBM Content Collector pode identificar o proprietário ou o criador de um
documento apenas através da conta da caixa de correio. Geralmente, os arquivos
de armazenamento pessoal (PST) não contêm estas informações. Portanto, você
deve preparar os arquivos PST de uma maneira que estas informações sejam
incluídas no arquivo PST antes de eles serem arquivados.

Para permitir que os proprietários ou criadores de arquivos PST visualizem ou
restaurem documentos PST arquivados, os arquivos PST devem ser associados aos
seus endereços de e-mail. Entretanto, se arquivos PST forem incluídos em uma
caixa de correio Outlook do usuário, a extensão do Outlook associará
automaticamente arquivos PST aos endereços de e-mail quando os arquivos PST
forem incluídos na caixa de correio do cliente do Outlook do usuário. Portanto, o
proprietário ainda pode ser identificado, mesmo que o arquivo PST seja removido
da caixa de correio.

Você usa dois programas para preparar arquivos de armazenamento pessoal para
arquivamento. O primeiro programa localiza os arquivos PST e os lista em um
arquivo CSV. Neste arquivo CSV, é possível incluir os endereços de e-mail
apropriados para que os arquivos PST sejam associados aos usuários adequados.

O segundo programa usa a saída do primeiro programa para incluir os endereços
de e-mail dos proprietários ou criadores nos arquivos PST. Estas informações são
armazenadas com os arquivos PST no repositório para que os usuários que
desejam visualizar ou restaurar documentos PST possam ser autenticados.

Para preparar arquivos PST para arquivamento:
1. Execute o programa findPst para localizar os arquivos PST. O programa inclui

os nomes do arquivo PST em um arquivo comma-separated value (CSV).
2. Abra o arquivo CSV com um aplicativo adequado tal como um programa de

planilha.
3. Inclua uma segunda coluna que contenha o endereço de e-mail apropriado para

cada nome do arquivo PST. Se você puder derivar os endereços do local,
computador ou diretório LDAP corporativo, é possível usar um script.

4. Salve o arquivo CSV. Agora é possível usar o arquivo CSV como entrada para o
programa tagPst.

5. Execute o programa tagPst para incluir os endereços de e-mail dos
proprietários ou criadores do arquivo PST nos arquivos PST para que o Content
Collector possa arquivar estes arquivos.

Agora, é possível transferir automaticamente os stubs de mensagens dos arquivos
PST na caixa de correio do proprietário.
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Tarefas relacionadas

“Arquivando E-mail a partir de Arquivos Locais” na página 467
“Coletando Documentos Automaticamente” na página 496
Referências relacionadas

“findPst”
“tagPst” na página 472

findPst:

O programa findPst procura os arquivos PST e grava seus nomes em um arquivo
comma-separated value (CSV).

Você executa o programa findPst a partir de um prompt de comandos do
Windows. O arquivo de programa está localizado em InstallPath/ctms.

Sintaxe

Sintaxe

�� findPst -share share_name Opções -output output_file
-computer host_name -depth integer -quiet
-computerGroup group_name

-h | -?

��

Opções:

NO NO NO
-scanHiddenShares -scanPublicShares -scanRegistry

YES YES YES

Parâmetros

-share share_name
Pesquisa os arquivos PST na unidade especificada. É possível especificar
qualquer unidade local ou unidade de rede compartilhada. Entretanto, você
deve poder acessar a unidade a partir do computador usado para executar o
programa.

-computer host_name
Pesquisa os arquivos PST no computador com o nome do host especificado.

-computerGroup group_name
Pesquisa os arquivos PST em todos os computadores no grupo com o nome
especificado. O grupo de computadores deve ser definido no Active Directory
que é usado pelos seus servidores Exchange.

-scanHiddenShares YES | NO
Inclui as unidades de rede ocultas na pesquisa, como C$. Geralmente, os
proprietários não recebem outras permissões de usuários para acessar estas
unidades, mas é possível acessá-las se você tiver privilégios de administrador.
O valor padrão é NO.

-scanPublicShares YES | NO
Inclui unidades de rede compartilhadas que são públicas (para que sejam
acessadas por vários usuários). Você deve ter permissão Alterar para qualquer
unidade de rede pública que deseja que o programa findPst procure. O valor
padrão é NO.
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-scanRegistry YES | NO
Identifica as unidades a serem pesquisadas ao varrer o registro do Windows do
computador ou computadores em um grupo. Essa opção procura por perfis
MAPI no registro. Ela localizará apenas os arquivos PST que fazem parte de
caixas de correio do cliente Outlook. O valor padrão é NO.

-depth integer
Determina os níveis de pasta a serem pesquisados. Se o valor padrão 0 for
usado, apenas a pasta raiz será pesquisada. Se você especificar 2, a pasta-raiz
será procurada e todas as pastas abaixo em um maximum de dois níveis de
pasta. Por exemplo, com profundidade 2:

-output output_file
Especifica o nome de um arquivo de saída separado por vírgulas que o
programa cria.

-quiet
Suprime a saída das informações de processamento enquanto o programa está
em execução.

-h | -?
Exibe informações da ajuda.

Exemplo

O comando a seguir procura arquivos PST no computador com o nome do host
server1.company.com e grava os nomes de arquivos e os endereços de e-mail de
seus criadores em um arquivo CSV. O programa procurará três níveis de pasta
abaixo da pasta-raiz. A saída é gravada em um arquivo chamado PSTscan.csv.
findPst -computer server1.company.com -scanPublicShares YES -scanHiddenShares YES
-depth 3 -output PSTScan.csv

Tarefas relacionadas

“Preparando Arquivos do Notes Storage Facility para Arquivamento” na página
468
“Preparando Arquivos de Armazenamento Pessoal para Arquivamento” na página
470

tagPst:
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O programa tagPst inclui os endereços de e-mail dos proprietários ou criadores do
arquivo PST nos arquivos PST para que estes arquivos possam ser arquivados pelo
IBM Content Collector.

Nota:

O programa usa esses dados de entrada a partir de um arquivo CSV. Primeiro você
deve criar este arquivo usando o programa findPst. Execute o programa tagPst a
partir de um prompt de comandos do Windows. O arquivo de programa está
localizado em InstallPath/ctms.

Sintaxe

Sintaxe

�� tagPst -tagfile csv_file
NO -quiet

-retag
YES

-h | -?

��

Parâmetros

-tagfile csv_file
Especifica o arquivo CSV que fornece os dados de entrada.

-retag YES | NO
Permite ou proíbe um reprocessamento dos arquivos PST que são processados
pelo programa.

-quiet
Suprime a saída das informações de processamento enquanto o programa está
em execução.

-h | -?
Exibe informações da ajuda.

Exemplo

O comando a seguir inclui os endereços de e-mail listados no arquivo PSTscan.csv
nos arquivos PST correspondentes. O parâmetro -retag é usado para que o
programa possa ser executado novamente para atualizar os endereços de email
associados aos arquivos PST.
tagPst -tagfile PSTscan.csv -retag YES

Tarefas relacionadas

“Preparando Arquivos do Notes Storage Facility para Arquivamento” na página
468
“Preparando Arquivos de Armazenamento Pessoal para Arquivamento” na página
470

Gerenciando a Retenção de Documento
Geralmente é necessário reter documentos por um período mínimo de tempo antes
de poder excluí-los. No IBM Content Collector, é possível designar
automaticamente uma data de retenção para cada documento e usar a ferramenta
Expiration Manager para seu repositório para excluir todos os documentos que
passaram de suas datas de expiração.
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O IBM Content Collector oferece dois métodos de gerenciamento de retenção:

Usando a tarefa Calcular Data de Expiração
A tarefa Calcular Data de Expiração (antigamente conhecida como Retenção de
Base) configura uma data de expiração para cada documento, com base no
período de tempo fornecido por você e no nome de usuário ou na
associação ao grupo LDAP do destinatário ou em uma expressão de data
que você pode derivar de uma propriedade de metadados, expressão ou
valor literal. A data de expiração é configurada como uma propriedade
quando o documento é arquivado.

Uma data de retenção nunca é atualizada: mesmo se você mover o
documento para uma pasta monitorada com um período de retenção mais
longo, a data de retenção mantém o valor original que a tarefa Calcular
Data de Expiração configurou.

Para excluir documentos do archive, execute o Expiration Manager. Esta
ferramenta verifica documentos que passaram de suas datas de retenção e
os exclui do archive.

Consulte o “Calcular Data de Expiração” na página 539.

Usando a tarefa Declarar Registro
Para gerenciamento de retenção de documento mais complexo (apenas
FileNet P8), é possível declarar documentos coletados como registros em
IBM InfoSphere Enterprise Records.

Consulte o “Registro de Declaração do P8 4.x” na página 600.
Informações relacionadas

Centro de Informações do IBM Records Manager

Executando o Expiration Manager no Microsoft Windows:

Execute a ferramenta Expiration Manager para listar e excluir documentos
expirados. É possível executar a ferramenta no servidor IBM Content Collector ou
remotamente em uma estação de trabalho do Microsoft Windows.

O Expiration Manager verifica no repositório documentos anteriores à sua data de
retenção. Estes documentos podem ser listados, contados ou excluídos.

Se desejar reter documentos apenas pela duração do tempo de retenção e excluí-los
posteriormente, execute o Expiration Manager regularmente para excluir todos os
documentos com uma data de expiração anterior à data atual.

Para executar o Expiration Manager em uma máquina Microsoft Windows:
1. Se você executar o Expiration Manager remotamente em uma máquina

diferente do IBM Content Collector, prepare sua máquina para executar o
Expiration Manager remotamente.

2. Edite o arquivo de propriedades do Expiration Manager de acordo com seus
requisitos.

3. Para o FileNet P8, customize o arquivo .bat que inicia o Expiration Manager.
4. Abra um prompt de comandos e execute o Expiration Manager para listar os

documentos que serão excluídos.
v Para o Content Manager, execute o seguinte comando:

CM8ExpirationMgr.bat -propfile PropFileName -password Password -list
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em que PropFileName é o nome completo do arquivo do arquivo de
propriedades e Password é a senha para o usuário do Content Manager. É
necessário especificar a senha apenas uma vez. Ela é criptografada e
armazenada em um arquivo, para que possa ser omitida na próxima vez em
que o Expiration Manager for executado.

v Para o FileNet P8, execute o seguinte comando:
P8ExpirationMgr.bat -propfile PropFileName -password Password -list

em que PropFileName é o nome completo do arquivo do arquivo de
propriedades e Password é a senha para o usuário do domínio do P8. É
necessário especificar a senha apenas uma vez. Ela é criptografada e
armazenada em um arquivo, para que possa ser omitida na próxima vez em
que o Expiration Manager for executado.

É possível substituir -list no comando por -count para exibir o número de
documentos qualificados para exclusão.

5. Confirme se os documentos listados no arquivo de relatório devem ser
excluídos.

6. Exclua os documentos do archive.
v Para o Content Manager, execute o seguinte comando:

CM8ExpirationMgr.bat -propfile PropFileName -delete

em que PropFileName é o nome completo do arquivo do arquivo de
propriedades.

v Para o FileNet P8, execute o seguinte comando:
P8ExpirationMgr.bat -propfile PropFileName -delete

em que PropFileName é o nome completo do arquivo do arquivo de
propriedades.

Executando o Expiration Manager Remotamente:

Se desejar executar o Expiration Manager em uma máquina Microsoft Windows
diferente da máquina do IBM Content Collector, será necessário preparar sua
máquina para executar o Expiration Manager remotamente.

O Expiration Manager pode ser executado a partir de qualquer máquina que possa
acessar o sistema de repositório. Para o Content Manager, o IBM Information
Integrator para Content deve ser instalado na máquina local. Para o FileNet P8, o
servidor ou cliente do IBM FileNet Content Engine deve ser instalado na máquina
local. Certifique-se de que o pacote de clientes Java para o IBM FileNet Content
Engine esteja instalado. Se você usar o cliente do IBM FileNet Content Engine, a
versão cliente deverá corresponder à versão do servidor IBM FileNet Content
Engine.
1. Copie a ferramenta Expiration Manager para a máquina local na qual você

deseja executar a ferramenta. A ferramenta está localizada em
ICCdir/tools/ExpirationManager na máquina do IBM Content Collector, em
que ICCdir é o diretório de instalação do IBM Content Collector, por exemplo,
C:\Program Files\IBM\ContentCollector.

2. Copie os arquivos .jar que são necessários para executar a ferramenta da
máquina do IBM Content Collector para sua máquina local. Copie os seguintes
arquivos do diretório ICCdir/lib, em que ICCdir é o diretório de instalação do
IBM Content Collector, para o diretório local ExpirationManager:
v hl14.jar
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v tlcore.jar
v hlcbe101.jar
v afu-logging.jar
v org.eclipse.emf.common_2.3.0.v200710030400.jar
v org.eclipse.emf.ecore_2.3.1.v200710030400.jar

3. Em sua máquina local, configure a variável de ambiente
IBMAFUEXPIRATIONMGR para apontar para o caminho absoluto do diretório
ExpirationManager. Por exemplo, ele pode ser C:\Program Files\IBM\
ExpirationManager.

4. Em sua máquina local, configure a variável de ambiente JAVA_HOME para o
diretório de instalação do Java Runtime Environment ou do Java Development
Kit (versão 1.5 ou mais recente). Por exemplo, ele pode ser C:\IBM\java50.

5. Para o FileNet P8, configure a variável de ambiente IBMAFUFNCEROOT em
sua máquina local para apontar para o diretório de instalação no qual o
servidor ou cliente do IBM FileNet Content Engine está instalado, por exemplo,
C:\Program Files\IBM\FileNet\CEClient ou C:\Program Files\IBM\FileNet\
ContentEngine.

Customizando o Arquivo de Propriedades do Expiration Manager:

Customize o arquivo de propriedades do Expiration Manager e configure as
propriedades de acordo com seus requisitos.
1. Navegue para ICCdir/tools/ExpirationManager, em que ICCdir é o diretório de

instalação do IBM Content Collector, por exemplo, C:\Program
Files\IBM\ContentCollector.

2. Abra o arquivo de propriedades do Expiration Manager. Para o Content
Manager, o arquivo de propriedades é chamado afu-CM8ExpirationMgr-
config.properties. Para o FileNet P8, o arquivo de propriedades é chamado
afu-P8ExpirationMgr-config.properties.

3. Edite o arquivo de propriedades e configure as propriedades de acordo com
seus requisitos. As seguintes opções podem ser configuradas:

Para o Content Manager e o FileNet P8

UseArchiveDate
Especifica o que fazer quando a data de expiração no
documento não está configurada.
v Se UseArchiveDate estiver configurado como no, a ferramenta

operará apenas em documentos com uma data de expiração
válida. Se a data de expiração for anterior à data atual, a
ação especificada será executada no documento.

v Se UseArchiveDate estiver configurado como
ifExpirationDateIsNull, a ferramenta operará em
documentos com uma data de expiração válida e em
documentos com uma data de expiração configurada, mas
não válida. Se a data de expiração não for válida, a ação será
baseada na data do archive.

v Se UseArchiveDate estiver configurado como
ifExpirationDateFieldDoesNotExist, a ferramenta operará
nos documentos com uma data de expiração válida e nos
documentos nos quais o campo de data de expiração não
existe. Se o campo de data de expiração não existir, a ação
será baseada na data do archive.
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É possível especificar ifExpirationDateIsNull e
ifExpirationDateFieldDoesNotExist ao mesmo tempo:
UseArchiveDate = ifExpirationDateIsNull|ifExpirationDateFieldDoesNotExist

O valor-padrão é no.

DeleteReport
Especifica o detalhamento das informações registradas no
arquivo de relatório.
v Se DeleteReport estiver configurado como normal, as seguintes

informações serão registradas:
– A hora de início da ação de exclusão.
– A hora de encerramento da ação de exclusão.
– O número de documentos ou itens elegíveis para exclusão.
– O número de documentos ou itens que foram excluídos.

v Se DeleteReport estiver configurado como verbose, as
informações adicionais serão registradas, por exemplo, o
tempo de execução, o ID do usuário e o ID e status do
documento ou do item.

O valor-padrão é normal.

ExpireDays
Especifica o número de dias até a expiração. Estas informações
serão usadas se a data de expiração não estiver configurada.

ReportFilePath
Especifica o local de arquivos de relatório. Se esta propriedade
não estiver configurada ou se ela contiver um caminho
inválido, os arquivos de relatório serão gravados no diretório
para o qual a variável de ambiente TMP ou TEMP aponta.

Se o nível de rastreio INFO ou um nível de rastreio inferior
estiver configurado, o próprio arquivo de rastreio mencionará o
diretório exato no qual os arquivos de relatório podem ser
localizados.

LinesPerFile
Especifica o número de linhas por arquivo de relatório.

Para Content Manager

Servidor
O nome do servidor de bibliotecas.

UserID
O nome de usuário para acessar o Content Manager.

ItemTypes
É possível especificar um ou vários tipos de itens e usar os
caracteres curinga "*" e ".".

Para FileNet P8

UserName
O nome de usuário para acessar o domínio P8.

CEServerHost
Especifica o nome do host ou IP do servidor CE.

P8DomainName
Especifica o nome de domínio do FileNet P8.
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ObjectStoreName
Especifica o nome do armazenamento de objeto.

ICCDEIClassName
Especifica o nome simbólico da classe DEI.

ICCXITClassName
Especifica o nome simbólico da classe XIT.

ICCNonEmailClassName
Especifica o nome simbólico da classe para os documentos que
não sejam e-mail, como documentos do Microsoft SharePoint
ou o sistema de arquivos.

TargetClassType
Especifica o tipo de documentos a processar.
v Configure TargetClassType como EMAIL para processar

documentos de e-mail. Neste caso, você deve especificar
valores para as propriedades ICCDEIClassName e
ICCXITClassName.

v Configure TargetClassType como NON-EMAIL para processar
documentos diferentes de e-mail. Neste caso, você deve
especificar um valor para a propriedade
ICCNonEmailClassName.

DeleteBatchSize
Especifica o número máximo de documentos que podem ser
excluídos em uma operação em lote. Se alguns dos documentos
em lote não puderem ser excluídos, nenhum será excluído e
ocorrerá uma exceção. O valor padrão é 50 documentos. O
valor máximo é 100 documentos. Se o valor configurado for
maior que o valor-padrão, será necessário ajustar o valor de
tempo limite da transação do servidor de aplicativos no qual o
servidor IBM FileNet Content Engine está implementado.

Customizando o Arquivo Inicial do Expiration Manager para o FileNet P8:

Para o FileNet P8, é necessário customizar o arquivo inicial do Expiration Manager
antes de executar a ferramenta Expiration Manager.
1. Navegue para ICCdir/tools/ExpirationManager, em que ICCdir é o diretório de

instalação do IBM Content Collector, por exemplo, C:\Program
Files\IBM\ContentCollector.

2. Abra o arquivo P8ExpirationMgr.bat em um editor de texto.
3. Localize a linha set AppServer_Type="<AppServer_Type>" e substitua

<AppServer_Type> pelo tipo de servidor de aplicativos.
Os valores possíveis são:

WL Para WebLogic

JBoss Para JBoss

WAS Para WebSphere Application Server
4. Localize a linha set ConnProtocol_Type="<ConnProtocol_Type>" e substitua

<ConnProtocol_Type> pelo tipo de protocolo.
Os valores possíveis são http e https.

5. Localize a linha set AppServer_Port="<AppServer_Port>" e substitua
<AppServer_Port> pela porta do servidor de aplicativos usada para conexões
HTTP ou HTTPS.
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Os valores-padrão são:

Tabela 99. Portas do Servidor de Aplicativos Padrão

WebLogic JBoss
WebSphere
Application Server

HTTP 7001 8080 9080

HTTPS 7002 8443 9443

Executando o Expiration Manager no UNIX:

Execute a ferramenta Expiration Manager para listar e excluir documentos
expirados. É possível executar a ferramenta remotamente em um sistema UNIX.

O Expiration Manager verifica no repositório documentos anteriores à sua data de
retenção. Estes documentos podem ser listados, contados ou excluídos.

Se desejar reter documentos apenas pela duração do tempo de retenção e excluí-los
posteriormente, execute o Expiration Manager regularmente para excluir todos os
documentos com uma data de expiração anterior à data atual.

Para executar o Expiration Manager em um sistema UNIX:
1. Copie a ferramenta Expiration Manager para a máquina local na qual você

deseja executar a ferramenta. A ferramenta está localizada em
ICCdir/tools/ExpirationManager na máquina do IBM Content Collector, em
que ICCdir é o diretório de instalação do IBM Content Collector, por exemplo,
C:\Program Files\IBM\ContentCollector.

2. Copie os arquivos .jar que são necessários para executar a ferramenta da
máquina do IBM Content Collector para sua máquina local. Copie os seguintes
arquivos do diretório ICCdir/lib, em que ICCdir é o diretório de instalação do
IBM Content Collector, para o diretório local ExpirationManager:
v hl14.jar
v tlcore.jar
v hlcbe101.jar
v afu-logging.jar
v org.eclipse.emf.common_2.3.0.v200710030400.jar
v org.eclipse.emf.ecore_2.3.1.v200710030400.jar

3. Em sua máquina local, configure a variável de ambiente
IBMAFUEXPIRATIONMGR para apontar para o caminho absoluto do diretório
ExpirationManager. Por exemplo, isto pode ser /opt/IBM/ExpirationManager.

4. Em sua máquina local, configure a variável de ambiente JAVA_HOME para o
diretório de instalação do Java Runtime Environment ou do Java Development
Kit (versão 1.5 ou mais recente). Por exemplo, isto pode ser /usr/java5.

5. Edite o arquivo de propriedades do Expiration Manager de acordo com seus
requisitos.

6. Abra um shell e execute o Expiration Manager para listar os documentos que
serão excluídos.
v Para o Content Manager, execute o seguinte comando:

java -classpath ClassPath com.ibm.afu.purger.repository.cm8.ExpiredCM8Documents
-propfile PropFileName -password Password -list [-h/help]

em que ClassPath é o caminho completo para os arquivos .jar copiados na
etapa 2. Coloque o caminho entre aspas duplas se ele contiver caracteres de

Configurando o Content Collector 479



espaço. PropFileName é o nome completo do arquivo do arquivo de
propriedades e Password é a senha para o usuário do Content Manager. É
necessário especificar a senha apenas uma vez. Ela é criptografada e
armazenada em um arquivo, para que possa ser omitida na próxima vez em
que o Expiration Manager for executado.

v Para o FileNet P8, execute o seguinte comando:
java -Djava.ext.dirs=Djava_ext_dirs [-Dwasp.location=Dwasp_location]
com.ibm.afu.purger.repository.p8.ExpireP8Documents -cp ConnProtocol_Type
-ws AppServer_Type -tp CEWS -wp AppServer_Port
-propfile PropFileName -password Password -list

em que:

Djava_ext_dirs
é o caminho para o diretório lib do servidor ou cliente do IBM
FileNet Content Engine, por exemplo, CEInstallRootDir/lib (em que
CEInstallRootDir é o diretório de instalação do servidor ou cliente do
IBM FileNet Content Engine) e o caminho para o diretório
ExpirationManager. Os nomes de caminhos são separados por ponto
e vírgula. Se você usar o IBM FileNet Content Engine versão 4.5 ou
anterior, deverá incluir também o caminho CEInstallRootDir/wsi/
lib.

Dwasp_location
é o caminho para o diretório CEInstallRootDir/wsi (em que
CEInstallRootDir é o diretório de instalação do servidor ou cliente do
IBM FileNet Content Engine). Configure isto se você usar o IBM
FileNet Content Engine versão 4.5 ou anterior.

ConnProtocol_Type
é o tipo de protocolo de conexão.

Os valores possíveis são http e https.

AppServer_Type
é o tipo do servidor de aplicativos no qual o IBM FileNet Content
Engine está implementado.

Os valores possíveis são:

WL Para WebLogic

JBoss Para JBoss

WAS Para WebSphere Application Server

AppServer_Port
é a porta do servidor de aplicativos usada para conexões HTTP ou
HTTPS.

Os valores-padrão são:

Tabela 100. Portas do Servidor de Aplicativos Padrão

WebLogic JBoss
WebSphere
Application Server

HTTP 7001 8080 9080

HTTPS 7002 8443 9443

PropFileName
é o nome completo do caminho do arquivo de propriedades
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Senha é a senha para o usuário do domínio do P8. É necessário especificar
a senha apenas uma vez. Ela é criptografada e armazenada em um
arquivo, para que possa ser omitida na próxima vez em que o
Expiration Manager for executado.

É possível substituir -list no comando por -count para exibir o número de
documentos qualificados para exclusão.

7. Confirme se os documentos listados no arquivo de relatório devem ser
excluídos.

8. Exclua os documentos do archive. No comando da etapa 6 na página 479,
substitua a opção -list por -delete.

Deduplicação
A deduplicação assegura que apenas uma cópia de um documento ou anexo
integrado seja mantida no archive, independentemente de quantas vezes o mesmo
documento ou anexo foi arquivado por diferentes usuários.

A deduplicação depende do cálculo de uma chave hash de deduplicação exclusiva.
Cada tipo de conector de origem calcula suas chaves hash de maneira diferente.

Para conectores de e-mail, o cálculo utiliza elementos de documento ou metadados
como dados de entrada. Anexos arquivados no Content Manager em tipos de itens
criados usando o modelo de dados composto também estão sujeitos à
deduplicação. Enquanto isso é tratado pelo FileNet P8 internamente, esse suporte
foi incluído no uso de tipos de item compostos noContent Manager.

O sistema de arquivos e conectores do Microsoft SharePoint usam um hash MD5
padrão. Se uma rota de tarefa incluir uma tarefa que cria chaves hash, ela
considerará quaisquer dois documentos com a mesma chave hash como idênticos
e, portanto, armazenará apenas um deles no repositório.

Restrição: Não tente usar deduplicação com o coletor Microsoft SharePoint se
você:
v Coletar versões de documentos ou
v Coletar documentos do Microsoft Office (o SharePoint altera os metadados

usados pelo coletor para identificar documentos idênticos)

Fazer isso deixa seu sistema lento e resulta em nenhuma deduplicação.

Exemplo

Suponha que um executivo tenha enviado um email para 30 funcionários. Como o
conteúdo do e-mail é importante, todos os 30 usuários arquivam o e-mail usando a
função de arquivamento do IBM Content Collector de seus clientes de e-mail.

Normalmente, o e-mail seria salvo no archive 30 vezes, uma vez para cada usuário.
A deduplicação evita esta perda de espaço de arquivamento. O IBM Content
Collector verifica se o documento pertencente a uma solicitação de arquivamento já
existe no archive e se ele foi modificado desde que foi arquivado. Se ele existir e
não tiver sido modificado, não será arquivado novamente. O IBM Content
Collector simplesmente executa ações pós-arquivamento conforme configuradas
para os clientes. Ou seja, ele cria um stub de documento para cada documento
original.
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Tarefas relacionadas

“Coletando Documentos do Sistema de Arquivos” na página 518

Cálculo de Chaves Hash de Deduplicação para Documentos de Correio do
Microsoft Exchange:

O IBM Content Collector armazena uma chave de hash de deduplicação para cada
mensagem. Com base na chave, é decidido se duas ou mais mensagens são iguais.
Ou seja, as mensagens com a mesma chave são tratadas como mensagens idênticas,
e apenas uma cópia delas será arquivada. Um conjunto básico de propriedades de
mensagem entra no cálculo da chave hash de deduplicação para uma mensagem.

Apenas as mensagens pertencentes a algumas classes de mensagem são elegíveis
para deduplicação. Estas são as classes de mensagem de email padrão e as classes
de mensagem de relatório.
v IPM
v IPM.NOTE e filhos
v REPORT.IPM.Note.DR (recebimento de entrega)
v REPORT.IPM.Note.NDR (recebimento de não-entrega)
v REPORT.IPM.Note.IPNRN (notificação de leitura)
v REPORT.IPM.Note.IPNNRN (notificação de não-leitura)
v IPM.Recall.Report.Success (relatório de uma rechamada bem-sucedida)
v IPM.Recall.Report.Failure (relatório de uma rechamada malsucedida)

Propriedades de Mensagem Necessárias

As seguintes propriedades de mensagem devem conter valores. Caso contrário,
será gerada uma chave exclusiva baseada no ID de mensagem (exclusivo). Isto tem
o efeito de que nenhuma outra mensagem terá a mesma chave hash de
deduplicação. Todas as mensagens são consideradas distintas.
v PR_CLIENT_SUBMIT_TIME
v PR_INTERNET_MESSAGE_ID
v PR_MESSAGE_CLASS
v PR_SENDER_EMAIL_ADDRESS
v PR_SUBJECT

As mensagens com destinatário com cópia oculta (CCO) (PR_RECIPIENT_TYPE =
BCC) precisam de um identificador exclusivo, caso contrário, outros usuários
poderão ler a lista de destinatários CCO.

As mensagens que contêm informações de rastreamento também requerem um
identificador exclusivo. Caso contrário, outros usuários poderão ler, por exemplo,
votos eletrônicos.

Propriedades de Mensagem Comuns

Os valores das seguintes propriedades de mensagem, que estão incluídas em todas
as mensagens pertencentes às classes elegíveis, contribuem para o cálculo da chave
hash de deduplicação:
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Tabela 101. Propriedades de Mensagem Comuns Cujos Valores Contribuem para o Cálculo da Chave Hash

Propriedade de mensagem Tipo Comentário/Exemplo

PR_CLIENT_SUBMIT_TIME PT_SYSTIME Registro de data e hora em Hora
Universal Coordenada (UTC) que
representa a hora Enviada ou Postada,
por exemplo, 1:51 PM, 5/2/2005

PR_DISPLAY_BCC PT_TSTRING Nomes de exibição dos destinatários
Cco, conforme mostrado no campo
Cco em uma mensagem

PR_DISPLAY_CC PT_TSTRING Nomes de exibição dos destinatários
Cc, conforme mostrado no campo Cc
em uma mensagem

PR_DISPLAY_TO PT_TSTRING Nomes de exibição dos destinatários
Para, conforme mostrado no campo
Para em uma mensagem

PR_MESSAGE_CLASS PT_TSTRING Classe de mensagem do Exchange,
por exemplo, IPM.NOTE

PR_RTF_COMPRESSED PT_BINARY Texto do corpo da mensagem

PR_SENDER_EMAIL_ADDRESS PT_TSTRING Endereços de e-mail associados ao
emissor, conforme mostrado no
campo De de uma mensagem.

PR_SENDER_NAME PT_TSTRING Nome de exibição do remetente,
conforme mostrado no campo De em
uma mensagem

PR_SENT_REPRESENTING_EMAIL_ADDRESS PT_TSTRING Endereço de e-mail classificado como
Sent_Representing, conforme
mostrado no campo De da
mensagem.

PR_SENT_REPRESENTING_NAME PT_TSTRING Nome de exibição do usuário que
representa o remetente de uma
mensagem

PR_SUBJECT PT_TSTRING Assunto de mensagem

Nota: É executado hash nas propriedades de mensagem do tipo PTSTRING, da
seguinte forma:
v Se a propriedade contiver uma cadeia Unicode, será calculado um valor do hash

para a cadeia Unicode.
v Se a propriedade contiver uma cadeia ASCII, será calculado um valor do hash

para a cadeia ASCII.
v Um valor do hash também será calculado, se a propriedade não estiver

configurada.

Propriedades de Mensagem para Mensagens de Relatório

Se uma chave hash de deduplicação for calculada para mensagens de relatório, os
valores das seguintes propriedades de mensagem serão incluídos no cálculo:

Tabela 102. Propriedades de Mensagem de Mensagens de Relatório Cujos Valores
Contribuem para o Cálculo da Chave Hash

Propriedade de mensagem Tipo Comentário/Exemplo

0x1046 (opcional) PT_TSTRING Identificador de mensagem
da mensagem original
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Tabela 102. Propriedades de Mensagem de Mensagens de Relatório Cujos Valores
Contribuem para o Cálculo da Chave Hash (continuação)

Propriedade de mensagem Tipo Comentário/Exemplo

PR_ORIGINAL_DISPLAY_TO PT_TSTRING Nome de exibição do
remetente original

PR_ORIGINAL_SUBJECT PT_TSTRING Assunto da mensagem
original

PR_ORIGINAL_SUBMIT_TIME PT_TSTRING Hora de envio da mensagem
original

PR_REPORT_TIME (opcional) PT_TSTRING Hora em que ocorreu o
evento relatado

Propriedades do Destinatário das Mensagens de E-mail Padrão

Se uma chave de hash de deduplicação for calculada para mensagens de e-mail
padrão, os valores das propriedades de mensagens a seguir serão incluídos no
cálculo:

Tabela 103. Propriedades do Destinatário de Mensagens de E-mail Cujos Valores
Contribuem com o Cálculo da Chave de Hash

Propriedade de mensagem Tipo Comentário/Exemplo

PR_RECIPIENT_TYPE PT_LONG Tipo de destinatário (Para, Cc
ou Cco)

PR_SMTP_ADDRESS PT_TSTRING Endereços SMTP de
destinatários

Propriedades do Destinatário de Mensagens de Relatório

Se uma chave hash de deduplicação for calculada para mensagens de relatório, os
valores das seguintes propriedades de mensagem serão incluídos no cálculo:

Tabela 104. Propriedades do Destinatário de Mensagens de Relatório Cujos Valores
Contribuem para o Cálculo da Chave Hash

Propriedade de mensagem Tipo Comentário/Exemplo

PR_DISPLAY_NAME PT_TSTRING Nome de exibição do
remetente original

PR_RECIPIENT_TYPE PT_LONG Tipo de destinatário (Para, Cc
ou Cco)

PR_REPORT_TIME PT_TSTRING Hora em que ocorreu o
evento relatado

PR_REPORT_TEXT (opcional) PT_TSTRING Texto de relatório adicional

PR_SUPPLEMENTARY_INFO (opcional) PT_TSTRING Informações de relatório
adicionais

Propriedades de Anexo

Existem várias propriedades de mensagem de anexo, porque cada método de
anexo usa um conjunto próprio. Portanto, as propriedades de anexo que
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influenciam o cálculo da chave hash estão listadas em uma seção separada. O
cálculo também é influenciado pelo tamanho do anexo, que consiste em vários
valores.

As propriedades de anexo disponíveis dependem do método de anexo usado. Os
seguintes métodos estão disponíveis:
v ATTACH_BY_VALUE
v ATTACH_BY_REFERENCE
v ATTACH_BY_REF_RESOLVE
v ATTACH_BY_REF_ONLY
v ATTACH_EMBEDDED_MSG
v ATTACH_OLE

O cálculo de hash inclui a propriedade PR_ATTACH_METHOD e um
superconjunto de propriedades de anexo que são relevantes para os métodos de
anexo individuais.

Anexo por Valor

Se um objeto for anexado a uma mensagem por valor (método
ATTACH_BY_VALUE), as seguintes propriedades de mensagem contribuirão para
a chave hash:

Tabela 105. Propriedades de Mensagem Usadas pelo Método ATTACH_BY_VALUE

Propriedade de mensagem Tipo Comentário/Exemplo

PR_ATTACH_DATA_BIN PT_BINARY Dados binários do anexo.
Como pode conter o binário
0, ele consiste em um
tamanho e em dados
binários, por exemplo:

cb:3, lpb: 41 74 72

PR_CREATION_TIME PT_SYSTIME O registro de data e hora em
Hora Universal Coordenada
(UTC), que indica quando o
anexo foi criado (pode ser
diferente do horário em que
o anexo foi incluído na
mensagem)

PR_LAST_MODIFICATION_TIME PT_SYSTIME Registro de data e hora em
UTC, que indica quando o
anexo foi modificado pela
última vez.

PR_DISPLAY_NAME PT_TSTRING Nome de exibição do anexo.
Este é o nome exibido junto
ao ícone quando você abre a
mensagem ou seleciona a
mensagem e clica em
Visualizar Anexos

PR_ATTACH_LONG_FILENAME PT_TSTRING Nome do arquivo do anexo,
em oposição ao nome de
exibição. A mensagem mostra
o nome de exibição. O nome
do arquivo é exibido quando
o anexo é aberto.
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Nota: A inclusão de PR_ATTACH_DATA_BIN no cálculo de hash pode levar
muito tempo. Portanto, ele é excluído do cálculo de hash para
ATTACH_BY_VALUE. Ele será incluído apenas se uma das outras propriedades
não estiver incluída.

Para outros métodos de anexo, os dados binários devem ser incluídos no cálculo
de hash, porque não existem propriedades suficientes para identificar
exclusivamente o anexo.

Anexo por Referência

Um objeto pode ser anexado a uma mensagem pela referência ao objeto. Existem
diferentes tipos de referências e, portanto, diferentes métodos de anexo por
referência:
v ATTACH_BY_REFERENCE
v ATTACH_BY_REF_RESOLVE
v ATTACH_BY_REF_ONLY

No entanto, as mesmas propriedades de mensagem contribuem para o cálculo da
chave hash, independentemente de estes métodos serem usados.

Tabela 106. Propriedades de Mensagem que Contribuem para o Cálculo de Hash, se for
Usado um Método de Anexo por Referência

Propriedade de mensagem Tipo Comentário/Exemplo

PR_ATTACH_PATHNAME PT_TSTRING Caminho completo e nome
do arquivo. Cada nome de
diretório é restrito a um
comprimento de oito
caracteres. Os nomes de
arquivos são restritos a oito
caracteres e a uma extensão
de três caracteres.

PR_ATTACH_LONG_PATHNAME PT_TSTRING Caminho completo e nome
do arquivo.

Mensagens Integradas

Mensagens integradas (método de anexo ATTACH_EMBEDDED_MSG) são outro
tipo de anexo. Se uma mensagem contiver mensagens integradas, as seguintes
propriedades de mensagem influenciarão o cálculo da chave hash:

Tabela 107. Propriedades de Mensagem que Influenciam o Cálculo da Chave Hash, se
uma Mensagem Contiver Mensagens Integradas

Propriedade de mensagem Tipo Comentário/Exemplo

PR_ATTACH_DATA_OBJ PT_OBJECT Ponteiro para a mensagem
integrada. Este ponteiro é
resolvido e o objeto referido
pelo ponteiro está incluído no
cálculo de hash.

PR_DISPLAY_NAME PT_TSTRING Nome de exibição do anexo.
Este é o nome exibido junto
ao ícone quando a mensagem
é aberta.
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Anexo por Object-Linking and Embedding (OLE)

Se um anexo for vinculado a uma mensagem usando OLE (método
ATTACH_OLE), as seguintes propriedades de mensagem contribuirão para o
cálculo da chave hash:

Tabela 108. Propriedades de Mensagem que Influenciam o Cálculo da Chave Hash, se um
Anexo For Vinculado por Meio de OLE

Propriedade de mensagem Tipo Comentário/Exemplo

PR_ATTACH_DATA_BIN PT_BINARY Dados binários do anexo.
Como pode conter um
binário 0, ele consiste em um
tamanho e em dados
binários, por exemplo:

cb:3, lpb: 41 74 72

PR_ATTACH_DATA_OBJ PT_OBJECT Ponteiro para o anexo OLE.
Este ponteiro é resolvido e o
objeto OLE referido pelo
ponteiro está incluído no
cálculo de hash.

PR_DISPLAY_NAME PT_TSTRING Nome de exibição do anexo.
Este é o nome exibido junto
ao ícone quando a mensagem
é aberta.

Cálculo de Chaves Hash de Deduplicação para Documentos de Correio do
Lotus:

Uma chave hash de deduplicação é armazenada para cada usuário que tentou
arquivar o mesmo documento. A chave é usada para identificar os usuários com
um direito de recuperar o documento e assegura que o documento seja mantido no
archive, desde que haja usuários que talvez queiram recuperar uma cópia, ou seja,
até que todos os usuários tenham decidido excluir o documento.

Apenas os documentos de correio são elegíveis para deduplicação. Um documento
é identificado como um documento de correio se os seguintes campos ou itens
estiverem presentes e tiverem os valores indicados:
v $MessageID

v Form

v $TITLE

v $Title

O campo $MessageID apenas precisa estar presente e conter um valor. Form,
$TITLE e $Title devem ter um dos seguintes valores:
v Memorando

v Resposta

v Resposta com Histórico

Documentos que não são considerados documentos de e-mail, ou cujo formulário
não foi incluído no conjunto de formulários a considerar para deduplicação serão
arquivados individualmente. Sua chave de hash será calculada com base no ID
Universal do documento e no ID da Réplica do banco de dados no que ela reside.
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Para tornar outros documentos e não apenas documentos de correio elegíveis para
deduplicação, você pode estender o conjunto existente de valores Form de
documento de forma que, se um documento tiver qualquer um dos novos valores
de formulário, ele será considerado um documento de correio elegível para
deduplicação.

Cálculo da Chave Hash para Documentos de Correio

A chave hash de deduplicação para uma instância do mesmo documento de
correio é calculada na base dos seguintes valores para campos existentes:
v Valor de Form, $TITLE ou $Title

v Valor de $MessageID

v Valor de From

v Valor de Principal

v Valor de Subject

v Valor de SendTo

v Valor de CopyTo

v Valor de PostedDate se presente (em representação neutra endian)
v Qualquer valor se o campo DeliveredDate não estiver presente ou não tiver um

sinalizador, indicando a cópia do emissor de um documento de e-mail, se
nenhum item DeliveredDate estiver presente, ou tiver um valor vazio

v Valor (conteúdo) das partes do documento TYPE_COMPOSITE,
TYPE_MIME_PART ou TYPE_SEALDATA

v Para todas as partes do documento do tipo TYPE_OBJECT (se presente):
– Nome do anexo
– Tamanho do anexo (em representação neutra endian)
– Data de criação do anexo (em representação neutra endian)
– Data da última modificação do anexo (em representação neutra endian)

Representação neutra endian significa que, antes de uma chave de hash ser calculada,
valores numéricos são convertidos no formato big endian para assegurar que uma
ordem do byte independente de plataforma seja usada no cálculo da chave de hash

Importante: Se você incluir um formulário que tenha outros itens que contribuam
para seus recursos de distinção além daqueles listados acima, você também deve
incluir esses itens no conjunto de itens que estão incluídos no cálculo de hash.
Caso contrário, uma chave de hash de deduplicação exclusiva não pode ser
garantida.

Cálculo de Chaves de Hash de Deduplicação para E-mail Recebido por Meio de
SMTP:

O IBM Content Collector armazena uma chave de hash de deduplicação para cada
e-mail recebido por meio de SMTP. Com base nessa chave, é decidido se dois ou
mais e-mails são iguais. Ou seja, e-mails com a mesma chave são tratados como
idênticos, e apenas uma cópia do e-mail será arquivada. Um conjunto de
propriedades de e-mail forma a base do cálculo da chave de hash de deduplicação.

O cabeçalho do e-mail e certas propriedades de conteúdo do e-mail são
considerados para o cálculo da chave de hash.

As seguintes propriedades de cabeçalho contribuem para o cálculo:
v Valor de From
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v Valor de To

v Valor de Sender

v Valor de CC

v Valor de BCC

v Valor de Message-Id

v A data recebida, geralmente o valor de Date

v Valor de Subject

Além disso, o seguinte conteúdo de e-mail contribui para a chave de hash de
deduplicação:
v O corpo da mensagem
v Para cada anexo:

– Os metadados do anexo
– O conteúdo do anexo

Usando o Classification Module para Classificar Documentos
O IBM InfoSphere Classification Module é uma plataforma corporativa para uma
grande variedade de aplicativos que requerem que o conteúdo não estruturado seja
automaticamente categorizado. Para obter informações adicionais, consulte o centro
de informações do IBM InfoSphere Classification Module.

O IBM InfoSphere Classification Module automatiza a organização de conteúdo
não estruturado analisando o texto completo de documentos e e-mail e aplicando
regras. Quando o Content Collector estiver integrado com o IBM InfoSphere
Classification Module versão 8.6 ou superior, será possível alavancar o esquema de
classificação disponível em uma base de conhecimento existente do Classification
Module para uso com seu repositório e, portanto, usar uma base de conhecimento
para classificar documentos de acordo com seu conteúdo. Com o IBM InfoSphere
Classification Module versão 8.7 ou superior, você pode beneficiar-se de planos de
decisão que usam uma combinação de regras e esquema de classificação para
analisar o conteúdo ou para associar o conteúdo digital em várias bases de
conhecimento. Isto pode ser usado para extrair metadados dos documentos, por
exemplo.

O Classification Module fornece uma classificação ou metadados adicionais, que
podem ser usados no Content Collector, por exemplo, para determinar se um item
deve ser capturado ou não ou como o item deve ser processado se for capturado e
arquivado. Com o Classification Module, é possível usar a classificação avançada
em vez de depender apenas de metadados do documento ou de metadados do
local de origem.

Por exemplo, para atender as iniciativas de conformidade e de gerenciamento de
registros, ou para preparar coletas de dados para descoberta jurídica, o
Classification Module pode distinguir e-mail importante de e-mail que não possui
valor de negócios. Com base na análise de conteúdo, o Content Collector
determina a ação apropriada a ser executada. Um e-mail que discute uma
solicitação de patente pode ser copiado em uma pasta do IBM FileNet P8 e ser
declarado como um registro no IBM FileNet Records Manager. Para contraste, um
e-mail que discute couro com revestimento em verniz pode ser filtrado e não
arquivado.

Se você usar um plano de decisão do Classification Module para classificar seus
documentos, o Classification Module poderá fornecer dados adicionais, além de
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uma categorização. É possível acessar todos os campos de metadados que são
preenchidos pelo Classification Module e usá-los no Content Collector.

Por exemplo, se o Classification Module extrair um número de referência de todos
os documentos em uma categoria, este número de referência poderá ser usado no
Content Collector, por exemplo, para arquivar um documento em uma pasta
específica para este número de referência.

Para alavancar o Classification Module no Content Collector, inclua uma tarefa do
IBM Classification Module em qualquer rota de tarefa. É possível configurar a
tarefa para usar uma base de conhecimento do Classification Module ou um plano
de decisão do Classification Module.
Referências relacionadas

“IBM Classification Module” na página 582
“Propriedades de Metadados do Sistema do IBM Classification Module” na página
283
Informações relacionadas

Centro de Informações do IBM InfoSphere Classification Module

Configurando o Classification Module Para Uso com o Content Collector:

Para usar a classificação do IBM InfoSphere Classification Module no IBM Content
Collector, você deve integrar o Classification Module no Content Collector. Se você
planeja classificar e-mail do Microsoft Exchange, você deve configurar o servidor
Classification Module para suportar isto.

Integrando o Classification Module no Content Collector:

Antes de poder incluir a tarefa do IBM Classification Module em uma rota de
tarefa, você deve configurar o servidor Content Collector.

Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos de software sejam atendidos:
v O IBM Content Collector está instalado.
v O IBM InfoSphere Classification Module está instalado.
v Você implementou uma base de conhecimento no IBM InfoSphere Classification

Module.

Para melhor escala e desempenho, instale o Content Collector e o Classification
Module em servidores separados.
1. Se os módulos do cliente IBM InfoSphere Classification Module não estiverem

instalados no servidor no qual o Content Collector está instalado, instale-os.
a. Execute o programa de instalação do Classification Module no servidor

Content Collector.
b. Selecione a opção para instalar Componentes customizados.
c. Selecione a caixa de seleção Apenas Cliente Classification Module.

2. Configure o Content Collector para usar o Classification Module. O Content
Collector requer acesso a arquivos .dll do Classification Module, que estão
localizados no diretório /Bin da instalação do cliente do Classification Module.

Nota: Estes arquivos não são fornecidos no instalador do IBM Content
Collector.
a. Copie as bibliotecas necessárias do diretório /Bin do cliente do

Classification Module (o diretório padrão é C:\IBM\classificationModule)
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para o diretório /ctms do Content Collector (o diretório padrão é
C:\Program Files\IBM\ContentCollector). As bibliotecas necessárias estão
listadas abaixo.

Para o IBM InfoSphere Classification Module versão 8.6:
PackageDll23.dll
stlport_ban46.dll
bnsClient86.dll

Para o IBM InfoSphere Classification Module versão 8.7:
PackageDll87.dll
stlport_ban46.dll
bnsClient87.dll

b. Registre o Classification Module como uma tarefa do conector do utilitário.
Para isso, abra uma janela de comandos do DOS e insira os seguintes
comandos, em que <ICCdir> indica o diretório de instalação do Content
Collector (o padrão é C:\Program Files\IBM\ContentCollector):
v cd <ICCdir>/ctms

v utilityConnector.exe -u

v utilityConnector.exe -r

c. Confirme se IBM InfoSphere Classification Module existe como uma das
tarefas dos conectores de utilitário no Gerenciador de Configuração. Ative o
Gerenciador de Configuração e certifique-se que o IBM Classification
Module é exibido na lista de tarefas de conectores do utilitário.

Configurando o Classification Module para Classificação de E-mail do Microsoft
Exchange:

Se desejar usar o IBM InfoSphere Classification Module para classificar e-mail do
Microsoft Exchange, você deverá configurar o servidor Classification Module para
suportar isto.
1. Instale o Microsoft Office Outlook 2007 ou o Microsoft Office Outlook 2003. O

filtro de arquivamento de e-mail no Classification Module utiliza a Messaging
Application Program Interface (MAPI) para analisar o e-mail de um servidor
Microsoft Exchange. Para configurar este suporte, conclua as seguintes etapas:
a. Instale o Microsoft Office Outlook 2007 ou o Microsoft Office Outlook 2003

no servidor que hospeda o Classification Module.
b. Selecione Microsoft Office Outlook como o aplicativo de e-mail padrão em

seu navegador da Web.
2. Para o IBM InfoSphere Classification Module versão 8.6: Configure o servidor

Classification Module para arquivamento de e-mail. Não é necessário concluir
estas etapas para o IBM InfoSphere Classification Module versão 8.7.
a. Efetue logon no servidor que hospeda o IBM InfoSphere Classification

Module versão 8.6.
b. Pare os serviços do Classification Module. Ative os serviços do Windows e

pare os dois serviços chamados "IBM InfoSphere Classification Module
Process Manager" e "IBM InfoSphere Classification Module Trace".

c. Se documentos de e-mail estiverem sendo arquivados, sobrescreva o filtro
de documento padrão. Abra uma janela de comandos do DOS e vá para o
diretório \Filters do diretório do Classification Module, por exemplo,
C:\IBM\ClassificationModule\Filters. Digite os comandos:
v copy docFilterManager.xml docFilterManager.xml.orig

v copy docFilterManager.email.xml docFilterManager.xml
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d. Inicie os serviços do Classification Module novamente. Ative os serviços do
Windows e inicie os dois serviços chamados "IBM InfoSphere Classification
Module Process Manager" e "IBM InfoSphere Classification Module Trace".

3. Ative o Classification Module Management Console para carregar uma base de
conhecimento. Consulte o centro de informações do IBM InfoSphere
Classification Module para obter informações detalhadas sobre como fazer
upload, ativar, iniciar e parar uma base de conhecimento existente.

Informações relacionadas

Centro de Informações do IBM InfoSphere Classification Module

Usando uma Base de Conhecimento do Classification Module:

Com o IBM InfoSphere Classification Module versão 8.6 ou superior, você pode
usar uma base de conhecimento do Classification Module para acessar as
informações de classificação para os documentos.

Se você incluir a tarefa do IBM Classification Module em uma rota de tarefa e
configurá-la para usar uma base de conhecimento, ela produzirá metadados,
conforme descrito na tabela abaixo.

Tipo de Metadados Descrição

Todas as Categorias Relevantes Lista das principais categorias
correspondidas.

Todas as Categorias Relevantes e Pontuações Lista combinada de categorias; pontuações.

Todas as Pontuações Relevantes Lista dos principais pontos.

Categoria Mais Relevante Categoria vencedora.

Pontuação Mais Relevante Ponto de categoria vencedora.

É possível usar estas propriedades de metadados posteriormente na rota de tarefa
para determinar como os documentos serão processados. Por exemplo, é possível
usar pontos de decisão e regras que dependem das propriedades do Classification
Module ou você pode usar as propriedades em um mapeamento de propriedade.

Os cenários a seguir fornecem uma ideia de como é possível usar os metadados
que foram determinados pelo IBM InfoSphere Classification Module para processar
e classificar seus documentos:

Arquivar e-mail ou documentos nas pastas predefinidas determinadas pela
categoria vencedora

Por exemplo, é possível designar o metadados "Categoria Mais Relevante"
como o destino de caminho de pasta para o e-mail ou os documentos
arquivados.

Identifique e-mail ou documentos críticos para a missão e declare-os como
registros, dependendo da pontuação de relevância

Por exemplo, você pode incluir pontos de decisão na rota de tarefa e usar
os metadados "Pontuação mais Relevante" na regra que determina a
seguinte ação.

Preencher metadados da instância arquivada com nomes de categorias que
podem ser usados para procura paramétrica ou classificação de resultados da
procura

Por exemplo, você pode aprimorar campos de propriedade com os
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metadados "Categoria mais Relevante". Desta maneira, você pode, por
exemplo, incluir o nome da categoria proposta no assunto de uma
mensagem de e-mail.

Referências relacionadas

“IBM Classification Module” na página 582
“Propriedades de Metadados do Sistema do IBM Classification Module” na página
283

Usando um Plano de Decisão do Classification Module:

Com o IBM InfoSphere Classification Module versão 8.7 ou superior, você pode
usar um plano de decisão do Classification Module no Content Collector em vez
de uma base de conhecimento. Os planos de decisão permitem uma classificação e
análise mais elaboradas de documentos. Se você usar um plano de decisão, poderá
acessar os campos de metadados fornecidos pelo Classification Module para os
documentos, na parte superior dos metadados do sistema fornecidos pelo
Classification Module.

Se você incluir uma tarefa do IBM Classification Module que usa um plano de
decisão para a rota de tarefa, os metadados do sistema serão preenchidos da
mesma maneira que para uma base de conhecimento. Além disso, a propriedade
de metadados "Resultados do plano de decisão exportados como XML" pode ser
preenchida com os resultados do plano de decisão em formato XML. Isto pode ser
usado como um histórico de atividades de classificação quando você desejar
revisar as classificações posteriormente com a Ferramenta de Revisão fornecida
com o IBM InfoSphere Classification Module. Os seguintes metadados estão
disponíveis:

Tipo de Metadados Descrição

Todas as Categorias Relevantes Lista das principais categorias
correspondidas.

Todas as Categorias Relevantes e Pontuações Lista combinada de categorias; pontuações.

Todas as Pontuações Relevantes Lista dos principais pontos.

Categoria Mais Relevante Categoria vencedora.

Pontuação Mais Relevante Ponto de categoria vencedora.

Resultados do plano de decisão exportados
como XML

Resultados do plano de decisão no formato
XML. Usado apenas para planos de decisão
(IBM InfoSphere Classification Module
versão 8.7).

Além dos metadados do sistema, você pode acessar as propriedades de metadados
de documentos do Classification Module. Para cada propriedade do Classification
Module que você deseja usar, é necessário definir uma propriedade de metadados
no IBM Content Collector e mapear a propriedade do Classification Module para
os metadados definidos pelo usuário do Content Collector.
Referências relacionadas

“IBM Classification Module” na página 582
“Propriedades de Metadados do Sistema do IBM Classification Module” na página
283

Mapeando Propriedades do Classification Module para Propriedades de Metadados do
Content Collector:
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Para acessar as propriedades de metadados de documento do Classification
Module para um documento no Content Collector, você deve mapeá-las para as
propriedades de metadados definidas pelo usuário do Content Collector.

Para incluir uma propriedade de metadados definida pelo usuário no Content
Collector e mapear uma propriedade do Classification Module para esta
propriedade de metadados para uma tarefa do IBM Classification Module em uma
rota de tarefa, conclua as etapas a seguir:
1. No Gerenciador de Configuração, clique em Metadados e Listas para alternar

para a visualização Metadados e Listas.
2. Na área de janela Metadados e Listas na parte superior esquerda, selecione

Metadados Definidos pelo Usuário.
3. Inclua as propriedades de metadados que você pretende usar. Estas

propriedades não estão relacionadas às propriedades no Classification Module,
portanto, é possível escolher qualquer nome. No entanto, é conveniente usar o
mesmo nome que o Classification Module.

4. Na seção Navegação do Gerenciador de Configuração, clique em Rotas de
Tarefa e selecione a rota de tarefa que contém a tarefa do IBM Classification
Module.

5. Selecione a tarefa do IBM Classification Module. Certifique-se de que a tarefa
use um plano de decisão.

6. Vá para a guia Mapear Resultados do Plano de Decisão.
7. Selecione o conjunto de metadados que deseja usar. A tabela de mapeamento é

preenchida com as propriedades de metadados.
8. Clique na propriedade de metadados que deseja mapear e selecione uma

propriedade do plano de decisão do Classification Module.
Tarefas relacionadas

“Incluindo e Editando Metadados Definidos pelo Usuário” na página 258

Coletando Documentos para Processamento
Para poder processar documentos com o IBM Content Collector, você deve incluir
um coletor em sua rota de tarefa. Um coletor conecta-se ao seu sistema de origem
e coleta os documentos a serem processados em uma rota de tarefa.

Ao configurar um coletor, você define a origem da qual o coletor coleta os
documentos e configura o planejamento no qual o coletor coleta os documentos.
Dependendo do tipo dos documentos, é possível especificar critérios de filtro
adicionais para determinar quais documentos um coletor coleta. É possível incluir
outras condições incluindo pontos de decisão e regras em suas rotas de tarefas.

Defina um coletor para o sistema de origem a partir do qual deseja coletar
documentos. O sistema de origem pode ser um sistema de correio, um sistema de
arquivos ou um site do SharePoint. Se o sistema de origem for um sistema de
correio, também é possível definir coletores para arquivamento automático ou
interativo, ou um coletor para processamento do ciclo de vida.

Planejamentos do Coletor
Para configurar um planejamento do coletor, especifique quando e com qual
frequência um coletor verifica a origem de coleta monitorada em busca de
documentos ou arquivos para coletar.

Na seção Este coletor é executado, selecione um intervalo de tempo para a coleta.
A tabela a seguir descreve as opções disponíveis:
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Tabela 109. Opções de Configuração do Intervalo de Tempo

Intervalo de Tempo Descrição

Sempre O coletor varre as origens de coleta
continuamente.

Apenas Microsoft SharePoint: A coleta ocorre
indefinidamente em intervalos de um
minuto.
Recomendação: Esta seleção pode resultar
em alto carregamento de seu servidor de
origem. Além disso, a contenção pode
ocorrer entre diferentes coletores que tentam
acessar o servidor. Por exemplo, se você
tiver rotas de tarefas interativas, automáticas
e de ciclo de vida implementadas e todos os
coletores estiverem configurados para
executar sempre, alguns coletores poderão
ser executados com menos frequência do
que o esperado. Portanto, não selecione
Sempre em ambientes de produção.

Diariamente O coletor é executado uma vez por dia
dependendo dos valores que você configurar
para Repetir Coleta a Cada, no momento
em que você especificar.

Em Intervalos O coletor é executado em intervalos
especificados, independentemente dos
limites de data.

Mensalmente O coletor é executado em dias especificados
de um mês, ou seja, no primeiro, no
segundo, no terceiro, e assim por diante,
iniciando no horário que você especificar.

Uma vez O coletor é executado apenas no dia e no
horário que você especificar.

Semanalmente O coletor é executado uma vez por semana.

Intervalo de Tempo

Para adiar o início do período de monitoramento, altere o valor no campo Data de
Início. A primeira coleta não ocorre necessariamente na data de início. Por
exemplo, se a data de início for uma Segunda-feira, mas você planejou coletas para
Terças-feiras durante um intervalo semanal, a primeira coleta ocorrerá no dia após
a data de início.

Dica: Para todos os intervalos, exceto Sempre, configurar uma data de início no
passado executa a coleção imediatamente quando você inicia os serviços do IBM
Content Collector.

Especifique quando o período de monitoramento será encerrado selecionando
dentre as seguintes opções:

Executar continuamente
Nunca terminar o período de monitoramento.

Até Terminar o período de monitoramento na data especificada. O coletor não
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é executado mais após esta data. Observe que mesmo se mais nenhum
documento for coletado, todo o trabalho gerado para esta data ainda será
processado.

Encerrar após a execução
Tornar o término do período de monitoramento dependente do número de
coletas. Por exemplo, para terminar o período de monitoramento depois de
cinco coletas, altere o valor no campo de vezes para 5.

Tempo de Execução

Especifique quando iniciar e parar cada execução de coleta. Em Iniciar Primeira
Coleta às, selecione uma hora do dia. Em Parar Coleta, selecione uma opção:

Na conclusão da tarefa
Para a coleta quando todas as caixas de correio, todos os bancos de dados
ou todos os arquivos na origem de coleta são processados.

Na conclusão da tarefa ou em
Para a coleta no horário especificado, independentemente de se todas as
caixas de correio, todos os banco de dados ou todos os arquivos puderam
ser processados. Se você selecionar essa opção, uma coleta não terminada
continuará no início da próxima execução.

Repetir Coleta a Cada

Configure a frequência de coletas com relação ao intervalo selecionado. Por
exemplo, se o intervalo selecionado for Semanal, e você desejar coletar nas
segundas e quintas-feiras, mas apenas a cada segunda semana, especifique os
seguintes valores:
v Repetir coleta a cada: 2
v Segunda-feira

v Quinta-feira

Tarefas relacionadas

“Coletando Documentos do Sistema de Arquivos” na página 518
“Coletando a partir de Sites do Microsoft SharePoint” na página 522
“Coletando E-mail Por Encomenda” na página 510
“Coletando Documentos SMTP” na página 518
“Coletando Documentos Automaticamente”

Coletando a Partir de Armazenamentos de Documentos do
Sistema de Correio
Para coletar e-mail e outros documentos de origens do Lotus Notes ou Microsoft
Exchange para processamento, você deve incluir um coletor de e-mail em sua rota
de tarefa e configurá-lo de maneira apropriada. O IBM Content Collector pode
coletar esses documentos automaticamente em um planejamento ou
interativamente, isto é, mediante pedido de um usuário. Para o processamento de
ciclo de vida desses documentos, você deve incluir e configurar um coletor de
stub. Para coletar e-mail SMTP/MIME, inclua e configure um coletor SMTP.

Coletando Documentos Automaticamente:

Para que o Content Collector colete e-mail e outros documentos automaticamente,
você deve configurar um coletor Coletar E-mail por Regras do EC. Este tipo de
coletor é executado em intervalos predefinidos e coleta documentos de origens

496 Guia do Administrador



predefinidas. E-mail e outros documentos são coletados com base na idade, no
tamanho, no tamanho da caixa de correio, na presença de anexos e em outros
critérios que você especificar.

Pré-requisitos: Antes de o IBM Content Collector poder coletar documentos, você
deve configurar um conector de origem. Caso contrário, o Content Collector não
pode acessar o sistema de origem.

Para configurar um coletor para coleta automática de documentos:
1. Abra oGerenciador de Configuração e clique em Rotas de Tarefa.
2. Crie ou selecione a rota de tarefa na qual deseja incluir o coletor.
3. Na Caixa de Ferramentas, clique em E-mail → Coletar E-mail por Regras do EC

e inclua-o no diagrama da rota de tarefa.
4. Na página Geral na área de janela direita, defina as configurações gerais.

a. Especifique um nome e uma descrição para o coletor.
b. Se não desejar usar o coletor imediatamente, cancele a seleção de Ativo.

5. Na página Planejamento, configure um planejamento do coletor especificando
quando e com que frequência o coletor verifica as bibliotecas monitoradas em
busca de documentos para coleta.

6. Na página Origens de Coleta, configure uma ou mais origens de coleta.

Opção Descrição

Lotus Domino Inclua uma ou mais origens de coleta:

v Para coletar e-mail das caixas de correio
do cliente

v Para coletar e-mail de um banco de dados
de diário

v Para coletar documentos de aplicativos
Notes, tais como TeamRooms, bibliotecas
de projetos, catálogos de endereços e
calendários

É possível especificar esta origem de
coleta além das origens de coleta da caixa
de correio.

v Para coletar todos os arquivos Notes
Storage Facility (arquivos NSF) nas pastas
específicas no computador local ou em
um compartilhamento
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Opção Descrição

Microsoft Exchange Inclua uma ou mais origens de coleta:

v Para coletar e-mail das caixas de correio
do cliente

v Para coletar e-mail de uma caixa de
correio de diário

v Para coletar arquivos de armazenamento
pessoais (arquivos PST)

Os arquivos PST, também conhecidos
como pastas pessoais, são arquivos locais
que foram criados pelos usuários do
Outlook. Estes arquivos não estão sob o
controle dos servidores de e-mail do
Exchange e, portanto, não estão
associados aos endereços de e-mail de
seus proprietários ou criadores. Antes dos
arquivos PST poderem ser arquivados,
você deve preparar os arquivos PST para
que os proprietários ou criadores dos
arquivos PST possam visualizar ou
restaurar documentos PST arquivados.

v Para coletar documentos a partir de pastas
públicas

É possível combinar origens de coleta de
caixa de correio e do arquivo PST
dependendo de como você deseja processar
os arquivos PST, mas um coletor para pastas
públicas não pode coletar documentos de
quaisquer outras origens.

7. Especifique critérios de filtragem para coletar um subconjunto de documentos
das origens de coleta selecionadas. As configurações de filtro padrão dependem
do sistema de origem.

Opção Descrição

Lotus Domino Exclua a pasta monitorada Rascunho
incluindo suas subpastas. Não é possível
alterar esta configuração.

Exclua estes tipos de mensagens:

v Entrada do Calendário

v Evento do calendário

v A Fazer
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Opção Descrição

Microsoft Exchange Colete a partir de todas as pastas,
independentemente de se elas são
gerenciadas pelo Exchange.

Exclua estas pastas monitoradas:

v Caixa de Saída

v Rascunhos

v Problemas de Sincronização

v Lixeira

v Não desejado

v Feeds RSS

v Agenda

v Contato

v Diário

v Nota

v Tarefa

Não é possível alterar as configurações para
as pastas Caixa de Saída, Rascunhos, e
Problemas de Sincronização.

Exclua estes tipos de mensagens:

v Conflito

v Solicitação de reunião

v Resposta da reunião

v Evocar a Mensagem

v Solicitação de Tarefa

v Resposta da Tarefa

É possível mudar as configurações somente
para os tipos de mensagem Pedido de
Reunião e Resposta de Reunião.

8. Salve suas configurações.
Tarefas relacionadas

“Preparando Arquivos de Armazenamento Pessoal para Arquivamento” na página
470
“Preparando Arquivos do Notes Storage Facility para Arquivamento” na página
468
Referências relacionadas

“Planejamentos do Coletor” na página 494
“Origens de Coleta do Lotus Notes para Arquivamento Automático”
“Origens de Coleta do Microsoft Exchange para Arquivamento Automático” na
página 501
“Filtro de Coleta para Coletores de E-mail” na página 506

Origens de Coleta do Lotus Notes para Arquivamento Automático:

É possível especificar as várias origens de coleta para coletar automaticamente
documentos de origens do Lotus Notes. Uma origem de coleta desse tipo pode
consistir em caixas de correio do cliente, bancos de dados de diário, aplicativos
Notes ou arquivos NSF.
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É possível configurar um limite de tamanho para caixas de correio em suas origens
de coleta, de forma que os documentos sejam coletados apenas se o tamanho da
caixa de correio exceder o limite especificado. Selecione Tamanho do
armazenamento maior que e especifique o tamanho em MB ou GB.

Quando arquivos NSF locais são coletados, o Content Collector pode criar
informações de status para cada arquivo que foi processado. As informações são
gravadas em um arquivo de metadados denominado <source_filename>.icc.xml no
diretório do qual o arquivo NSF foi coletado. O arquivo de metadados pode ser
usado para processar ainda mais os arquivos NSF locais com o Coletor do Sistema
de Arquivos.

Tabela 110. Origens de Coleta do Lotus Notes para Arquivamento Automático

Origem da coleta Descrição Opções Adicionais

Banco de Dados do
Domino

Coleta documentos de aplicativos Notes,
tais como TeamRooms, bibliotecas de
projetos, catálogos de endereços e
calendários. É possível especificar esta
origem de coleta além das origens de
coleta da caixa de correio.

Insira o nome do servidor Domino no
campo Servidor Domino. Use o formato
abreviado do Lotus Notes, por exemplo,
ATE75TS/D/ATE. Em seguida, insira o
caminho para o banco de dados nesse
servidor no campo Caminho do Banco de
Dados. Use o mesmo formato que neste
exemplo: e_dir/131456.nsf.

Todos os bancos de dados
do Domino em um
diretório

Coleta documentos de todos os aplicativos
Notes que podem ser localizados na pasta
especificada em um servidor Domino. É
possível especificar esta origem de coleta
além das origens de coleta da caixa de
correio.

Insira o nome do servidor Domino no
campo Servidor Domino. Use o formato
do Lotus Notes, por exemplo
ATE75TS/D/ATE. Também insira o nome da
pasta no campo Nome da Pasta. O
caminho de pasta deve ser relativo ao
diretório de dados do Domino. Se você
deixar este campo vazio, o diretório de
dados do Domino será usado.

Também é possível incluir itens em
subpastas.

Todas as Caixas Postais em
um Grupo

Coleta e-mail a partir de caixas postais de
usuários pertencentes a um certo grupo de
usuários.

No campo Nome do Grupo, insira o nome
de um grupo de usuários conforme
mostrado no catálogo de endereços do
Lotus Notes.

Todas as Caixas Postais em
um Servidor

Coleta e-mail a partir de todas as caixas
postais que podem ser localizadas no
servidor de e-mail especificado.
Restrição: Os bancos de dados de diário
serão excluídos da coleta.

Insira o nome do servidor de e-mail no
campo Servidor Domino. Use o formato
abreviado do Lotus Notes, por exemplo,
ATE75TS/D/ATE.

Caixa Postal Coleta e-mail apenas a partir da caixa
postal especificada.

Insira o endereço do proprietário da caixa
de correio no campo Endereço da caixa do
correio. Use o formato SMTP, por
exemplo, iccuser@mycompany.com, ou o
formato abreviado do Lotus Notes, por
exemplo, iccuser/Germany/mycompany.
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Tabela 110. Origens de Coleta do Lotus Notes para Arquivamento Automático (continuação)

Origem da coleta Descrição Opções Adicionais

Diário Coleta e-mail de uma caixa de correio de
diário ou banco de dados.

O diário cria uma cópia de todo e-mail e
dos dados de cabeçalho de e-mail
correspondentes para e a partir de
usuários em uma caixa de correio e envia
a cópia da mensagem para uma caixa de
correio especificada.

Se você tiver múltiplas caixas de correio
de diário e um mecanismo round-robin
para preenchê-las, os diários serão
gravados em uma nova caixa de correio
ou novo banco de dados toda vez que a
caixa de correio usada anteriormente
atingir seu limite de tamanho. Quando
todas as caixa de correio ou bancos de
dados de diário são preenchidos, aquele
com as entradas mais antigas é ativado e
as entradas antigas são sobrescritas. Neste
caso, selecione Excluir o diário ativo para
excluir a caixa de correio de diário que
atualmente registra tráfego de mensagens
recebidas e não enviadas, significando que
os documentos são arquivados apenas a
partir das caixas de correio ou bancos de
dados de diário inativos.

Insira o nome do servidor de e-mail no
qual a caixa de correio de diário está
localizada no campo Servidor Domino.
Use o formato abreviado do Lotus Notes,
por exemplo, ATE75TS/D/ATE.

Todos os Arquivos NSF
em uma Árvore de Pasta

Coleta todos os arquivos NSF na pasta
especificada ou em subpastas no
computador local ou em um
compartilhamento de rede.

Um compartilhamento de rede é um local
em uma rede de computador que permite
que múltiplos usuários do computador na
mesma rede possuam um espaço
centralizado no qual armazenar arquivos.

Também insira o nome da pasta no campo
Nome da Pasta. Para arquivos no
computador local, insira o caminho
completo. Para arquivos em um
compartilhamento de rede, insira o
caminho na sintaxe de Convenção
Universal de Nomenclatura (UNC):

\\servername\sharename\path\filename

Também é possível incluir itens em
subpastas.

Tarefas relacionadas

“Coletando Documentos para Processamento do Ciclo de Vida” na página 515
“Coletando Documentos Automaticamente” na página 496

Origens de Coleta do Microsoft Exchange para Arquivamento Automático:

Selecione as origens de coleta para coletar automaticamente documentos das
origens do Microsoft Exchange. Uma origem de coleta pode consistir em caixas de
correio do cliente, caixas de correio de diário, armazenamentos públicos ou
arquivos de armazenamento pessoais (arquivos PST).

É possível configurar um limite de tamanho para caixas de correio em suas origens
de coleta, de forma que os documentos sejam coletados apenas se o tamanho da
caixa de correio exceder o limite especificado. Selecione Tamanho do
armazenamento maior que e especifique o tamanho em MB ou GB.
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Quando arquivos PST são coletados, é possível que o Content Collector crie
informações de status para cada arquivo que foi processado. As informações são
gravadas em um arquivo de metadados denominado <source_filename>.icc.xml no
diretório de origem. O arquivo de metadados pode ser usado para processar ainda
mais os arquivos PST com o File System Collector.

Tabela 111. Origens de Coleta do Microsoft Exchange para Arquivamento Automático

Origem da coleta Descrição Opções Adicionais

Arquivo PST no
Computador Local

Coleta as mensagens de um
único arquivo PST.

Insira o nome do arquivo
PST no campo Arquivo PST.

Todos os Arquivos PST em
uma Árvore de Pasta

Coleta mensagens de todos
os arquivos PST que podem
ser localizados na pasta
especificada ou nas
subpastas.

Insira o nome da pasta no
campo Nome da Pasta.

Além disso, insira o número
dos níveis de pasta a
procurar na pasta-raiz
especificada. Por exemplo, se
você especificou
Private_Mails no campo
Nome da Pasta e desejar
procurar os arquivos PST em
Private_Mails\Drafts, insira
2 no campo Níveis da
Árvore de Pastas a Procurar.
O nível padrão é 0, o que
significa que nenhuma pasta
é procurada.

Todos os Arquivos PST em
um Computador

Coleta mensagens de todos
os arquivos PST que podem
ser localizados nos discos
rígidos locais de um
computador.

No campo Nome do
Servidor de Correio ou do
Computador, insira o nome
do servidor de e-mail
conforme mostrado na janela
Usuários e Computadores do
Active Directory, em <Nome
do Domínio> →
Computadores.

Selecione quaisquer opções
em “Opções de Pesquisa do
PST” na página 505.

Além disso, insira o número
dos níveis de pasta a
procurar na pasta-raiz
especificada. Por exemplo, se
você especificou
Private_Mails no campo
Nome da Pasta e desejar
procurar os arquivos PST em
Private_Mails\Drafts, insira
2 no campo Níveis da
Árvore de Pastas a Procurar.
O nível padrão é 0, o que
significa que nenhuma pasta
é procurada.
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Tabela 111. Origens de Coleta do Microsoft Exchange para Arquivamento
Automático (continuação)

Origem da coleta Descrição Opções Adicionais

Todos os Arquivos PST em
um Grupo de Computadores

Coleta mensagens de todos
os arquivos PST que podem
estar localizados nos discos
rígidos locais de
computadores pertencentes a
um grupo de computadores.

No campo Nome do Grupo,
insira o nome de exibição de
um grupo que existe no
Active Directory. Insira o
nome conforme mostrado na
janela Usuários e
Computadores do Active
Directory, em <Nome de
Domínio> → Grupos.

Além disso, insira o número
dos níveis de pasta a
procurar na pasta-raiz
especificada. Por exemplo, se
você especificou
Private_Mails no campo
Nome da Pasta e desejar
procurar os arquivos PST em
Private_Mails\Drafts, insira
2 no campo Níveis da
Árvore de Pastas a Procurar.
O nível padrão é 0, o que
significa que nenhuma pasta
é procurada.

Todas as Caixas Postais em
um Grupo

Coleta e-mail a partir de
caixas postais de usuários
pertencentes a um certo
grupo de usuários.

No campo Nome do Grupo,
insira o nome de exibição de
um grupo que existe no
Active Directory ou o nome
de exibição de um grupo
dinâmico. Insira o nome
conforme mostrado na janela
Usuários e Computadores do
Active Directory, em <Nome
de Domínio> → Grupos.

Todas as Caixas Postais em
um Servidor

Coleta e-mail a partir de
todas as caixas postais que
podem ser localizadas no
servidor de e-mail
especificado.

Insira o nome do servidor de
e-mail no campo Nome do
Servidor de Correio ou do
Computador, por exemplo,
server1.company.com. Se o
IBM Content Collector for
executado no mesmo
domínio, você poderá inserir
server1.

Caixa Postal Coleta e-mail apenas a partir
da caixa postal especificada.

Insira o endereço na Internet
do proprietário da caixa de
correio no campo Endereço
de SMTP da Caixa de
Correio, por exemplo,
iccuser@mycompany.com.
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Tabela 111. Origens de Coleta do Microsoft Exchange para Arquivamento
Automático (continuação)

Origem da coleta Descrição Opções Adicionais

Diário Coleta e-mail de uma caixa
de correio de diário.

O diário cria uma cópia de
todo e-mail e dos dados de
cabeçalho de e-mail
correspondentes para e a
partir de usuários em uma
caixa de correio e envia a
cópia da mensagem para
uma caixa de correio
especificada.

Insira o endereço na Internet
da caixa de correio do
destinatário do diário no
campo Endereço de SMTP
da Caixa de Correio, por
exemplo
journal@company.com.
Importante: Para caixas de
correio de diário de envelope
do Microsoft Exchange, o
IBM Content Collector
suporta o Exchange MAPI
Message Format (TNEF) para
a mensagem copiada que é
anexada à mensagem do
envelope. Outlook Message
Format (.msg) não é
suportado, e o arquivamento
de mensagens de envelope
com anexos no Outlook
Message Format falha.
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Tabela 111. Origens de Coleta do Microsoft Exchange para Arquivamento
Automático (continuação)

Origem da coleta Descrição Opções Adicionais

Armazenamento Público Coleta e-mail de pastas
públicas.

Esta seleção estará disponível
apenas se nenhuma outra
origem de coleta estiver
definida para esta coleta. Ao
selecionar Armazenamento
Público, toda a árvore de
pastas públicas será incluída
na coleta. Para limitar o
conjunto de pastas públicas
que o coletor processa, é
possível incluir ou excluir
pastas da coleta definindo
um filtro de coleta.

Mensagens em pastas
públicas podem ser marcadas
para stub por qualquer
usuário que possua acesso de
gravação à mensagem. Para
restaurar ou visualizar uma
mensagem que foi arquivada
a partir de uma pasta
pública, é necessário o acesso
de leitura à mensagem.

As mensagens nas pastas
públicas são arquivadas
apenas uma vez. Isto
significa que, se você alterar
uma mensagem arquivada, a
alteração não será refletida
no repositório e qualquer
alteração será perdida
quando a mensagem
arquivada for restaurada ou
recolocada em stub.

Opções de Pesquisa do PST

As opções de procura de PST a seguir estão disponíveis:

Pesquisar Compartilhamentos Ocultos
Além de procurar arquivos PST nas unidades locais que são abertas para a
maioria dos usuários, também procura arquivos PST em unidades locais ou
em unidades de rede compartilhadas que são ocultadas. Por exemplo, estas
unidades incluem compartilhamentos tais como C$ ou D$ que podem ser
visualizados apenas por administradores.

Pesquisar Compartilhamentos Públicos
Além de procurar o PST nas unidades locais dos computadores, também
procura arquivos PST nas unidades de rede compartilhadas, a menos que
essas unidades estejam ocultas.
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Pesquisar Registro
Quando um usuário cria um arquivo PST, isto é registrado no perfil de
logon do Outlook e as chaves que identificam o arquivo PST são incluídas
no registro do Windows. O IBM Content Collector pode procurar o registro
e localizar essas chaves e localizar arquivos PST em um computador.

Desativar Criação de Arquivo PST
Após arquivos PST existentes terem sido arquivados, nenhum novo
arquivo PST poderá ser criado no computador varrido.

Tarefas relacionadas

“Coletando Documentos para Processamento do Ciclo de Vida” na página 515
“Coletando Documentos Automaticamente” na página 496

Filtro de Coleta para Coletores de E-mail:

Usando a filtragem, é possível definir quais documentos um coletor inclui ou
exclui quando ele procura a origem de coleta em busca de documentos para
coletar. Você pode usar uma combinação de diferentes critérios de filtragem.

Para arquivamento automático, os critérios podem ser a idade ou o tamanho de
um documento ou se um documento está em uma determinada pasta. Você
também pode especificar uma expressão de pesquisa personalizada para selecionar
os documentos desejados.
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Restrições de Mensagens

É possível combinar estas opções:

Tabela 112. Restrições de Mensagens

Opção Descrição

Filtrar E-mail por Idade Filtre com base na idade do documento:

v Selecione a data e hora de referência para
o cálculo da idade:

– A data e hora em que o documento foi
criado, tal como a hora em que o
documento foi rascunhado e salvo ou
enviado por um usuário.

– A data e hora em que o documento foi
modificado pela última vez, tal como a
hora em que o documento foi aberto,
editado ou movido para uma pasta
diferente pela última vez na caixa de
correio.

– A data e hora em que o documento foi
recebido por um usuário.

v Especifique um intervalo ou uma data
fixa:

Mais antigo que
Um intervalo que usa a data e
hora de referência como o ponto
de início e a data e hora atual
como o ponto de encerramento.
Por exemplo, selecionar data de
modificação e Mais antigo que 3
meses coletará documentos cuja
última modificação é pelo menos
três meses no passado.

Em ou antes
Uma data fixa a ser associada à
data de referência data de criação
ou à data data de modificação.
Por exemplo, selecionar
modificado e Em ou antes de
sábado, 09 de agosto de 2008
coletará os documentos cuja
última modificação ocorreu neste
ou antes deste dia.

Filtrar E-mail por Tamanho Filtre com base no tamanho do documento.
Um documento será coletado apenas se o
tamanho estiver acima do limite
especificado.

Ignorar itens criptografados Exclua documentos criptografados da coleta.

Ignorar itens processados anteriormente Exclua documentos da coleta que já foram
processados por um coletor. Você também
deve especificar se esta opção se aplica
apenas aos documentos que foram
processados pelo coletor atual ou se ela se
aplica a todos os documentos que foram
processados por qualquer coletor.
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Tabela 112. Restrições de Mensagens (continuação)

Opção Descrição

Apenas Lotus Notes:

Expressão de procura customizada

Selecione documentos por uma expressão de
procura customizada. Digite a expressão no
campo sob a caixa de seleção. A consulta
deve ser definida como uma fórmula do
Notes.

Apenas Microsoft Exchange:

Restrições de Pasta Gerenciada

Selecione as pastas para coleta:

Coletar de pastas não gerenciadas pelo
Exchange

O Content Collector coleta
documentos de pastas diferentes de
pastas gerenciadas. É possível
excluir explicitamente pastas da
coleta. A menos que você selecione
Coletar a partir das pastas
gerenciadas pelo Exchange,
também é possível especificar uma
lista de pastas a serem incluídas em
substituição.

Coletar de pastas gerenciadas pelo
Exchange

Todas as pastas gerenciadas são
incluídas na lista de pastas que
estão incluídas na coleta. Se a opção
incluir subpastas estiver
configurada no Exchange, as
subpastas de qualquer pasta
gerenciada também serão incluídas.
É possível excluir explicitamente
qualquer uma destas pastas da lista
de pastas monitoradas.

Pastas Monitoradas

É possível excluir ou incluir documentos em pastas de caixa de correio específica,
públicas ou de arquivo PST na coleta. Para fazer isso, selecione Excluir ou Incluir
e insira a pasta para excluir ou incluir no campo Pasta/Visualizar nome na janela
Incluir Condição de Exclusão ou Incluir Condição de Inclusão.

Se você selecionar Excluir, as seguintes pastas e suas subpastas são excluídas por
padrão:
v Outbox para Outlook
v Rascunhos para o Outlook e o Lotus Notes
v Sync issues para Outlook

Se você selecionar Incluir e não especificar nenhuma pasta da lista, as seguintes
subpastas e suas subpastas são incluídas:
v todas as pastas para o Outlook
v todas as pastas exceto para a pasta Rascunhos para o Lotus Notes

Importante: Você nunca deve arquivar documentos da pasta Rascunho.
Documentos de rascunho arquivados não são arquivados novamente após terem
sido enviados e, como resultado, eles não podem ser recuperados. O único
contexto para arquivar da pasta Rascunhos é Migração PST, em que é requerido
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arquivar todo o conteúdo. No Lotus Notes, documentos de rascunho (e tarefas sem
data de vencimento, que também sejam consideradas rascunhos) são sempre
excluídas do arquivamento. No Outlook, se você selecionarIncluir, certifique-se de
não incluir explicitamente a pasta Rascunhos e não deixe a lista de pastas vazia
para incluir todas as pastas.

Ao incluir pastas na lista, insira os marcadores a seguir para que a pasta correta
seja identificada para ambos os clientes de e-mail suportados, independentemente
de para qual idioma o cliente esteja configurado:
v /%OUTBOX% para a pasta Outbox na versão em inglês do Outlook
v /%SENT% para a pasta Sent Items na versão em inglês do Outlook ou a pasta Sent

na versão em inglês do Lotus Notes
v /%DRAFTS% para a pasta Drafts na versão em inglês do Outlook ou do Lotus

Notes
v /%TRASH% para a pasta Deleted Items na versão em inglês do Outlook ou a pasta

da Trash na versão em inglês do Lotus Notes
v /%JUNK% para a pasta Junk E-mail na versão em inglês do Outlook ou a pasta Junk

Mail na versão em inglês do Lotus Notes
v /%RSS_FEEDS% para a pasta RSS Feeds na versão em inglês do Outlook
v /%SYNC_ISSUES% para a pasta Sync Issues na versão em inglês do Outlook
v /%INBOX% para a pasta Inbox na versão em inglês do Outlook ou do Lotus Notes.

Certifique-se de usar uma barra (/) com os marcadores para o Outlook e o Lotus
Notes.

Você pode ainda especificar pastas no formato que é específico para o cliente de
e-mail, por exemplo, /Sent Items para Outlook ou ($Sent) para Lotus Notes.
Entretanto, esta notação funciona apenas para um tipo de cliente de e-mail. Você
deve usar a notação nativa se um marcador genérico não existir para a pasta que
você deseja especificar.

Para excluir ou incluir as subpastas da pasta especificada, selecione Também
incluir itens nas subpastas. Por exemplo, talvez você não deseje coletar
documentos nas pastas Junk R-mail e Deleted Items das caixas postais do Outlook
para arquivamento. Neste caso, você deve incluir duas condições de exclusão. Em
uma delas, especifique /%JUNK% e na outra, especifique /%TRASH%.

Tipos de Mensagem Excluídas

Para excluir documentos da coleta que usam determinados formulários do Lotus
Notes ou classes de mensagens do Exchange padrão, inclua o tipo de mensagem
na lista de tipos de mensagens excluídos. Os tipos de mensagem que você pode
selecionar na janela Incluir Tipo de Mensagem estão relacionados a uma lista
padrão de formulários e classes de mensagens comumente usados. Selecionar um
deles excluirá o formulário do Lotus Notes ou a classe de mensagem do Exchange.
Alternativamente, é possível inserir o nome exato de um formulário do Lotus
Notes ou de uma classe de mensagem do Exchange na lista de campos de exibição,
por exemplo:

Lotus Notes
Pessoa

Microsoft Exchange
IPM.Report
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Se você inserir um formulário ou um nome de classe de mensagem, os botões de
opções na lista Tipo de Mensagem serão ativados. Para excluir apenas o
formulário ou a classe especificada, mas não seus filhos, selecione Excluir tipo de
mensagem de base. Para excluir apenas os filhos, selecione Excluir todos os tipos
de mensagem derivados do tipo de base especificado.

Por exemplo, para excluir a classe de mensagem pai para relatórios de entrega sem
seus filhos (IPM.REPORT), insira IPM.Report no campo Tipo de Mensagem e
selecione Excluir tipo de mensagem de base. Para excluir os filhos
(IPM.REPORT.*), insira IPM.Report e selecione Excluir todos os tipos de
mensagens derivados do tipo de base especificado.

É possível excluir mais de um tipo de mensagem.
Tarefas relacionadas

“Coletando Documentos Automaticamente” na página 496

Coletando E-mail Por Encomenda:

Se desejar permitir que usuários decidam quando o IBM Content Collector deve
coletar e-mail para processamento adicional, você deverá configurar um coletor
para arquivamento interativo. Com o arquivamento interativo, os usuários do
Lotus Notes e do cliente Microsoft Outlook poderão sinalizar documentos para
arquivamento ou stub. Os documentos sinalizados pelos usuários do cliente de
e-mail são selecionados para processamento na próxima vez que o coletor é
executado.

Pré-requisitos: Antes de o IBM Content Collector poder coletar documentos, você
deve configurar um conector de origem. Caso contrário, o Content Collector não
pode acessar o sistema de origem.

Quando os usuários sinalizam um documento para processamento pelo Content
Collector, um e-mail é enviado para uma caixa de correio específica, a caixa de
entrada acionadora. Este e-mail instrui um coletor interativo (coletor Coletar E-mail
pela Seleção do Usuário do EC) para processar documentos na caixa de correio do
cliente da qual a solicitação vem. O coletor procura a caixa de entrada acionadora
em busca de solicitações de arquivamento ou stub que foram enviadas pelos
usuários do cliente ou seleciona o e-mail diretamente a partir de determinadas
pastas nas caixas de correio dos usuários, de acordo com o planejamento que você
define. Como o administrador, você define a caixa de entrada acionadora para a
qual as solicitações de processamento são enviadas ou as pastas nas quais os
usuários podem colocar o e-mail a ser arquivado. O Content Collector cria estas
pastas nas caixas de correio do cliente.

Com este tipo de coletor, também é possível permitir que os usuários especifiquem
informações de arquivamento adicionais para um documento quando eles o
enviam manualmente para arquivamento. Estas informações de arquivamento
adicionais podem ser usadas mais tarde quando o documento for processado em
uma rota de tarefa.

Para configurar um coletor de e-mail para arquivamento interativo:
1. Abra oGerenciador de Configuração e clique em Rotas de Tarefa.
2. Crie ou selecione a rota de tarefa na qual deseja incluir o coletor.
3. Na Caixa de Ferramentas, clique em E-mail → Coletar E-mail por Seleção de

Usuário do EC e inclua-o no diagrama da rota de tarefa.
4. Na página Geral na área de janela direita, defina as configurações gerais.
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a. Especifique um nome e uma descrição para o coletor.
b. Se não desejar usar o coletor imediatamente, cancele a seleção de Ativo.
c. Defina o local que o coletor monitora para solicitações de arquivamento ou

de stub. Selecione uma das seguintes opções:

Coletar da caixa de correio do ativador
Monitore uma caixa de entrada acionadora para solicitações de
arquivamento ou stub que foram iniciados pelos usuários do cliente.
Você define a caixa de entrada acionadora quando define as origens
de coleta. Usando as informações nos documentos da solicitação, o
Content Collector pode identificar as caixas de correio a partir das
quais coletar o e-mail.

Coletar a partir das pastas
Monitore pastas específicas periodicamente e colete o e-mail nessas
pastas. Você define estas pastas quando define as origens de coleta.
O Content Collector cria as pastas nas caixas de correio de seus
usuários do cliente. Os usuários arrastam o e-mail que desejam
arquivar nestas pastas.

Se você ativou o Content Collector para reunir e usar informações
de arquivamento adicionais, também poderá especificar se tais
informações estão associadas ao e-mail nas pastas monitoradas.
Neste caso, são coletados apenas os documentos para os quais
foram especificadas informações de arquivamento adicionais.

Para excluir documentos da coleta que já foram processados por um
coletor, selecione Ignorar itens processados anteriormente.
Especifique também se esta opção se aplica apenas aos documentos
que foram processados pelo coletor atual ou se ela se aplica a todos
os documentos que foram processados por qualquer coletor.

5. Na página Planejamento, configure um planejamento do coletor especificando
quando e com que frequência o coletor verifica a caixa de entrada acionadora
em busca de solicitações de arquivamento ou as pastas especificadas em busca
de documentos para coleta.

6. Na página Origens de Coleta, configure uma ou mais origens de coleta.
Dependendo de sua seleção na página Geral, você deve definir uma caixa de
entrada acionadora ou pastas como a origem de coleta:
v Especifique o servidor de correio no qual a caixa de entrada acionadora

reside. Observe que você também deve especificar a caixa de entrada
acionadora na configuração do cliente, para que os clientes possam enviar
solicitações de arquivamento e stub à caixa de entrada acionadora. O coletor
processa as solicitações que ele localiza na caixa de correio do acionador.

Opção Descrição

Lotus Domino Quando você especificar o servidor Domino,
use o formato do Lotus Notes,
ATE75TS/D/ATE.

Além disso, especifique o caminho para o
banco de dados do Notes que serve como a
caixa de entrada acionadora no campo
Caminho do Banco de Dados. Por exemplo,
insira z_dir/iccjobs.nsf.
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Opção Descrição

Microsoft Exchange Quando você especificar o servidor
Exchange, use o formato
server1.company.com. Se o IBM Content
Collector for executado no mesmo domínio,
você poderá inserir server1.

Além disso, especifique o endereço na
Internet da caixa de entrada acionadora no
campo Endereço do SMTP da Caixa de
Correio. Por exemplo,
insiraiccjobs@company.com.

v Especifique as caixas de correio nas quais criar pastas de arrastar e soltar
para arquivamento interativo. O coletor procura estas pastas para
documentos selecionáveis.
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Opção Descrição

Lotus Domino Na janela Incluir Fontes de Coleta, selecione
uma das seguintes opções:

Banco de Dados do Domino
Coleta e-mail do banco de dados do
Domino especificado.

Insira o nome do servidor Domino
no campo Servidor Domino. Use o
formato abreviado do Lotus Notes,
por exemplo, ATE75TS/D/ATE. Em
seguida, insira o caminho para o
banco de dados nesse servidor no
campo Caminho do Banco de
Dados. Use o mesmo formato que
neste exemplo: e_dir/131456.nsf.

Todas as Caixas Postais em um Grupo
Coleta e-mail a partir de caixas
postais de usuários pertencentes a
um certo grupo de usuários.

No campo Nome do Grupo, insira
o nome de um grupo de usuários
conforme mostrado no catálogo de
endereços do Lotus Notes.

Todas as Caixas Postais em um Servidor
Coleta e-mail a partir de todas as
caixas postais que podem ser
localizadas no servidor de e-mail
especificado.
Nota: Os bancos de dados de
diário serão excluídos da coleta.

Insira o nome do servidor de e-mail
no campo Servidor Domino. Use o
formato abreviado do Lotus Notes,
por exemplo, ATE75TS/D/ATE.

Caixa Postal
Coleta e-mail apenas a partir da
caixa postal especificada.

Insira o endereço do proprietário da
caixa de correio no campo
Endereço da caixa do correio. Use
o formato SMTP, por exemplo,
iccuser@mycompany.com, ou o
formato abreviado do Lotus Notes,
por exemplo, iccuser/Germany/
mycompany.
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Opção Descrição

Microsoft Exchange Na janela Incluir Fontes de Coleta, selecione
uma das seguintes opções:

Todas as Caixas Postais em um Grupo
Coleta e-mail a partir de caixas
postais de usuários pertencentes a
um certo grupo de usuários.

No campo Nome do Grupo, insira
o nome de exibição de um grupo
que existe no Active Directory ou o
nome de exibição de um grupo
dinâmico.

Todas as Caixas Postais em um Servidor
Coleta e-mail a partir de todas as
caixas postais que podem ser
localizadas no servidor de e-mail
especificado.

Insira o nome do servidor de e-mail
no campo Nome do Servidor de
Correio ou do Computador, por
exemplo, server1.company.com. Se o
IBM Content Collector for
executado no mesmo domínio, você
poderá inserir server1.

Caixa Postal
Coleta e-mail apenas a partir da
caixa postal especificada.

Insira o endereço na Internet do
proprietário da caixa de correio no
campo Endereço de SMTP da
Caixa de Correio, por exemplo,
iccuser@mycompany.com.

Defina as pastas de arrastar e soltar que serão usadas para arquivamento
interativo na seção Pastas Monitoradas. No campo Nome da Pasta da janela
Incluir Pastas Monitoradas, insira um nome da pasta. Esta pasta será criada
em todas as caixas de correio do usuário.

Importante: Não inclua a pasta-raiz(/) na lista de pastas monitoradas. Se
desejar incluir a pasta-raiz e, portanto, todas as pastas, forneça uma lista de
inclusões vazia. Entretanto, você nunca deve arquivar documentos da pasta
Rascunhos. Documentos de rascunho arquivados não são arquivados
novamente após terem sido enviados e, como resultado, eles não podem ser
recuperados. No Lotus Notes, documentos de rascunho (e tarefas sem data
de vencimento, que também sejam consideradas rascunhos) são sempre
excluídas do arquivamento. No Outlook, você deve especificar explicitamente
as pastas monitoradas para que a pasta Rascunhos não seja incluída.
Ao incluir pastas na lista, insira os marcadores a seguir para que a pasta
correta seja identificada para ambos os clientes de e-mail suportados,
independentemente de para qual idioma o cliente esteja configurado:
– /%OUTBOX% para a pasta Outbox na versão em inglês do Outlook
– /%SENT% para a pasta Sent Items na versão em inglês do Outlook ou a pasta

Sent na versão em inglês do Lotus Notes

514 Guia do Administrador



– /%DRAFTS% para a pasta Drafts na versão em inglês do Outlook ou do Lotus
Notes

– /%TRASH% para a pasta Deleted Items na versão em inglês do Outlook ou a
pasta da Trash na versão em inglês do Lotus Notes

– /%JUNK% para a pasta Junk E-mail na versão em inglês do Outlook ou a
pasta Junk Mail na versão em inglês do Lotus Notes

– /%RSS_FEEDS% para a pasta RSS Feeds na versão em inglês do Outlook
– /%SYNC_ISSUES% para a pasta Sync Issues na versão em inglês do Outlook
– /%INBOX% para a pasta Inbox na versão em inglês do Outlook ou do Lotus

Notes.

Certifique-se de usar uma barra (/) com os marcadores para o Outlook e o
Lotus Notes.
Você pode ainda especificar pastas no formato que é específico para o cliente
de e-mail, por exemplo, /Sent Items para Outlook ou ($Sent) para Lotus
Notes. Entretanto, esta notação funciona apenas para um tipo de cliente de
e-mail. Você deve usar a notação nativa se um marcador genérico não existir
para a pasta que você deseja especificar.
Para o Lotus Notes, as seguintes considerações se aplicam:
– Pastas criadas pelo IBM Content Collector não estão disponíveis para

usuários até eles fecharem e reabrirem suas caixas de correio. Você deve
especificar apenas pastas que já existem.

– Se Content Collector criar automaticamente uma pasta e um usuário do
ciente criar manualmente uma pasta com o mesmo nome, duas pastas
com nomes idênticos existirão na caixa postal do cliente. O IBM Content
Collector não pode localizar mensagens que foram incluídas na pasta
monitorada porque o IBM Content Collector reconhece apenas a pasta que
foi criada primeiro, enquanto os usuários veem apenas as pastas que eles
criaram.

7. Salve suas configurações.
Referências relacionadas

“Planejamentos do Coletor” na página 494

Coletando Documentos para Processamento do Ciclo de Vida:

Para processamento de ciclo de vida de documentos, você deve configurar uma
rota de tarefa que contenha um coletor de stub (Processar Ciclo de Vida de Stub
de E-mail do EC). Com tal rota de tarefa de stub, você reduz a quantidade de
conteúdo no e-mail, seus anexos, ou ambos. Quando este conteúdo é reduzido, o
IBM Content Collector deixa um documento de stub no local de origem. Você
define o conteúdo do documento de stub nas configurações do coletor, por
exemplo, ele pode conter apenas o cabeçalho da nota original e um link para o
conteúdo arquivado.

Pré-requisitos: Antes de o IBM Content Collector poder coletar documentos, você
deve configurar um conector de origem. Caso contrário, o Content Collector não
pode acessar o sistema de origem.

Um coletor em stub (Processar Ciclo de Vida de Stub de E-mail do EC) coleta
e-mail em intervalos regulares para remover:
v Conexões
v O texto do corpo
v Os documentos de e-mail restantes
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O conteúdo, os anexos ou o e-mail inteiro é removido com base na data em que o
e-mail foi arquivado, modificado, recebido ou restaurado e outras informações de
status no e-mail.

Por exemplo, um coletor em stub é configurado de uma maneira que os anexos
sejam removidos do documento de origem três meses após o arquivamento. Seis
meses após o arquivamento, o Content Collector exclui o e-mail inteiro. Um e-mail
que ainda não foi arquivado ou colocado em stub não contém nenhuma
informação de status, portanto, o coletor de stub não o coletará para
processamento. Após o e-mail ser arquivado em uma rota de tarefa de
arquivamento, o status do e-mail é arquivado. O coletor de stub agora coleta o
e-mail e, se o documento foi arquivado três meses atrás, remove os anexos, o que
deixa um e-mail com texto do corpo e links para os anexos arquivados. O status
do e-mail agora é arquivado e os anexos removidos.

Na próxima vez que o coletor processa o e-mail, o coletor verifica o status do
e-mail e quanto tempo decorreu desde que ele foi arquivado. Assim que o
intervalo especificado de seis meses após o arquivamento passar, o Content
Collector exclui o documento de stub restante do local de origem.

Para configurar um coletor de stub:
1. Abra oGerenciador de Configuração e clique em Rotas de Tarefa.
2. Crie ou selecione a rota de tarefa na qual deseja incluir o coletor.
3. Na Caixa de Ferramentas, clique em E-mail → Processar Ciclo de Vida de Stub

de E-mail do EC e inclua-o no diagrama da rota de tarefa.
4. Na página Geral na área de janela direita, defina as configurações gerais.

a. Especifique um nome e uma descrição para o coletor.
b. Se não desejar usar o coletor imediatamente, cancele a seleção de Ativo.

5. Na página Planejamento, configure um planejamento do coletor especificando
quando e com que frequência o coletor verifica as caixas de correio em busca
de e-mail para coletar para stub.

6. Na página Origens de Coleta, configure uma ou mais origens de coleta,
dependendo de seu sistema de origem. Geralmente, esta será uma origem de
coleta da caixa de correio. Entretanto, também é possível selecionar uma origem
de coleta de diário, se você não desejar remover correios de diário logo após
arquivá-los.

7. Na página Ciclo de Vida, defina um ciclo de vida de stub selecionando opções
de stub. Selecione as opções de stub para e-mail que estejam em um dos
seguintes estados:
v E-mail que foi arquivado
v E-mail que os usuários marcaram para stub
v E-mail que foi restaurado, mas não foi restaurado a partir de uma lista de

resultados da procura
v E-mail que usuários remotos copiaram em um repositório off-line após ele

ser arquivado. Quando o e-mail é copiado, seu status é configurado para
mobilidade concluída. Este status significa que o IBM Content Collector não
aguarda o intervalo de stub atrasado passar, mas coloca em stub o e-mail
original na próxima vez que o coletor em stub é executado.

Restrição: Uma sequência de stub conforme definida em um ciclo de vida do
documento não pode ser aplicada em documentos que foram restaurados de
um repositório que foi alimentado do IBM CommonStore para Exchange Server
ou doIBM CommonStore para Lotus Domino. As informações sobre o estado do
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documento nestes documentos não podem ser interpretadas pelo IBM Content
Collector porque ele está em um formato incompatível.

Importante: As informações de endereço para o servidor IBM Content
Collector tornam-se uma parte inalterada do link no documento de stub. Para
evitar problemas com os links gerados, especifique o nome completo do host
(por exemplo, ICCServer.example.com) da máquina que executa o Servidor de
Aplicativos da Web, ou o respectivo alias, na configuraçãoAplicativos da Web
em Configurações gerais. Certifique-se de que esse nome de host ou alias é
resolvido adequadamente pelo DNS. Se o nome do host do servidor alterar, os
links de stub não funcionarão.
Para cada opção de stub selecionada, configure o horário em que deseja que
isso ocorra e selecione se esse horário é calculado relativo à data em que o
e-mail foi recebido, arquivado ou modificado.
Escolha entre estas opções:

Não remover nada e incluir texto
Inclua o texto no e-mail original indicando que o conteúdo foi
arquivado pelo Content Collector.

Remover anexos
Remova os anexos do e-mail após o arquivamento.

Remover anexos e recortar corpo
Reduza o texto do corpo do e-mail após o arquivamento. O Content
Collector substitui o texto formatado original por uma representação de
texto simples que é recortada no comprimento especificado, onde as
quebras de linhas são preservadas. Outra formatação, entretanto, não é
preservada.

Remover anexos e corpo
Remova todo o texto do corpo no e-mail após o arquivamento.

Excluir e-mail inteiro
Exclua o e-mail após o arquivamento.

Selecionar documentos para recriar stubs
Coloque o e-mail em stub novamente após os usuários restaurarem o
conteúdo.

Importante: O e-mail que foi arquivado com o CommonStore para
Lotus Domino ou o CommonStore for Exchange Server e foi restaurado
com o IBM Content Collector não será colocado em stub novamente.

Selecionar documentos restaurados para exclusão
Exclua documentos que foram restaurados a partir de uma lista de
resultados da procura.

Você especifica o texto que indica as opções de arquivamento ou stub na tarefa
de pós-processamento para stub(tarefa Criar Stub de E-mail do EC). Você deve
incluir uma tarefa pós-processamento em sua rota de tarefa mesmo se usar um
coletor de stub porque as operações de stub devem ocorrer após o
arquivamento. Devido à sua posição na rota de tarefa, a tarefa
pós-processamento para colocação em stub assegura que as ações de stub que
são selecionadas no coletor de stub sejam concluídas no tempo certo.

8. Salve suas configurações.
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Referências relacionadas

“Origens de Coleta do Lotus Notes para Arquivamento Automático” na página 499
“Origens de Coleta do Microsoft Exchange para Arquivamento Automático” na
página 501

Coletando Documentos SMTP:

Configure um coletor SMTP (Coletar Todos os E-Mails de SC) para coletar e-mail
SMTP/MIME recebido pelo Receptor SMTP. Esse coletor executa em intervalos
pré-definidos e coleta todos os documentos do diretório de fila de mensagens que
está definido no Conector SMTP.

Pré-requisitos: Antes de o IBM Content Collector poder coletar documentos, você
deve configurar um conector de origem. Caso contrário, o Content Collector não
pode acessar o sistema de origem.

Para configurar um coletor do SMTP:
1. Abra oGerenciador de Configuração e clique em Rotas de Tarefa.
2. Crie ou selecione a rota de tarefa na qual deseja incluir o coletor.
3. Na Caixa de Ferramentas, clique em SMTP → Coletar Todos os E-mails do SC

e inclua-o no diagrama da rota de tarefa.
4. Na página Geral na área de janela direita, defina as configurações gerais.

a. Especifique um nome e uma descrição para o coletor.
b. Se não desejar usar o coletor imediatamente, cancele a seleção de Ativo.

5. Na página Planejamento, configure um planejamento do coletor especificando
quando e com que frequência o coletor verifica o diretório da fila de mensagens
para obter documentos a coletar.

6. Salve suas configurações.
Tarefas relacionadas

“Ativando a Coleta de Informações de Arquivamento Adicionais” na página 465
Referências relacionadas

“Planejamentos do Coletor” na página 494

Coletando Documentos do Sistema de Arquivos
Configure um coletor do sistema de arquivos para coletar documentos dos locais
especificados em seu sistema de arquivos, de acordo com o planejamento e com os
critérios de filtragem que você definir.

Pré-requisitos: Antes de o IBM Content Collector poder coletar documentos, você
deve configurar um conector de origem. Caso contrário, o Content Collector não
pode acessar o sistema de origem.

Um coletor do sistema de arquivos (Coletor FSC) coleta arquivos do servidor de
arquivos e envia os arquivos para a rota de tarefa apropriada para processamento
adicional. Os arquivos coletados são processados conforme definido na rota de
tarefa, mais comumente eles são arquivados em um repositório.

Para configurar um coletor do sistema de arquivos:
1. Abra oGerenciador de Configuração e clique em Rotas de Tarefa.
2. Crie ou selecione a rota de tarefa na qual deseja incluir o coletor.
3. Na Caixa de Ferramentas, clique em Origem do Sistema de Arquivos →

Coletor do FSC e inclua-o no diagrama da rota de tarefa.
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4. Na página Geral na área de janela direita, defina as configurações gerais.
a. Especifique um nome e uma descrição para o coletor.
b. Se não desejar usar o coletor imediatamente, cancele a seleção de Ativo.
c. Para calcular uma chave de hash para cada arquivo coletado, selecione

Gerar chave de hash.
A chave de referência é um identificador exclusivo que impede que
duplicatas sejam coletadas. Se os arquivos possuem chaves hash idênticas,
somente um dos arquivos será coletado para processamento durante uma
execução do coletor. Os arquivos duplicados serão coletados durante a
execução do próximo coletor.
Se você marcar esta caixa, os metadados de Gerenciamento Duplicado do
FSC serão associados aos itens coletados. O valor de chave de hash estará
disponível na propriedade Hashkey destes metadados. Deixar esta caixa
desmarcada significa que, se você incluir posteriormente uma deduplicação
em sua coleta, não poderá deduplicar retroativamente documentos
arquivados antes suas chaves hash de geração.

d. Se desejar coletar informações sobre o tipo de conteúdo do documento
coletado, selecione um valor para Informações do tipo de conteúdo. As
seguintes opções existem:

Não coletar
Nenhuma informação do tipo de conteúdo será coletada. Portanto,
um ícone padrão será mostrado para os arquivos arquivados.

Coletar do sistema de origem
O coletor do sistema de arquivos tenta obter as informações do tipo
de conteúdo do registro do sistema no qual o arquivo está
localizado. Se existirem informações do ícone no registro, os
respectivos ícones serão mostrados para os arquivos arquivados.
v Se um arquivo estiver em uma unidade local, por exemplo, C:\

ou D:\, a origem para as informações do tipo de conteúdo é o
registro do Windows local.

v Se o arquivo estiver em um compartilhamento de rede, por
exemplo, \\machinename\sharename\, a origem para as
informações do tipo de conteúdo é o registro do Windows da
máquina na qual o compartilhamento de rede está localizado.

Se informações do tipo de conteúdo não estiverem disponíveis por
qualquer razão, o valor para as propriedades será uma cadeia vazia.

Coletar a partir do sistema de origem e do sistema local
O coletor do sistema de arquivos tenta obter as informações do
registro do sistema no qual o arquivo é coletado assim como do
registro do sistema no qual o IBM Content Collector está instalado.
Se nenhuma informação de tipo de conteúdo estiver disponível e o
arquivo estiver em um compartilhamento de rede, o coletor tenta
obter as informações do tipo de conteúdo do registro local. Se
existirem informações do ícone no registro, os respectivos ícones
serão mostrados para os arquivos arquivados.

Coletar do sistema local
O coletor do sistema de arquivos tenta obter as informações do
registro local. Se existirem informações do ícone no registro, os
respectivos ícones serão mostrados para os arquivos arquivados.
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Para reduzir o custo de desempenho associado à coleta de informações de
tipo de conteúdo, o coletor do sistema de arquivos tenta armazenar em
cache as informações que ele recupera do registro.
O Conector de Origem do Sistema de Arquivos deve ser configurado com
as credenciais do usuário com as permissões de acesso apropriadas.

5. Na página Planejamento, configure um planejamento do coletor especificando
quando e com que frequência o coletor verifica as pastas monitoradas para
arquivos para coleta.

6. Na página Origens de Coleta, especifique as pastas do sistema de arquivos a
serem monitoradas pelo coletor. Estas pastas podem ser pastas locais ou pastas
em uma unidade de rede NTFS compartilhada.
v Para coletar arquivos de uma pasta local, insira o caminho completo da

unidade raiz para a pasta que deve ser monitorada, por exemplo,
C:\My_Documents\Folder1.

v Para coletar arquivos de uma pasta em uma unidade de rede, você deve
inserir um caminho da Convenção Universal de Nomenclatura (UNC) na
pasta, no formato \\<servername>\<sharename>\directory.

Importante: Não é possível coletar arquivos de unidades de rede mapeadas,
tais como, F:\folder_name\foldername. Estes mapeamentos de unidades são
específicos de um usuário individual e não são reconhecíveis em uma rede.

Dica: Quando você configura uma rota de tarefa para arquivamento no FileNet
P8 e deseja configurar a tarefa Criar Documento do P8 com a opção Conteúdo
Externo de Referência, a origem de coleta deve ser um diretório compartilhado
com as permissões apropriadas no compartilhamento para permitir o acesso
para os servidores FileNet P8 Content Engine e Application Engine
(Workplace). Quando você configura o caminho para coleta a partir de um
diretório compartilhado, o diretório de origem de coleta deve estar no formato
\\servername\shared_folder\, para que a referência ao conteúdo do FileNet P8
esteja em um formato reconhecível para o sistema FileNet P8.
Se desejar que o coletor procure arquivos em sub-pastas, selecione Monitorar
sub-pastas e insira o número de níveis de pasta para procura em uma
pasta-raiz especificada no campo Espessura da pasta. Por exemplo, se você
especificou C:\My_Documents no campo Pasta Monitorada e também deseja
procurar arquivos em C:\My_Documents\2008, digite 1 no campo Profundidade
da Pasta. Se não selecionar Monitorar sub-pastas, somente a pasta que estiver
especificada no campo Pasta monitorada será procurada.
Também especifique onde os sinalizadores para o pós-processamento dos
arquivos coletados estão armazenados:

Pós-processamento do NTFS
No Windows NTFS, um fluxo alternativo configurado na camada do
sistema de arquivos é fornecido para que informações extras possam
ser persistidas com o arquivo. O Content Collector configura os
sinalizadores de pós-processamento nos fluxos secundários dos
arquivos coletados. Este é o padrão.

Pós-processamento da Pasta Atual
O Content Collector grava tags pós-processamento em um arquivo de
controle. Você também deve especificar o nome da pasta na qual o
Content Collector armazena os arquivos de controle. A pasta é criada
na pasta a partir da qual a origem foi coletada. Para cada arquivo que o
Content Collector processa, um arquivo de controle com o mesmo
nome é gravado na pasta do arquivo de controle.
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Ao excluir o arquivo coletado ou o arquivo de atalho, o arquivo de
controle permanecerá na pasta do arquivo de controle. Ao mover ou
renomear o arquivo coletado ou o arquivo de atalho, as tags de
pós-processamento para esse arquivo serão perdidas porque o arquivo
de controle não será automaticamente movido ou renomeado.

7. Especifique critérios de filtragem para coletar um subconjunto dos documentos
do sistema de arquivos das origens de coleta selecionadas.

8. Salve suas configurações.
Tarefas relacionadas

“Movendo Documentos Fora da Rede para o IBM FileNet P8” na página 787
“Detectando e Processando Duplicatas, Procurando Documentos Arquivados e
Apontados no Repositório e Declarando Documentos como Registros” na página
789
“Definindo Metadados para Serem Usados para Processar Arquivos para
Arquivamento” na página 791
Referências relacionadas

“Planejamentos do Coletor” na página 494
“Filtro de Coleta para um Coletor do Sistema de Arquivos”

Filtro de Coleta para um Coletor do Sistema de Arquivos:

A filtragem permite incluir ou excluir arquivos de uma coleta, com base em
critérios como a extensão do arquivo ou se o arquivo é somente leitura, pode ser
acessado ou foi processado ou capturado antes.

É possível combinar critérios de filtragem para coletar um subconjunto preciso de
documentos do sistema de arquivos.

Tabela 113. Critérios de Filtragem para Arquivos

Opção Descrição

Filtrar Extensões do Arquivo É possível definir listas de inclusão ou listas
de exclusão para as extensões do arquivo,
mas não para os dois ao mesmo tempo.
Portanto, para incluir ou excluir arquivos
com base em suas extensões, selecione
Incluir ou Excluir. No campo Extensão do
Arquivo da janela Filtrar Extensão, insira a
extensão do arquivo, por exemplo, xml para
arquivos XML.
Importante: Se estiver coletando metadados
customizados, será necessário incluir a
extensão para o formato do arquivo de
metadados: xml para arquivos XML ou csv
para arquivos delimitados.
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Tabela 113. Critérios de Filtragem para Arquivos (continuação)

Opção Descrição

Ignorar Documentos Selecione uma ou mais das características a
seguir:

Já processado
Excluir arquivos que já foram
processados pelo coletor tenham
eles sido capturados ou não.

Já capturado
Excluir arquivos que foram
marcados anteriormente como
capturados pela tarefa
pós-processamento.

Onde acesso é negado
Excluir arquivos que não podem ser
acessados pelo coletor, por exemplo,
porque o ID do usuário que o
coletor usa não possui permissão
para fazer isso.

Filtro de Atributo de Arquivo Incluir ou excluir arquivos com atributos
específicos. Por exemplo, é possível
selecionar para processar arquivos que são
especificados como somente leitura.

Selecione um ou mais dos atributos listados
e especifique se deseja coletar arquivos com
este atributo ou não.

Filtros de Data Excluir arquivos com base em suas
propriedades de data.

Selecione uma ou mais das propriedades de
data listadas e especifique um valor de data
absoluto ou relativo.

Tamanho mínimo do arquivo em bytes Excluir arquivos que são menores do que o
tamanho especificado.

Tamanho máximo do arquivo em bytes Excluir arquivos que são maiores do que o
tamanho especificado.

Tarefas relacionadas

“Coletando Documentos do Sistema de Arquivos” na página 518

Coletando a partir de Sites do Microsoft SharePoint
Configure um coletor SharePoint para coletar documentos de sites do SharePoint.
Um coletor SharePoint pode processar múltiplas origens de coleta em intervalos
especificados.

Pré-requisitos: Antes do IBM Content Collector poder coletar documentos do
SharePoint, você deve configurar um conector SharePoint.

Para configurar um coletor do SharePoint:
1. Abra oGerenciador de Configuração e clique em Rotas de Tarefa.
2. Crie ou selecione a rota de tarefa na qual deseja incluir o coletor.
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3. Na Caixa de Ferramentas, clique em Microsoft SharePoint → Coletor do SP e
inclua-o no diagrama da rota de tarefa. Cada modelo de rota de tarefa do
SharePoint já inclui um coletor.

4. Na página Geral na área de janela direita, defina as configurações gerais.
a. Especifique um nome e uma descrição para o coletor.
b. Se não desejar usar o coletor imediatamente, cancele a seleção de Ativo.
c. Para processar metadados customizados, selecione Incluir metadados

definidos pelo usuário na saída e selecione uma coleta de metadados que
você definiu anteriormente em Metadados e Listas → Metadados Definidos
pelo Usuário.

d. Para coletar apenas documentos que uma rota de tarefa coletou
anteriormente, selecione Coletar apenas documentos migrados
anteriormente.

Importante: Use essa opção apenas em cenários bem definidos, como rotas
de tarefas de gerenciamento de link, auditorias de coletas anteriores e
recoleta.

5. Na página Planejamento, configure um planejamento do coletor especificando
quando e com que frequência o coletor verifica as bibliotecas monitoradas em
busca de documentos para coleta.

6. Na página Origens de Coleta, configure uma ou mais origens de coleta.
7. Salve suas configurações.
Referências relacionadas

“Planejamentos do Coletor” na página 494
“Origens de Coleta do Microsoft SharePoint”

Origens de Coleta do Microsoft SharePoint:

Um coletor do SharePoint pode processar múltiplas origens de coleta, cada uma
com seu próprio conjunto de bibliotecas e listas, tipos de conteúdo e mapeamentos
de metadados.

Um coletor do SharePoint (SP Collector) coleta qualquer documento que atende a
estas condições:
v Pertence ao site ou subsite selecionado e, se configurado, seus filhos
v Pertence a uma pasta selecionada ou às suas subpastas
v Pertence a uma biblioteca selecionada ou a uma lista de posts
v É de, ou é derivado de, um tipo de conteúdo selecionado
v Não é retirado
v Não foi criado ou modificado nos últimos 30 segundos
v Possui um valor de coluna Migrado igual a No, a menos que você configurou seu

coletor para coletar documentos migrados anteriormente
Se você migrou do IBM FileNet Connector para Microsoft SharePoint Document
Libraries para o Content Collector, a coluna P8ArchiveDate deverá estar vazia.

Por padrão, o coletor inclui apenas metadados do sistema SharePoint, mas também
é possível incluir seus próprios metadados definidos pelo usuário na saída.
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Conexão do Site

Cada origem de coleta pode coletar de apenas uma conexão configurada do
SharePoint, portanto, você deve incluir uma origem de coleta para cada site do
SharePoint que deseja processar. Um menu de conexão vazio significa que você
deve configurar uma conexão SharePoint válida.

Bibliotecas

É possível coletar documentos de todos os tipos de biblioteca do SharePoint e o
tipo de lista do Blog Post.

É possível coletar de todas as bibliotecas e listas de suportados ou de um
subconjunto das bibliotecas e listas de suportados.

Tabela 114. Seleção de Biblioteca e Lista

Origem da coleta Descrição

Coletar de todas as bibliotecas e listas
suportadas

Coleta de todas as bibliotecas e listas em um
site e, opcionalmente, de todas as bibliotecas
e listas em todos os sites filhos.

Coletar das bibliotecas e listas suportadas
selecionadas

Coleta das bibliotecas e listas que você
seleciona, iniciando com a pasta-raiz ou uma
pasta filha que você especifica e incluindo
todos os seus filhos. Se você selecionar
múltiplas bibliotecas ou listas, deverá
assegurar que cada biblioteca ou lista
contenha o mesmo caminho para a pasta
que você especificar aqui. As bibliotecas e
listas que não contêm este caminho não são
processadas, mas não interferem no
processamento de outras bibliotecas e listas.
O log registra um erro que especifica as
bibliotecas e listas não processadas.
Blogs: Para coletar postagens do blog
SharePoint, você deve selecionar a lista
Postagens e o tipo de conteúdoPostagem.

Importante: A coleta a partir de determinadas bibliotecas, tais como Modelos de
Formulário e outras bibliotecas semelhantes ao sistema que contêm folhas de estilo
ou outros dados que o sistema usa, pode tornar o site do SharePoint inoperável
excluindo ou modificando as configurações de segurança dos documentos críticos.
Antes de configurar suas rotas de tarefas, especialmente aquelas que excluem
documentos originais, você deve analisar com cuidado seu conteúdo de coleta do
site do SharePoint para determinar o que coletar e o que não coletar.

Tipos de Conteúdo

É possível coletar um ou mais tipos de conteúdo do SharePoint. Selecionar um tipo
de conteúdo pai também coleta todos os seus filhos. Selecionar Documento, que
geralmente é o pai de vários tipos de conteúdo, seleciona vários outros tipos de
conteúdo. Para coletar de bibliotecas que não estão configuradas para gerenciar
vários tipos de conteúdo, selecione Documento. Para coletar postagens do blog do
SharePoint, você deve selecionar o tipo de conteúdo Postagem.

A coleta de múltiplos tipos de conteúdo, tais como blogs e wikis, requer um
método para manter tal conteúdo anexado aos seus metadados enquanto
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permanece distinto e procurável. O coletor processa blogs, o que geralmente
mescla várias entradas distintas que contêm seus próprios metadados, combinando
cada postagem do blog, seus comentários e seus metadados em um documento
HTML individual para armazenamento e recuperação. O documento HTML usa os
estilos padrão que o SharePoint 2007 usa para renderizar blogs. Para assegurar que
gráficos sejam renderizados corretamente e que links não quebrem, o coletor
converte URLs relativas (as quais o SharePoint usa se o gráfico ou outro conteúdo
vinculado pertence ao mesmo aplicativo que o blog) em URLs absolutas. A
remoção do conteúdo integrado do SharePoint quebra os links.

Se você coletar múltiplas versões de postagens e comentários de blog, o coletor
associará a versão mais recente da postagem à versão mais recente de um
comentário, com uma exceção: o coletor anexa todas as versões de comentário que
o comentador incluiu após a versão mais recente da postagem. O coletor não
arquiva anexos para comentários de blog. Para permanecer consistente com o
comportamento do SharePoint nativo, a Remoção de post não remove comentários.

Restrição: Não selecione Substituir por Link se estiver coletando postagens de
blog ou qualquer biblioteca do SharePoint, tal como Slide ou Wiki, que não suporta
múltiplos tipos de conteúdo. A tentativa de substituir postagens de blog por links
no SharePoint falha e o conteúdo permanece inalterado. É possível usar esta opção
com conteúdo do wiki, mas o conteúdo do wiki permanece no SharePoint,
fornecendo a esta opção o mesmo efeito que Marcar como Processado.

Se as versões do documento alternarem os tipos de conteúdo, o Content Collector
coletará o documento com base no tipo de conteúdo da versão mais recente. Para
assegurar que você coletou todos os documentos desse tipo, identifique as
sequências mais prováveis de tipo de conteúdo e selecione todos aqueles tipos de
conteúdo para coleta. Por exemplo, selecione Rascunho, Revisar Rascunho e Final.

Lembre-se: É possível coletar documentos do tipo de conteúdo Relatório em um
tipo de biblioteca de Relatório, mas o coletor não coleta documentos do histórico de
relatório.

Colunas

É possível mapear diversas colunas e propriedades de metadados definidas pelo
usuário que o seu repositório reconhece. Por exemplo, é possível mapear uma
coluna de site do SharePoint chamada Cidade do Endereço Residencial para uma
propriedade de metadados definida pelo usuário chamada Cidade da Residência, em
seguida, mapear Cidade da Residência para a propriedade Residência em seu
repositório.

É possível mapear somente colunas e propriedades de metadados definidas pelo
usuário do mesmo tipo de dados.

A Origem de Metadados é o valor que você selecionou a partir do menu
Metadados na página Geral. É possível aplicar mapeamentos no site inteiro e
substituir os mapeamentos de coluna do site por quaisquer listas ou bibliotecas
que você selecionou na página Bibliotecas. Na tabela os mapeamentos de
substituição são exibidos com um valor Inherited de Não, enquanto que os
mapeamentos que persistem em todas as colunas do site possuem um valor
Inherited de Sim. Para remover um mapeamento herdado, você deve mudar a
origem para Site e remover o mapeamento da coluna do site.

Geralmente, não é possível mapear ou coletar:
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v Colunas de site ou lista dos tipos de dados Calculated, Lookup, ou Summary Links
data.

v Colunas de site ou lista criadas especificamente dentro de sites filhos, a menos
que você tenha criado uma conexão separada e origem de coleção que
especifique o site filho no nível superior. Entretanto, é possível mapear colunas
de site herdadas.

Bloqueio

É possível conceder a um ou mais usuários e grupos controle total sobre
documentos do SharePoint que foram arquivados e bloqueados para restringir as
alterações aos originais. Quaisquer usuários ou grupos que são elegíveis para
editar o documento original e que não estão listados podem apenas ler o
documento. Os Administradores de Coletas do Site possuem Controle Total sobre
todos os documentos.

Para carregar uma lista dos usuários ou grupos de coleta do site, selecione Sugerir
usuários existentes ou Sugerir grupos existentes ou ambos.

Para bloquear documentos do SharePoint que esta rota de tarefa processa, selecione
Bloqueio na tarefa Pós-processamento do SP.

Segurança do Documento

Em um rota de tarefa que arquiva no FileNet P8, você deve incluir uma tarefa
Modificar Segurança do P8 para mapear as permissões do documento SharePoint
para obter direitos de acesso ao FileNet P8:

Tabela 115. SharePoint para Permissões do FileNet P8

Permissões do SharePoint Direitos de acesso do FileNet P8

Controle Integral Controle Integral

Editar Itens Modificar todas as propriedades, Versão
principal, Versão secundária, Criar instância

Excluir Itens, Excluir Versões Excluir

Visualizar Itens Permissões de leitura, Visualizar todas as
propriedades, Visualizar conteúdo

Abrir Itens Visualizar todas as propriedades, Visualizar
conteúdo

Visualizar Versões Permissões de leitura, Visualizar todas as
propriedades, Visualizar conteúdo

Gerenciar Permissões Modificar permissões

Arquivando um Site Inteiro do SharePoint

Não é possível usar uma rota de tarefa do SharePoint para arquivar um site inteiro
do SharePoint. Em vez disso, primeiro use as ferramentas do SharePoint
(comumente as ferramentas stsadm ou powershell) para criar um único arquivo de
backup, assegurando que você observe quaisquer restrições que a documentação
do SharePoint contém. Em seguida, configure uma rota de tarefa de sistema de
arquivos, geralmente FS para Arquivamento de P8 (Exclusão) ou FS para Arquivamento
de CM8 (Exclusão), para arquivar o arquivo de backup em seu repositório de
destino. Alternativamente, é possível usar ferramentas de repositório para arquivar
o arquivo de backup.
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Restrição: Assegure que o arquivo de backup do SharePoint não exceda o
tamanho do arquivo máximo recomendado para seu repositório de destino.
Tarefas relacionadas

“Coletando a partir de Sites do Microsoft SharePoint” na página 522

Re-Coletando Documentos do Microsoft SharePoint Arquivados:

É possível ativar a re-coleção de documentos previamente arquivados do
SharePoint por meio de uma configuração mínima de rotas de tarefa existentes.

Às vezes, os usuários desejam editar documentos já coletados do SharePoint e
arquivados em um repositório de destino. Se você configurou previamente uma
rota de tarefa ativada para versão e selecionou a opção Marcar como processado ou
Bloquear na tarefa de pós-processamento de SP, é possível permitir que seus
usuários editem documentos do SharePoint para re-coleção.

Estratégias de Re-Coleção

O melhor método para ativar a re-coleção é selecionar Marcar como processado e
configurar um novo coletor para usar a opção Coletar documentos migrados
previamente. Essa estratégia garante o arquivamento transparente de todos os
documentos-alvo do SharePoint necessitando de configuração mínima e, mais
importante, nenhuma ação especial dos usuários do SharePoint. Os outros três
métodos necessitam que os seus usuários executem uma ou mais ações que,
enquanto relativamente simples, podem aumentar a sua carga de trabalho
administrativa e resultar em arquivamento incompleto de documentos do
SharePoint. A tabela mostra as quatro estratégias e as ações que cada uma delas
necessita de administradores e usuários:

Tabela 116. Estratégias de Configuração de Re-Coleção

Estratégia

Opção de
pós-
processamento

Inclui Coletor
SP para

re-coleção? Ações do administrador Ações do usuário

1 Marcar como
processado

Sim Incluir uma re-coleta do
Coletor SP para cada
rota de tarefa do
SharePoint ativa.

Nenhum(a)

2 Bloquear Sim 1. Incluir uma re-coleta
do Coletor SP para
cada rota de tarefa
do SharePoint ativa.

2. Distribua as
instruções de
re-coleta aos seus
usuários do
SharePoint.

3. Conceder ou negar
permissões de
edição quando os
usuários necessitam
delas.

Se não puder editar o
documento, peça ao
administrador para
conceder permissão.
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Tabela 116. Estratégias de Configuração de Re-Coleção (continuação)

Estratégia

Opção de
pós-
processamento

Inclui Coletor
SP para

re-coleção? Ações do administrador Ações do usuário

3 Marcar como
processado

Não 1. Inclua o coluna
Migrado nos tipos de
conteúdo do
SharePoint
existentes.

2. Distribua as
instruções de
re-coleta aos seus
usuários do
SharePoint.

1. Verifique se o tipo
de conteúdo do
seu documento
contém a coluna
Migrado, e inclua
a coluna, se
necessário.

2. Quando estiver
pronto para ter o
documento
re-coletado e
arquivado no seu
repositório de
conteúdo, cancele
a seleção da caixa
de seleção
Migrado.

4 Bloquear Não 1. Inclua o coluna
Migrado nos tipos de
conteúdo do
SharePoint
existentes.

2. Distribua as
instruções de
re-coleta aos seus
usuários do
SharePoint.

3. Conceder ou negar
permissões de
edição quando os
usuários necessitam
delas.

1. Se não puder
editar o
documento, peça
ao administrador
para conceder
permissão.

2. Verifique se o tipo
de conteúdo do
seu documento
contém a coluna
Migrado, e inclua
a coluna, se
necessário.

3. Quando estiver
pronto para ter o
documento
re-coletado e
arquivado no seu
repositório de
conteúdo, cancele
a seleção da caixa
de seleção
Migrado.

Ainda que possam resultar em mais erros de usuário e chamadas ao suporte, as
estratégias 3 e 4 podem dar aos seus usuários controle manual sobre a re-coleção,
tipicamente para conservar a largura de banda da rede e o espaço no servidor ao
reduzir o arquivamento desnecessário de salvamentos incrementais. Caso contrário,
as estratégias 1 e 2 são escolhas muito melhores, necessitando de pouca
configuração e pouca ou nenhuma ação.

Configurando a Re-Coleção

Dependendo da estratégia selecionada, você deve executar uma ou mais tarefas
para ativar a re-coleção:
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v Inclua uma segunda instância de Coletor SP em cada uma das suas rotas de
tarefa do SharePoint ativas (estratégias 1-2). Para re-coletar a mesma coleção de
documentos que a sua rota de tarefa coleta, copie e cole o coletor existente, que
mantém as mesmas origens de coleção e mapeamento de metadados. Configure
o coletor para re-coleção selecionando Coletar somente documentos previamente
migrados na página Geral do coletor. Você pode desejar mudar o planejamento
para re-coletar menos frequentemente.

v Inclua o coluna Migrado nos tipos de conteúdo do SharePoint existentes
(estratégias 3-4). Se os seus usuários do SharePoint puderem criar novos tipos de
conteúdo, eles devem incluir a coluna Migrado e selecionar Migrado para ativar a
re-coleção. Você pode, porém, minimizar a confusão do usuário ao incluir a
coluna em todos os tipos de conteúdo existente que você coletar.

v Distribua as instruções de re-coleção aos seus usuários do SharePoint. A coluna
Ações do usuário da tabela detalha as ações necessárias para cada estratégia. Se
os seus usuários não estão familiarizados com colunas no SharePoint, é possível
suplementar as instruções com a ajuda fornecida pela Microsoft. Obviamente,
essa etapa é especialmente crítica para o sucesso das estratégias 3 e 4.

v Conceder ou negar permissões de edição quando os usuários necessitam delas
(estratégias 2 e 4). É possível reduzir o número de pedidos concedendo
privilégios de Controle Total a usuários individuais ou grupos a partir da página
Bloquear de cada origem de coleção.

Configurando Tarefas
As tarefas podem executar transformações de diferentes tipos nos documentos
coletados. Elas também podem ser usadas para ler metadados a partir de um
documento, para consultar metadados em sistemas externos ou executar ações que
não modificam necessariamente o documento original. Você inclui tarefas nas rotas
de tarefas no Gerenciador de Configuração.

Várias tarefas podem ser aplicadas em um documento enquanto ele é movido
através de uma rota de tarefa. Algumas tarefas transformam o trabalho na origem
coletada, enquanto outras preparam documentos para o armazenamento em um
repositório específico. As tarefas relacionadas à origem geralmente ocorrem antes
em uma rota de tarefa ou como tarefa pós-processamento; as tarefas relacionadas
ao repositório são mais próximas do fim. É possível localizar informações de
referência para todas as tarefas em “Referência de Tarefa” na página 537.

Verificando Configurações da Tarefa e Incluindo Processamento
Adicional
Algumas tarefas requerem configuração adicional antes de serem válidas e
poderem executar uma ação nos documentos.

Quando você carrega uma rota de tarefa a partir de um modelo, as definições de
configuração armazenadas no modelo de rota de tarefa são exibidas. Você deve
verificar se estas configurações estão corretas para sua configuração. As definições
de configuração que dependem de metadados do sistema externos ao sistema de
origem, por exemplo, não serão preenchidas.

Verifique os seguintes tipos de definições de configuração:
v Origens de coleta
v Caminhos de arquivo
v Locais de LDAP
v Metadados customizados adicionais que devem ser definidos antes da rota de

tarefa poder ser configurada.
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Por exemplo, a propriedade de metadados definida pelo usuário denominada
Data de Encerramento do Compromisso do tipo Data/Hora deve ser definida
ao arquivar as entradas na agenda do Microsoft Exchange.

v As classes de documentos a usar nas rotas de tarefas do FileNet P8
v O tipo de item para usar nas rotas de tarefas do Content Manager
v Em rotas de tarefas do sistema de arquivos, você deve especificar o nome do

servidor na URL de atalho na tarefa Criar Documento do P8 4.x.

Os modelos de rota de tarefa de amostra incluem configurações de arquivamento
do documento típicas. Entretanto, os modelos de arquivamento de e-mail não
incluem tarefas que influenciam a maneira como documentos podem ser
organizados em um archive:
v Para classificar documentos arquivados em categorias definidas, consulte

“Usando o Classification Module para Classificar Documentos” na página 489.
v Somente FileNet P8: Para declarar documentos coletados como registros,

consulte “Gerenciando a Retenção de Documento” na página 473.

Para adaptar configurações da tarefa:
1. Clique na tarefa na rota de tarefa. As opções de configuração para a tarefa são

mostradas na área de janela de configuração.
2. Edite os valores de configuração de acordo com seus requisitos. Consulte a

“Referência de Tarefa” na página 537 para obter informações detalhadas sobre
cada tarefa e suas opções de configuração.

3. Certifique-se de que a configuração seja válida.

v Se um ícone de Erro ( ) for exibido, algo está faltando na configuração.

v Se o ícone de erro de metadados ( ) for exibido, metadados dependentes
estão ausentes.

Designando Valores da Propriedade
É possível configurar mapeamentos de propriedades para classes de documentos
ou opções de pasta. Um mapeamento de propriedade é uma expressão que
preenche a classe do documento de origem, classe de objeto, propriedade de classe
de link ou atributo do tipo de item com um valor. Quando precisar fornecer
valores para as propriedades, existem várias opções para isso.
1. Na tabela que lista as propriedades, selecione a linha da tabela do valor que

você deseja configurar e clique em Editar.
2. Selecione uma destas opções na janela pop-up:

v Para fornecer o mesmo valor para cada documento incluído usando esta
tarefa ou este caminho na rota de tarefa, selecione Literal e insira um valor
para designar à propriedade.

v Para usar uma propriedade de metadados como valor, selecione Metadados.
v Para usar uma expressão comum na pesquisa de padrões em metadados para

uso como valor de propriedade, selecione Expressão Comum.
v Para concatenar um ou mais valores de metadados com um ou mais valores

estáticos a fim de criar um novo valor, selecione Valor Calculado.
v Para criar um valor que seja condicional aos critérios especificados que estão

sendo atendidos, selecione Valor Condicional.
v Para executar uma pesquisa sem distinção entre maiúsculas e minúsculas

para ver se uma propriedade contém um item em uma lista e retornar a
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primeira correspondência localizada, selecione Listar Consulta. Esta opção
estará disponível apenas se você tiver configurado listas na seção Metadados
e Listas deste aplicativo.

3. Clique em OK para salvar suas configurações. Em alguns casos, você tem a
opção de desfazer mudanças feitas clicando em Reconfigurar para
valor-padrão. Se um valor-padrão para a propriedade tiver sido configurado no
repositório, esse valor será exibido.

Exibição de Mapeamentos de Propriedades:

Este tópico descreve como mapeamentos de propriedades de uma classe de
documento ou de um tipo de item são exibidos.
v Negrito, itálico = necessário
v <hidden> = oculto no FileNet P8

Nota: As propriedades ocultas serão mostradas apenas se:
– O botão Mostrar "Propriedades Ocultas" for clicado na tarefa Criar

Documento do P8 4.x.
– Um valor for mapeado para a propriedade na janela atual.
– Nenhum valor foi mapeado, mas o campo é necessário e não possui

valor-padrão no FileNet P8.

Apenas as propriedades ocultas configuráveis estarão disponíveis para exibição.
Se nenhuma propriedade oculta for mostrada quando você clicar em Mostrar
"Propriedades Ocultas", nenhuma propriedade oculta está disponível para
configuração para essa classe de objeto do FileNet P8 específica.

v <system> = propriedades de sistema do FileNet P8 que podem ser configuradas

Nota: Determinadas propriedades de sistema serão mostradas apenas se:
– O botão Mostrar "Propriedades de Sistema" é clicado na tarefa Criar

Documento do P8 4.x.
O botão para mostrar as propriedades de sistema estará disponível apenas se
você tiver permissão para modificar propriedades de sistemas no FileNet
P8Content Engine. Para poder mapear determinadas propriedades de sistema
do Content Engine, sua segurança do armazenamento de objeto deve ser
configurada como Modificar determinadas propriedades de sistema. Este
direito não é concedido aos administradores do Content Engine por padrão,
ele deve ser concedido explicitamente. Após conceder este direito, o IBM
Content Collector Configuration Manager deve ser reiniciado.

Usando Expressões Regulares em Mapeamentos de Propriedades:

Ao configurar mapeamentos de propriedade, é possível criar expressões regulares
para analisar propriedades de metadados do sistema e definidas pelo usuário.

As propriedades devem ter um tipo de dados de cadeia. Isso porque a expressão
comum retornará apenas uma seqüência como resultado da expressão que está
sendo avaliada.

Por exemplo, se você desejar localizar um número de contrato contido em um
e-mail e usá-lo como um valor de uma propriedade tal como Número do Contrato,
poderá usar uma expressão regular para extrair o número do contrato da
propriedade de e-mail especificada. Para fazer isso, entretanto, a propriedade
Número do Contrato deverá ser do tipo string.
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O Gerenciador de Configuração suporta dois tipos de expressões comuns para os
mapeamentos de propriedade:
v Expressões comuns de substituição - isso é o mesmo que pesquisar e substituir
v Expressões comuns de correspondências - permite verificar se um determinado

valor existe dentro da propriedade de metadados que está sendo testada

Para usar uma expressão comum para obter um valor:
1. Selecione Expressão Comum.
2. Clique no botão ... .
3. Na seção Selecionar Metadados, selecione o tipo de metadados e a

propriedade que deseja pesquisar para a expressão comum.
4. Na seção Definir Expressão Comum, selecione uma opção:

Definir expressão comum de substituição
Esta opção permite fornecer um padrão para pesquisa, um valor para
ser substituído se esse padrão for localizado e também um valor
padrão para ser substituído se o padrão não for localizado.

Por exemplo, uma empresa de seguros com formatos numéricos de
caso diferentes para diferentes tipos de reclamações poderá procurar
e-mail com um número de caso correspondente ao padrão especificado
na linha de assunto. Ao ser localizado, o número de caso pode ser
substituído pela frase Solicitação Automobilística. Além disso, o título
padrão de Número da Solicitação Inválido poderá ser designado a todos
os e-mails com um assunto que não se ajusta ao padrão. Este título
poderá ser usado como um sinalizador para iniciar um fluxo de
trabalho por meio do qual um número da solicitação no formato válido
é localizado e designado ao e-mail (observe que um fluxo de trabalho
desse tipo está fora do escopo deste sistema).
a. Na caixa de texto Expressão Comum de Substituição, insira a

expressão comum que será aplicada na propriedade de metadados.
b. Na caixa de texto Seqüência de Substituição, insira a seqüência a

ser substituída se o padrão definido pela expressão comum for
localizado.

c. Na caixa de texto Valor Padrão, insira a seqüência para substituição
se o padrão definido pela expressão comum não for localizado.

Definir expressão comum de correspondência
Esta opção permite fornecer um padrão para pesquisa bem como um
valor padrão para substituição se o padrão não for localizado.

Por exemplo, você poderá procurar um email com um número de
contrato que corresponda ao padrão especificado na linha de assunto e
usar esse número de contrato como o título de documento no
repositório. Além disso, você poderá especificar o título padrão de
“Número do Contrato Inválido” para todos os e-mails que não se
ajustam ao padrão e usar este título para iniciar um fluxo de trabalho
por meio do qual um número de contrato no formato válido é
localizado e designado para cada e-mail (observe que este fluxo de
trabalho está fora do escopo deste sistema).
a. Na caixa de texto Expressão Comum de Correspondências, insira a

expressão comum que será aplicada na propriedade de metadados.
b. Na caixa de texto Valor Padrão, insira a seqüência para substituição

se o padrão definido pela expressão comum não for localizado.
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Conceitos relacionados

“Expressões comuns” na página 455

Testando a Expressão Comum:

v Para testar uma expressão comum de substituição:
1. Na seção Valor de Teste, na caixa de texto Valor de Teste, insira um valor

que deve ser sinalizado como correspondente ao padrão indicado na
expressão comum inserida.

2. Clique em Testar. O seguinte resultado ocorrerá:
– A caixa de texto Correspondências exibe em negrito a parte do valor que

corresponde ao padrão especificado na expressão comum e qualquer texto
restante não correspondente não em negrito ou, se nenhuma
correspondência for localizada, exibirá {None}.

– A caixa de texto Resultado exibe a seqüência de substituição (concatenada
com a parte não correspondente da seqüência, se houver) ou, se nenhuma
correspondência for localizada, exibirá o valor padrão (se um valor foi
inserido).

v Para testar a expressão comum de correspondências:
1. Na seção Valor de Teste, na caixa de texto Valor de Teste, insira um valor

que deve ser sinalizado como correspondente ao padrão indicado na
expressão comum inserida.

2. Clique em Testar. O seguinte resultado ocorrerá:
– A caixa de texto Correspondências exibe em negrito a parte do valor que

corresponde ao padrão especificado na expressão comum e qualquer texto
restante não correspondente não em negrito ou, se nenhuma
correspondência for localizada, exibirá {None}.

– A caixa de texto Resultado exibe a seqüência de substituição concatenada
com a parte correspondente do valor ou, se nenhuma correspondência for
localizada, exibirá o valor padrão (se um valor foi inserido).

Valores Calculados:

Os valores calculados permitem a manipulação de propriedades de e-mail ou de
arquivo para criar um novo valor.

Por exemplo, você pode concatenar um número de contrato com um nome de
usuário para criar um valor, como "123ABC_Smith".

Para criar um valor calculado:
1. Selecione Valor Calculado.
2. Clique no botão ... .
3. Na janela Editar Valor Calculado:

a. Para editar um valor, selecione-o na linha e clique em Editar, ou para
incluir um valor, clique em Incluir.

b. Na janela Editar Expressão:
1) Selecione uma das seguintes opções:

v Para inserir um valor estático no qual basear o cálculo, selecione
Literal.

v Para selecionar um tipo de metadados e uma propriedade nos quais
basear o cálculo, selecione Metadados.

Configurando o Content Collector 533



Na maioria dos casos, ao selecionar um tipo de metadados, é possível
selecionar E-mail ou Arquivo. As propriedades disponíveis serão
alteradas dependendo do tipo de metadados selecionado.

2) Há apenas um operador disponível (+). Este operador é um operador de
concatenação para unir os valores selecionados.

3) Clique em OK.
4) Repita as etapas de 3b1 na página 533 até 3b3 para criar um segundo

valor para o cálculo.
5) Repita para incluir quantos valores desejar, clicando em OK na janela

Editar Valor Calculado quando concluído.

Valores Condicionais:

Valores condicionais permitem especificar uma condição a ser atendida a fim de
designar um valor, bem como designar um valor alternativo se a condição não for
atendida. Você pode considerar isso como uma expressão If x, then y, else z.

Para criar um valor condicional:
1. Selecione Valor Condicional.
2. Clique no botão ... .
3. Na janela pop-up Editar Valor Condicional, faça um dos seguintes:

a. Para editar um valor, selecione-o na linha e clique em Editar.
b. Para incluir um valor, clique em Incluir.

4. Na Configurar Cláusula de Expressão, na caixa de listagem Tipo de
Metadados, selecione um tipo de metadados e uma propriedade. Na maioria
dos casos, é possível selecionar E-mail ou Arquivo. As propriedades
disponíveis serão alteradas dependendo do tipo de metadados selecionado.

5. Na caixa de listagem Operador, selecione um operador para a expressão.
6. Na seção Valor, proceda de uma das seguintes formas:

v Selecione Literal e insira um valor.
v Selecione Metadados e escolha o tipo de metadados e a propriedade.
v Selecione Lista (disponível apenas se você tiver criado uma lista e o

operador for um igual a "Está contido em", "Não está contido em", "É
semelhante em" ou "Não é semelhante em") e escolha uma lista na caixa de
listagem.

7. Na seção Valor de Retorno, selecione uma das seguintes opções:
v Selecione Literal e insira um valor.
v Selecione Metadados e escolha o tipo de metadados e a propriedade.

8. Clique em OK.
9. Insira um valor padrão a ser usado se a condição especificada nunca for

resolvida como true. Esta é a parte final else da cláusula condicional.
10. Clique em OK

11. Salve as definições de configuração.
Tarefas relacionadas

“Incluindo e Editando Metadados” na página 256

Operadores para Valores Condicionais:
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É possível usar diferentes operadores para construir valores condicionais. Quais
operadores estão disponíveis depende do tipo de dado da propriedade de
metadados.

Os operadores são usados para comparar o valor ou os valores de uma
propriedade de metadados (referido como valor A na tabela abaixo) com algum
valor que você especificar (valor B abaixo). Após você selecionar a propriedade de
metadados, apenas os operadores que são adequados para este tipo de dado estão
disponíveis.

Tabela 117. Operadores para Valores Condicionais

Operador Tipos de Dados (A, B) Descrição

IsLikeIn (cadeia, cadeia)
(cadeia, matriz de cadeias)

IsLikeIn (A, B) é true se o valor B ou um dos valores
na matriz B está contido no valor A. Este operador não
faz distinção de maiúsculas e minúsculas. Por
exemplo, o teste a seguir retornaria true:

IsLikeIn
("ABcdEF","bC")

Não é possível usar caracteres curingas com este
operador.

NotIsLikeIn (cadeia, cadeia)
(cadeia, matriz de cadeias)

NotIsLike em (A, B) é true se valor B ou todos os
valores na matriz B não estão contidos no valor A.
Este operador não faz distinção de maiúsculas e
minúsculas. Por exemplo, o teste a seguir retornaria
true:

NotIsLike in ("ABcdEF","bCa")

Não é possível usar caracteres curingas com este
operador.

IsContainedIn (cadeia, cadeia)
(cadeia, matriz de cadeias)

IsContainedIn (A, B) é true se valor A é uma
subcadeia do valor B ou igual a um dos valores da
matriz B. Por exemplo, o seguinte teste retornaria true:

IsContainedIn ("bc","abcdef")

NotIsContainedIn (cadeia, cadeia)
(cadeia, matriz de cadeias)

NotIsContainedIn (A, B) é true se valor A não é uma
subcadeia do valor B e não é igual a nenhum dos
valores da matriz B. Por exemplo, o teste a seguir
retornaria true:

NotIsContainedIn ("bC","abcdef")

Equal (bool, bool)
(int, int)
(cadeia, cadeia)

Equal (A, 1B) é true se valor A é igual ao valor B (eles
devem ser uma correspondência exata). Esse operador
faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Não é
possível usar caracteres curingas com este operador.

NotEqual (int, int)
(cadeia, cadeia)

NotEqual (A, B) é true se valor A difere do valor B.
Esse operador faz distinção entre maiúsculas e
minúsculas. Não é possível usar caracteres curingas
com este operador.

IEqual (bool, bool)
(int, int)
(cadeia, cadeia)

IEqual (A, B) é true se valor A é igual ao valor B
independentemente de maiúsculas e minúsculas. Não
é possível usar caracteres curingas com este operador.

NotIEqual (bool, bool)
(int, int)
(cadeia, cadeia)

NotIEqual (A, B) é true se valor A não é igual ao valor
B. Este operador não faz distinção de maiúsculas e
minúsculas. Não é possível usar caracteres curingas
com este operador.
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Tabela 117. Operadores para Valores Condicionais (continuação)

Operador Tipos de Dados (A, B) Descrição

RegexSearch (cadeia, regex)
(matriz de cadeias, regex )

RegexSearch (A, B) é true se a expressão regular B
corresponde no valor A ou em um dos valores na
matriz A. Por exemplo, consulte o tópico sobre
expressões regulares.

NotRegexSearch (cadeia, regex)
(matriz de cadeias, regex )

NotRegexSearch (A, B) é true se a expressão regular B
não corresponde no valor A ou em qualquer um dos
valores na matriz A. Por exemplo, consulte o tópico
sobre expressões regulares.

Igual a (cadeia, cadeia) Como (A, B) é true se valor A estiver contido no valor
B. Este operador não faz distinção de maiúsculas e
minúsculas. Por exemplo, o teste a seguir retornaria
true:

Como
("bC","ABcdEF")

Não é possível usar caracteres curingas com este
operador.

NotLike (cadeia, cadeia) NotLike (A, B) é true se valor A não está contido no
valor B. Este operador não faz distinção de maiúsculas
e minúsculas. Por exemplo, o teste a seguir retornaria
true:

NotLike ("bCa","ABcdEF")

Não é possível usar caracteres curingas com este
operador.

GroupLookup (cadeia, lista)
(matriz de cadeias, lista)

GroupLookup (A, B) é true se os valores na lista B
aparecem na lista de grupos que foi retornada por
uma consulta LDAP do valor A.

NotGroupLookup (cadeia, lista)
(matriz de cadeias, lista)

NotGroupLookup (A, B) é true se os valores na lista B
não aparecem na lista de grupos que foi retornada por
uma consulta LDAP de valor A.

GreaterThan (data, data)
(flutuante, flutuante)
(int, int)

GreaterThan (A, B) é true se valor A é maior que o
valor B.

NotGreaterThan (data, data)
(flutuante, flutuante)
(int, int)

NotGreaterThan (A, B) é true se valor A não é maior
que o valor B.

LessThan (data, data)
(flutuante, flutuante)
(int, int)

LessThan (A, B) é true se o valor A é menor que o
valor B.

NotLessThan (data, data)
(flutuante, flutuante)
(int, int)

NotLessThan (A, B) é true se valor A não é menor que
valor B.

Age (data, int) Age (A, B) é true se data A é maior que B dias no
passado.

Contains (matriz de data, data)
(matriz de cadeias, cadeia)

Contém (A, B) é true se valor B for igual a um dos
valores na matriz A.

NotContains (matriz de data, data)
(matriz de cadeias, cadeia)

NotContains (A, B) é true se valor B não é igual a
nenhum dos valores na matriz A.
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Tabela 117. Operadores para Valores Condicionais (continuação)

Operador Tipos de Dados (A, B) Descrição

ContainsSome (matriz de data, data)
(matriz de data,
matriz de data)
(matriz de cadeias, cadeia)
(matriz de cadeias,
matriz de cadeias)

ContainsSome (A, B) é true se valor B ou pelo menos
um valor na matriz B é igual a um dos valores na
matriz A.

NotContainsSome (matriz de data, data)
(matriz de data,

matriz de data)
(matriz de cadeias, cadeia)
(matriz de cadeias,

matriz de cadeias)

NotContainsSome (A, B) é true se valor B ou todos os
valores na matriz B não são iguais a nenhum dos
valores na matriz A.

Conceitos relacionados

“Expressões comuns” na página 455
Tarefas relacionadas

“Configurando as Definições para Consultas LDAP Durante o Processamento da
Rota de Tarefa” na página 191

Listar Procura:

Para fazer uma procura sem distinção entre maiúsculas e minúsculas para verificar
se uma propriedade de metadados contém um valor em uma lista e obter um valor
de retorno da primeira correspondência localizada, use a opção Consulta da Lista.

A opção Consulta da Lista estará disponível apenas se você tiver configurado
anteriormente as listas na seção Metadados e Listas deste aplicativo.

Por exemplo, se os nomes de cliente sempre aparecerem na linha de Assunto de
todo e-mail, você poderá selecionar para avaliar o assunto do e-mail em uma lista
de nomes de clientes e retornar o primeiro nome correspondido, o qual será
mapeado como o valor da propriedade. Se os nomes de clientes aparecerem na
linha de Assunto, mas não sempre, você poderá colocar uma regra inicial Is Like In
na rota de tarefa para avaliar se os nomes de clientes aparecem na lista
selecionada, e enviar para processamento apenas os que aparecerem. Você pode,
então, usar o recurso Listar Consulta posteriormente na rota de tarefa para obter o
valor exato correspondido na lista e usar isto, por exemplo, para arquivar o item
em sua própria pasta.
1. Selecione Consulta da Lista.
2. Selecione a lista a ser usada na consulta e clique no botão ...

3. Na tela Editar Consulta da Lista, selecione o tipo de metadados e propriedade
com os quais avaliar os itens na lista selecionada.

O nome da lista, tipo de metadados e propriedade selecionados serão exibidos
como uma expressão de Listar Consulta conforme a seguir: Listar nome| <Tipo de
metadados, Propriedade de metadados>, ou como no exemplo acima, Clientes|
<E-mail, Assunto>.

Referência de Tarefa
O IBM Content Collector fornece uma variedade de tarefas que você pode usar
para executar transformações de diferentes tipos nos arquivos ou e-mails coletados.
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Tabela 118. Tarefas Relacionadas à Origem do IBM Content Collector

Relacionada à Origem

Tarefas da Origem do Sistema de Arquivos “Associar Metadados de FSC” na página 575

“Pós-Processamento de FSC” na página 578

Tarefas de e-mail “Copiar para Caixa de Correio do EC” na
página 557

“Criar Stub de E-mail do EC” na página 558

“Extrair Anexos do EC” na página 564

“EC Extrair Metadados” na página 565

“EC Finalizar E-Mail para Conformidade”
na página 567

“EC Preparar E-mail para Arquivamento” na
página 568

“Preparar E-mail para Fragmentação do EC”
na página 569

Tarefas de Microsoft SharePoint “Criar Arquivo do SP” na página 616

“Obter Versões do SP” na página 617

“Gerenciar Link do SP” na página 618

“Pós-processamento do SP” na página 619

E-mail recebido por meio de tarefas SMTP “E-mail de Preparação de SC para
Arquivamento” na página 615

“Metadados de Extração de SC” na página
614

“Anexos de Extração de SC” na página 613

“E-mail de Preparação de SC para exclusão”
na página 615

“E-mail de Exclusão de SC” na página 613

Tabela 119. Tarefas Relacionadas ao Repositório do IBM Content Collector

Relacionada ao Repositório

Tarefas do repositório do IBM Content
Manager

“Conteúdo Associado do CM 8.x” na página
540

“Tipos de Item de Configuração do CM 8.x”
na página 543

“Confirmação de Documento do CM 8.x” na
página 546

“Criar Documento do CM 8.x” na página
547

“Detecção de Duplicata do CM 8.x” na
página 551

“Série da Versão do CM 8.x Store” na página
553

“Documento de Atualização do CM 8.x” na
página 556

Tarefas de Repositório do Sistema de
Arquivos

“Documento de Criação de FSR” na página
580
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Tabela 119. Tarefas Relacionadas ao Repositório do IBM Content Collector (continuação)

Relacionada ao Repositório

Tarefas do repositório do FileNet Image
Services

“Documento de Criação do FileNet Image
Services” na página 571

“Documento de Arquivo do FileNet Image
Services na Pasta” na página 572

“Permissões de Modificação do FileNet
Image Services” na página 574

Tarefas do repositório do IBM FileNet P8 “P8 4.x Confirmar Documento” na página
585

“Elementos de Conteúdo de Criação do P8
4.x” na página 587

“Documento de Criação do P8 4.x” na
página 589

“P8 4.x Criar Instância de E-mail” na página
594

“Criar Série da Versão do P8 4.x” na página
597

“Registro de Declaração do P8 4.x” na
página 600

“Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x”
na página 602

“Documentos de Link do P8 4.x” na página
604

“P8 4.x Modificar Segurança do Objeto” na
página 606

“Texto de Salvamento como XML Preparado
do P8 4.x” na página 609

Tarefas do Formulário de Metadados “Recuperar Metadados Adicionais do MC”
na página 584

Tarefas de Extração de Texto “Extrair Texto” na página 570

Tarefas do utilitário “IBM Classification Module” na página 582

“Calcular Data de Expiração”

“Salvar Cópia de Arquivo Temporária” na
página 612

Calcular Data de Expiração:

Esta tarefa calcula uma data de expiração para a retenção do conteúdo do
documento, uma data que é baseada no nome de usuário ou associação ao grupo
LDAP, ou em qualquer intervalo de valores da propriedade de metadados literais
ou calculados.

Resumo da Tarefa

Tabela 120. Resumo da Tarefa do Calcular Data de Expiração

Característica Valor

Nome da tarefa Calcular Data de Expiração
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Tabela 120. Resumo da Tarefa do Calcular Data de Expiração (continuação)

Característica Valor

Propósito Principal Calcula uma data na qual o conteúdo do
documento retido é elegível para exclusão a
partir do repositório. A data é baseada no
nome de usuário, associação ao grupo LDAP
ou em um valor que é obtido de uma
propriedade de metadados.

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos, Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Opcional em rotas de tarefa de
arquivamento

Posicionamento da rota de tarefa Deve aparecer antes de qualquer tarefa que
se aplica aos metadados de retenção, tal
como Configurar Tipos de Itens ou Incluir
Instância de E-mail

Produz quais metadados? Calcular Data de Expiração, Status de Tarefa

Opções de configuração “Configuração”

Configuração

A tarefa calcula a data de expiração de um dos dois métodos:
v Usuário e Data calcula a data de expiração correspondendo o usuário associado

ao documento por um período de retenção especificado. A seleção de metadados
permite que você especifique os metadados que contêm o nome de usuário e os
metadados que contém a data a partir da qual o período de retenção inicia. Os
períodos de retenção mapeiam usuários e grupos para um período de retenção
específico.

v Expressão de Data fornece um amplo intervalo de opções para determinar a
data de expiração. Você pode simplesmente aplicar uma data e hora específica
para todos os documentos, obter uma data de uma propriedade de metadados
(que poderá permitir que usuários configurem uma data de expiração), calcular
um valor baseado em uma propriedade de metadados ou configurar um valor
condicional com base nas combinações destas propriedades.

Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Calcular Data de Expiração” na página
267
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Conteúdo Associado do CM 8.x:

Esta tarefa é usada para arquivar o documento-pai e todos os documentos-filhos
(e-mail e anexos) dentro de uma única transação. Ela pode ser usada apenas com o
modelo de dados de e-mail composto. A tarefa é uma extensão para a tarefa Criar
Documento do CM 8.x.
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Resumo da Tarefa

Tabela 121. Resumo da Tarefa do Conteúdo Associado do CM 8.x

Característica Valor

Nome da tarefa Conteúdo Associado do CM 8.x

Propósito Principal Arquiva o e-mail e todos os seus anexos

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM Content Manager Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
arquivamento de e-mail se o modelo de
dados de e-mail composto for usado

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após as tarefas EC
Preparar E-mail para Arquivamento e o
Extrair Anexos do EC

Produz quais metadados? Criar Documento do CM 8.x, Status de
Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Tipos de Item de Anexo”

“Mapear Atributos para Metadados”

“Opções de Registro de Entrada”

Conexão

Selecione a conexão apropriada para permitir o acesso ao repositório de destino
pelo IBM Content Collector.

Tipos de Item de Anexo

Especifique o tipo de item no qual os anexos estão armazenados. Clique em
Selecionar Tipos de Item para incluir um novo tipo de item. Todos os tipos de
itens que você inclui devem ser estruturalmente equivalentes. Isto significa que
eles devem conter o mesmo número e tipo de atributos, incluindo os nomes de
atributos. Você pode então especificar datas de encerramento e metadados para
determinar o tipo de item usado.

Mapear Atributos para Metadados

A tabela lista os atributos dos tipos de itens selecionados. Como os atributos são os
mesmos para todos os tipos de itens selecionados, eles aparecem apenas uma vez.
Qualquer mapeamento definido para um atributo é, portanto, válido para todos os
tipos de itens selecionados.

Opções de Registro de Entrada

Com estas opções, você determina a maneira como um documento é armazenado
no Content Manager.
v Uma lista de controle de acesso (ACL) é usada para restringir o acesso ao

conteúdo para uma lista de usuários específica. Ela deve ser criada no servidor
Content Manager. Para usar uma ACL diferente para o documento do que a
ACL padrão para o tipo de item, selecione uma daquelas listadas em Lista de
Controle de Acesso. A lista contém todas as listas de controle de acesso
disponíveis o servidor Content Manager.
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v Na caixa de texto Link de Atalho, insira a URL a ser usada ao incluir um atalho
em um documento no repositório. Com base nesta definição, o Content Collector
pode gerar uma URL de atalho para cada documento ao qual a tarefa é aplicada.
Com essa URL, os usuários podem acessar documentos arquivados usando
oIBM Content Collector Web Application.

Importante: O Conector de E-mail usa seu próprio formato de link e ignora o
conteúdo do campo Link de Atalho.
Insira a URL no mesmo formato que a URL de amostra na caixa de texto.
Modifique a URL de amostra fornecida:
https://host_name:port_number/AFUWeb/RD.do?
r=%PID_ENCRYPTED&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%

Para fornecer links seguros para documentos arquivados que requerem que
usuários efetuem logon no repositório antes de eles poderem acessar o conteúdo,
forneça a URL neste formato:
https://host_name:port_number/AFUWeb/SRD.do?
r=%PID_ENCRYPTED%&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%&am=%CHALLENGE_MODE%

Nesse caso, a conexão do repositório é estabelecida com as credenciais do
usuário e o acesso ao item no repositório é concedido com base nos direitos de
acesso do usuário.
– Substitua host_name e port_number pelo nome e número da porta do servidor

de aplicativos Content Manager.
– Não altere nenhum dos tokens %token_name% e siga a ordem dos parâmetros,

exceto para o parâmetro &sum. Esse parâmetro pode aparecer em qualquer
lugar na lista de parâmetros.

– Se você tiver customizado um cliente usuário e requerer que a URL contenha
mais parâmetros, poderá usar os seguintes tokens na URL:
- %PID_ENCRYPTED%: o identificador persistente criptografado do item em

Content Manager
- %URL_CHECKSUM%: a soma de verificação dos valores criptografados
- %REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%: o identificador exclusivo criptografado do

repositório do Content Manager
- %CHALLENGE_MODE%: o modo de acesso para o repositório quando links

seguros são usados
– Os tokens ENCRYPTED são criptografados com um algoritmo que é compatível

com o Serviço do IBM Content Collector Web Application. Isso significa que
não é possível usar %PID_ENCRYPTED%, %ITEMTYPE_ENCRYPTED%, ou
%URL_CHECKSUM% com aplicativos que não usam o Serviço do IBM Content
Collector Web Application.

v Revise o MIMEtype padrão que será aplicado em documentos verificados no
repositório clicando em Configuração de tipo MIME.
O Gerenciador de Configuração entra em contato com o servidor Content
Manager para obter os tipos MIME padrão. Se a conexão do Content Manager
8.x estiver funcionando corretamente, você verá várias regras predefinidas na
janela Configuração do Tipo MIME. Resumidas brevemente, estas regras
funcionam como no exemplo a seguir: Se a extensão de um anexo do e-mail ou
arquivo for bmp, designe para ela o tipo MIME image/bmp no repositório
Content Manager. Geralmente, os tipos MIME padrão são definidos para a
maioria dos tipos de anexo e tipos de arquivo mais comuns. However, it may be
that you want to create a rule for an additional MIME type or change one of the
default rules.
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Nota: Se você incluir um novo tipo MIME, deverá incluí-lo no servidor Content
Manager primeiro, porque os tipos MIME que são desconhecidos no Content
Manager resultam em erros.

Tipo de Metadados
O objeto que contém a propriedade na qual você deseja que a regra seja
avaliada. For example, select File to read the property of a file.

Metadata property
A propriedade a ser avaliada pela regra. For example, if the Metadata
type is File, and you want to assign a MIME type to files of a certain
type, select File Extension.

Operador
Selecione um operador. Consulte o tópico relacionado para obter uma
descrição de todos os operadores.

Specify the values to compare the selected property with. Possible choices are:

Literal A constant value that you type in a text field.

Metadata
The values of another property.

Pesquisa de Regex
The results of a regular expression search.

Lista A list of values. Esta opção estará disponível apenas se você tiver
configurado listas na seção Metadados e Listas deste aplicativo.

Specify the MIME type to be used. You can choose between the following
methods to do so:
– Literal designa o tipo MIME digitado no campo de texto
– Propriedade de metadados lê o tipo MIME a partir de uma propriedade (a

propriedade tem apenas um valor e este é o tipo MIME)
Referências relacionadas

“Operadores para Valores Condicionais” na página 534
“Propriedades dos Metadados do Sistema: Criar Documento do CM 8.x” na página
267
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Tipos de Item de Configuração do CM 8.x:

Esta tarefa permite selecionar tipos de item para arquivamento de e-mail e
detecção de duplicata. Além disso, é possível selecionar e manipular metadados de
e-mail para serem armazenados nos atributos de repositório.

Resumo da Tarefa

Tabela 122. Resumo da Tarefa do Tipos de Item de Configuração do CM 8.x

Característica Valor

Nome da tarefa Tipos de Item de Configuração do CM 8.x

Propósito Principal Define o tipo de item que é usado para
arquivar conteúdo e para executar procuras
duplicadas e mapeia metadados do
documento para atributos de repositório

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos, Conector SharePoint
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Tabela 122. Resumo da Tarefa do Tipos de Item de Configuração do CM 8.x (continuação)

Característica Valor

Utilizável com quais conectores de destino? IBM Content Manager Connector

Quando necessário? Necessário em rotas de tarefa de
arquivamento

Posicionamento da rota de tarefa Qualquer tarefa que produz metadados que
devem ser mapeados para um atributo do
Content Manager deve preceder esta tarefa.

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Configurar Tipos de Item”

“Mapear Atributos para Metadados” na
página 545

Conexão

Selecione a conexão apropriada para permitir o acesso ao repositório de destino
pelo IBM Content Collector.

Configurar Tipos de Item

Clique em Selecionar Tipos de Item para incluir um novo tipo de item. Os tipos
de itens disponíveis são listados alfabeticamente. Na janela Escolher Tipos de Itens,
digite o nome inteiro ou parcial do tipo de item que você está procurando no
campo Filtro e clique em Aplicar.

A caixa à esquerda lista os tipos de itens cujos nomes contêm a seqüência
especificada. Selecione um ou mais tipos de itens e clique em Incluir. Todos os
tipos de itens selecionados devem ter o mesmo conjunto de atributos. Os tipos de
itens selecionados são listados na caixa à direita. Para corrigir sua seleção, você
pode selecionar um ou mais tipos de itens à direita e clicar em Remover.

Clique em OK quando a seleção estiver completa. Você é retornado ao painel de
configuração da tarefa Configurar Tipos de Itens do CM 8.x. Os tipos de itens
selecionados são listados em uma tabela com o título Tipos de Itens Selecionados.

Nota: Se tipos de itens forem incluídos enquanto o Gerenciador de Configuração
estiver em execução, você precisará reiniciar o aplicativo para vê-los na lista.

Se você selecionou mais de um tipo de item, uma coluna com o título Última Data
Válida será incluída na tabela listando os tipos de itens selecionados. Isso permite
arquivar documentos em diferentes tipos de item com base em valores de data. Por
exemplo, se a última data válida para um tipo de item for configurada como
Quarta-feira, 30 de Setembro de 2009 e como Quinta-feira, 31 de Dezembro de 2009 para
um outro tipo de item, todos os documentos com uma data de referência em ou
anterior a 30 de Setembro serão movidos para o primeiro tipo de item e todos os
documentos com uma data de referência posterior (mas anterior a 1 de Janeiro de
2010) serão movidos para o segundo tipo de item.

A lista de tipos de itens selecionados pode ser classificada alfabeticamente clicando
em Tipo de Item ou por data clicando em Data de Encerramento.
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Selecione a Origem de metadados e a Propriedade de metadados que devem ser
usadas para determinar o tipo de item.

Nota: Se um documento que excede a última data válida do último tipo de item
na lista for processado, um erro será registrado e o documento não será arquivado.
Neste caso, é necessário criar um novo tipo de item, idêntico aos tipos existentes,
no servidor Content Manager. Em seguida, atualize a tarefa para usar este novo
tipo de item.

Mapear Atributos para Metadados

A tabela lista os atributos dos tipos de itens selecionados. Como os atributos são os
mesmos para todos os tipos de itens selecionados, eles aparecem apenas uma vez.
Qualquer mapeamento definido para um atributo é, portanto, válido para todos os
tipos de itens selecionados. Para mapear uma propriedade para um atributo,
selecione o atributo na tabela e clique em Editar. Na janela Configurar
Mapeamento de Propriedade, selecione um método para obter os valores de
atributo:

Literal Um valor constante que sempre será armazenado no atributo selecionado.
Por exemplo, talvez você deseje indicar que um documento arquivado é
um e-mail e, portanto, digita E-mail no campo de texto.

Metadata
Valores de variável obtidos de um campo, tal como uma propriedade de
e-mail. Por exemplo, mapeando um atributo denominado Emissor para a
propriedade de e-mail De, você determina que os endereços de e-mail do
emissor devem ser armazenados no atributo Emissor.

Expressão comum
Valores resultantes da aplicação de uma expressão comum aos valores de
determinadas propriedades, incluindo aqueles obtidos pela execução de
uma operação de pesquisa e substituição usando expressões comuns. Por
exemplo, suponha que todos os endereços de e-mail dos gerentes de uma
determinada empresa comecem com a cadeia ger. Isto permitiria definir
uma expressão regular que procura a cadeia mgr na propriedade De do
e-mail capturado. Se a cadeia for localizada, ela será substituída pela
palavra Gerente, que é, então, armazenada no atributo de repositório
selecionado para indicar que um e-mail arquivado foi enviado
originalmente por um gerente.

Valor calculado
Valores obtidos pela união de valores de propriedades ou literais. Por
exemplo, assuma que você deseja armazenar informações sobre o emissor e
o destinatário de um e-mail arquivado em um único atributo. Para isso,
você poderia definir um valor calculado que combine os valores da
propriedade De com os da propriedade Para. Além disso, você poderia
definir a colocação de caracteres em branco e um traço entre os dois para
que um único valor do atributo seja semelhante a

Jones@xyz.com - Peters@xyz.com

indicando que Jones, uma vez, enviou o e-mail arquivado para Peters.

Valor condicional
Valores armazenados no atributo selecionado se determinadas condições
são atendidas. Suponha que você queira incluir algumas informações sobre
o tamanho de um e-mail arquivado no repositório. Você poderá definir
uma regra que avalia o número de anexos em um e-mail (a propriedade
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Contagem de Anexos). Sempre que o valor dessa propriedade for 0, a
seqüência Documento Pequeno é gravada no atributo selecionado.

Nota: Quando o e-mail do Lotus Notes for capturado, o campo de metadados
Pasta será preenchido apenas com um nome se o e-mail correspondente foi obtido
por meio de uma pasta, ou seja, se um coletor para arquivamento manual estiver
configurado para monitorar arrastar e soltar pastas, se um coletor para
arquivamento automático estiver configurado para incluir pastas. Para e-mail que é
coletado de outra maneira, este campo sempre estará vazio.

Se aplicável, clique no botão ... para formular a regra ou a expressão para o
método escolhido.
Tarefas relacionadas

“Designando Valores da Propriedade” na página 530
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Confirmação de Documento do CM 8.x:

Para uso nas rotas de tarefas de gerenciamento e auditoria do link do conector
SharePoint, a tarefa do Confirmação de Documento do CM 8.x tenta confirmar a
existência de um documento no IBM Content Manager.

Resumo da Tarefa

Tabela 123. Resumo da Tarefa do Confirmação de Documento do CM 8.x

Característica Valor

Nome da tarefa Confirmação de Documento do CM 8.x

Propósito Principal Verifica se um documento existe no
repositório do IBM Content Manager

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM Content Manager Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
gerenciamento de links tais como Gerenciar
Links do CM do SP e Auditar Links do
CM do SP

Posicionamento da rota de tarefa Deve aparecer antes da tarefa do Gerenciar
Link do SP

Produz quais metadados? Confirmar Documento do CM 8.x, Status de
Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Link de Atalho”

Conexão

Selecione a conexão apropriada para permitir o acesso ao repositório de destino
pelo IBM Content Collector.

Link de Atalho

Na caixa de texto Link de Atalho, insira a URL a ser usada ao incluir um atalho
em um documento no repositório. Com base nesta definição, o Content Collector
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pode gerar uma URL de atalho para cada documento ao qual a tarefa é aplicada.
Com essa URL, os usuários podem acessar documentos arquivados usando oIBM
Content Collector Web Application.

Importante: O Conector de E-mail usa seu próprio formato de link e ignora o
conteúdo do campo Link de Atalho.
Insira a URL no mesmo formato que a URL de amostra na caixa de texto.
Modifique a URL de amostra fornecida:
https://host_name:port_number/AFUWeb/RD.do?
r=%PID_ENCRYPTED&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%

Para fornecer links seguros para documentos arquivados que requerem que
usuários efetuem logon no repositório antes de eles poderem acessar o conteúdo,
forneça a URL neste formato:
https://host_name:port_number/AFUWeb/SRD.do?
r=%PID_ENCRYPTED%&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%&am=%CHALLENGE_MODE%

Nesse caso, a conexão do repositório é estabelecida com as credenciais do usuário e
o acesso ao item no repositório é concedido com base nos direitos de acesso do
usuário.
v Substitua host_name e port_number pelo nome e número da porta do servidor de

aplicativos Content Manager.
v Não altere nenhum dos tokens %token_name% e siga a ordem dos parâmetros,

exceto para o parâmetro &sum. Esse parâmetro pode aparecer em qualquer
lugar na lista de parâmetros.

v Se você tiver customizado um cliente usuário e requerer que a URL contenha
mais parâmetros, poderá usar os seguintes tokens na URL:
– %PID_ENCRYPTED%: o identificador persistente criptografado do item em

Content Manager
– %URL_CHECKSUM%: a soma de verificação dos valores criptografados
– %REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%: o identificador exclusivo criptografado do

repositório do Content Manager
– %CHALLENGE_MODE%: o modo de acesso para o repositório quando links seguros

são usados
v Os tokens ENCRYPTED são criptografados com um algoritmo que é compatível

com o Serviço do IBM Content Collector Web Application. Isso significa que não
é possível usar %PID_ENCRYPTED%, %ITEMTYPE_ENCRYPTED%, ou %URL_CHECKSUM% com
aplicativos que não usam o Serviço do IBM Content Collector Web Application.

Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Criar Documento do CM 8.x:

Para salvar um documento no repositório, é necessário especificar onde salvá-lo.
Isso é feito selecionando um repositório, por exemplo, icmnlsdb. Isso fará com que
os tipos de itens disponíveis no repositório selecionado sejam exibidos. Você pode
então selecionar o tipo de item e mapear os atributos de documento para os
atributos definidos no tipo de item selecionado. Por exemplo, é possível especificar
que a propriedade de Nome de Arquivo de um arquivo seja mapeada para o
atributo de Nome de Arquivo do tipo de item selecionado no repositório. Também
é possível selecionar para usar pastas no Content Manager.
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Apenas SharePoint:
A segurança do documento é baseada no tipo de item configurado, não nas
permissões de documentos do SharePoint.

Resumo da Tarefa

Tabela 124. Resumo da Tarefa do Criar Documento do CM 8.x

Característica Valor

Nome da tarefa Criar Documento do CM 8.x

Propósito Principal Mapear atributos de documento para
atributos do tipo de item e salvar o
documento no repositório

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos, Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM Content Manager Connector

Quando necessário? Uma das tarefas a seguir é necessária no
arquivamento de rotas de tarefas onde o
repositório de destino é o Content Manager:

v Criar Documento do CM 8.x

v Conteúdo Associado do CM 8.x

v Série da Versão do CM 8.x Store

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer apenas após estas tarefas:

v EC Extrair Metadados

v Tipos de Item de Configuração do CM 8.x

v O EC Preparar E-mail para Arquivamento
ou o EC Finalizar E-Mail para
Conformidade

Produz quais metadados? Criar Documento do CM 8.x, Status de
Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Opções de Registro de Entrada”

“Criar Pasta ” na página 550

Conexão

Selecione a conexão apropriada para permitir o acesso ao repositório de destino
pelo IBM Content Collector.

Opções de Registro de Entrada

Com estas opções, você determina a maneira como um documento é armazenado
no Content Manager.
v Uma lista de controle de acesso (ACL) é usada para restringir o acesso ao

conteúdo para uma lista de usuários específica. Ela deve ser criada no servidor
Content Manager. Para usar uma ACL diferente para o documento do que a
ACL padrão para o tipo de item, selecione uma daquelas listadas em Lista de
Controle de Acesso. A lista contém todas as listas de controle de acesso
disponíveis o servidor Content Manager.

v Na caixa de texto Link de Atalho, insira a URL a ser usada ao incluir um atalho
em um documento no repositório. Com base nesta definição, o Content Collector
pode gerar uma URL de atalho para cada documento ao qual a tarefa é aplicada.
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Com essa URL, os usuários podem acessar documentos arquivados usando
oIBM Content Collector Web Application.

Importante: O Conector de E-mail usa seu próprio formato de link e ignora o
conteúdo do campo Link de Atalho.
Insira a URL no mesmo formato que a URL de amostra na caixa de texto.
Modifique a URL de amostra fornecida:
https://host_name:port_number/AFUWeb/RD.do?
r=%PID_ENCRYPTED&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%

Para fornecer links seguros para documentos arquivados que requerem que
usuários efetuem logon no repositório antes de eles poderem acessar o conteúdo,
forneça a URL neste formato:
https://host_name:port_number/AFUWeb/SRD.do?
r=%PID_ENCRYPTED%&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%&am=%CHALLENGE_MODE%

Nesse caso, a conexão do repositório é estabelecida com as credenciais do
usuário e o acesso ao item no repositório é concedido com base nos direitos de
acesso do usuário.
– Substitua host_name e port_number pelo nome e número da porta do servidor

de aplicativos Content Manager.
– Não altere nenhum dos tokens %token_name% e siga a ordem dos parâmetros,

exceto para o parâmetro &sum. Esse parâmetro pode aparecer em qualquer
lugar na lista de parâmetros.

– Se você tiver customizado um cliente usuário e requerer que a URL contenha
mais parâmetros, poderá usar os seguintes tokens na URL:
- %PID_ENCRYPTED%: o identificador persistente criptografado do item em

Content Manager
- %URL_CHECKSUM%: a soma de verificação dos valores criptografados
- %REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%: o identificador exclusivo criptografado do

repositório do Content Manager
- %CHALLENGE_MODE%: o modo de acesso para o repositório quando links

seguros são usados
– Os tokens ENCRYPTED são criptografados com um algoritmo que é compatível

com o Serviço do IBM Content Collector Web Application. Isso significa que
não é possível usar %PID_ENCRYPTED%, %ITEMTYPE_ENCRYPTED%, ou
%URL_CHECKSUM% com aplicativos que não usam o Serviço do IBM Content
Collector Web Application.

v Revise o MIMEtype padrão que será aplicado em documentos verificados no
repositório clicando em Configuração de tipo MIME.
O Gerenciador de Configuração entra em contato com o servidor Content
Manager para obter os tipos MIME padrão. Se a conexão do Content Manager
8.x estiver funcionando corretamente, você verá várias regras predefinidas na
janela Configuração do Tipo MIME. Resumidas brevemente, estas regras
funcionam como no exemplo a seguir: Se a extensão de um anexo do e-mail ou
arquivo for bmp, designe para ela o tipo MIME image/bmp no repositório
Content Manager. Geralmente, os tipos MIME padrão são definidos para a
maioria dos tipos de anexo e tipos de arquivo mais comuns. However, it may be
that you want to create a rule for an additional MIME type or change one of the
default rules.

Nota: Se você incluir um novo tipo MIME, deverá incluí-lo no servidor Content
Manager primeiro, porque os tipos MIME que são desconhecidos no Content
Manager resultam em erros.
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Tipo de Metadados
O objeto que contém a propriedade na qual você deseja que a regra seja
avaliada. For example, select File to read the property of a file.

Metadata property
A propriedade a ser avaliada pela regra. For example, if the Metadata
type is File, and you want to assign a MIME type to files of a certain
type, select File Extension.

Operador
Selecione um operador. Consulte o tópico relacionado para obter uma
descrição de todos os operadores.

Specify the values to compare the selected property with. Possible choices are:

Literal A constant value that you type in a text field.

Metadata
The values of another property.

Pesquisa de Regex
The results of a regular expression search.

Lista A list of values. Esta opção estará disponível apenas se você tiver
configurado listas na seção Metadados e Listas deste aplicativo.

Specify the MIME type to be used. You can choose between the following
methods to do so:
– Literal designa o tipo MIME digitado no campo de texto
– Propriedade de metadados lê o tipo MIME a partir de uma propriedade (a

propriedade tem apenas um valor e este é o tipo MIME)

Criar Pasta

Para trabalhar com pastas do Content Manager, selecione Criar Pasta. Neste caso,
opções adicionais podem tornar-se disponíveis:

Erros na pasta impedem a criação de documento
Se você selecionar esta opção, o documento não será arquivado em caso de
uma falha para criar uma pasta ou uma falha para arquivar um documento
em uma pasta. Se você não selecionar esta opção, o documento será
arquivado mesmo que ocorra um erro na pasta. Neste caso, será gravada
uma mensagem de aviso no arquivo de log.

Delimitador de nome da pasta
Especifique o caractere que separa os elementos do caminho de pasta.

Propriedades do Metadados
Especifique um conjunto de propriedades de cadeia e de matriz de cadeias
que fornece caminhos de pasta.

As cadeias são usadas da seguinte forma:
v Cadeias vazias são ignoradas
v Cadeias não vazias são divididas no caractere delimitador.
v Qualquer elemento inicial ou final vazio de uma cadeia é ignorado

Por exemplo, se o delimitador for \ e um dos valores de cadeia for
\\mymachine\myshare\folder1\folder2, o resultado será:

mymachine
myshare
folder1
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folder2

Isto representa o conjunto de nomes que serão usados para construir um
caminho de pasta. Se, após a remoção de elementos vazios o resultado for
uma lista vazia, o resultado será ignorado.

Tarefas relacionadas

“Configurando um IBM Content Manager Connector e Conexões” na página 215
“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
“Listar Procura” na página 537
Referências relacionadas

“Operadores para Valores Condicionais” na página 534
“Propriedades dos Metadados do Sistema: Criar Documento do CM 8.x” na página
267
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Detecção de Duplicata do CM 8.x:

Esta tarefa usa as chaves hash calculadas pela tarefa Extrair Metadados do EC para
determinar se um documento é uma duplicata, ou seja, se ele já foi armazenado no
repositório.

Resumo da Tarefa

Tabela 125. Resumo da Tarefa do Detecção de Duplicata do CM 8.x

Característica Valor

Nome da tarefa Detecção de Duplicata do CM 8.x

Propósito Principal Determina se o documento já foi
armazenado no repositório

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos, Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM Content Manager Connector

Quando necessário? Necessário para deduplicação em rotas de
tarefa de arquivamento

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer apenas após estas tarefas:

v EC Extrair Metadados

v Tipos de Item de Configuração do CM 8.x

Produz quais metadados? Duplicação do CM 8.x, Status de Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Configurar Link de Atalho” na página
552

“Configurar Chave de Referência” na
página 552

Conexão

Selecione a conexão apropriada para permitir o acesso ao repositório de destino
pelo IBM Content Collector.
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Configurar Link de Atalho

Na caixa de texto Link de Atalho, insira a URL a ser usada ao incluir um atalho
em um documento no repositório. Com base nesta definição, o Content Collector
pode gerar uma URL de atalho para cada documento ao qual a tarefa é aplicada.
Com essa URL, os usuários podem acessar documentos arquivados usando oIBM
Content Collector Web Application.

Importante: O Conector de E-mail usa seu próprio formato de link e ignora o
conteúdo do campo Link de Atalho.
Insira a URL no mesmo formato que a URL de amostra na caixa de texto.
Modifique a URL de amostra fornecida:
https://host_name:port_number/AFUWeb/RD.do?
r=%PID_ENCRYPTED&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%

Para fornecer links seguros para documentos arquivados que requerem que
usuários efetuem logon no repositório antes de eles poderem acessar o conteúdo,
forneça a URL neste formato:
https://host_name:port_number/AFUWeb/SRD.do?
r=%PID_ENCRYPTED%&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%&am=%CHALLENGE_MODE%

Nesse caso, a conexão do repositório é estabelecida com as credenciais do usuário e
o acesso ao item no repositório é concedido com base nos direitos de acesso do
usuário.
v Substitua host_name e port_number pelo nome e número da porta do servidor de

aplicativos Content Manager.
v Não altere nenhum dos tokens %token_name% e siga a ordem dos parâmetros,

exceto para o parâmetro &sum. Esse parâmetro pode aparecer em qualquer
lugar na lista de parâmetros.

v Se você tiver customizado um cliente usuário e requerer que a URL contenha
mais parâmetros, poderá usar os seguintes tokens na URL:
– %PID_ENCRYPTED%: o identificador persistente criptografado do item em

Content Manager
– %URL_CHECKSUM%: a soma de verificação dos valores criptografados
– %REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%: o identificador exclusivo criptografado do

repositório do Content Manager
– %CHALLENGE_MODE%: o modo de acesso para o repositório quando links seguros

são usados
v Os tokens ENCRYPTED são criptografados com um algoritmo que é compatível

com o Serviço do IBM Content Collector Web Application. Isso significa que não
é possível usar %PID_ENCRYPTED%, %ITEMTYPE_ENCRYPTED%, ou %URL_CHECKSUM% com
aplicativos que não usam o Serviço do IBM Content Collector Web Application.

Configurar Chave de Referência

Defina a Origem da chave hash:
v Na lista Origem de Metadados, selecione Deduplicação de E-mail. Essa seleção

garante que as chaves de sinal numérico a serem comparadas com aquelas
armazenadas no repositório sejam retiradas da tarefa Extrair Metadados do EC
anterior na rota de tarefa. É a única opção que funciona neste contexto.

v Na lista Propriedade de Metadados, selecione ID do Documento. Este é o nome
da propriedade na qual a tarefa Extrair Metadados do EC armazena as chaves
de hash de e-mail recebido.
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Defina os Atributos da chave hash no CM:
v Na lista Filtrar atributos por tipo de item, selecione o repositório de e-mail de

destino (tipo de item). Ele deve ser um dos tipos de itens configurados na tarefa
Configurar Tipos de Itens do CM 8.x anterior.

v Na lista Atributo da chave hash, selecione o atributo de repositório no qual as
chaves hash estão armazenadas. O IBM Content Collector compara as chaves de
hash neste atributo com aquelas que foram calculadas para os documentos de
e-mail recebidos. Você especificou esse atributo como o local do repositório para
chaves de sinal numérico na tarefa Configurar Tipos de Itens do CM 8.x.

Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
Referências relacionadas

“Propriedades dos Metadados do Sistema de Duplicata do CM 8.x” na página 268
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Série da Versão do CM 8.x Store:

Esta tarefa cria uma série da versão no Content Manager para cada documento do
Microsoft SharePoint que está sendo processado. Também é possível selecionar
para usar pastas no Content Manager.

Restrição: O Content Manager não reconhece o conceito do SharePoint de versões
secundárias, portanto, cada versão do documento coletada recebe um ordinal de
versão, a primeira versão coletada sendo 1, a segunda 2 e assim por diante. Se
você escolher coletar uma quantidade menor que todas as versões, os números de
versão do SharePoint e do Content Manager poderão ficar fora de sincronização.

A segurança do documento é baseada no tipo de item configurado, não nas
permissões de documentos do SharePoint.

Resumo da Tarefa

Tabela 126. Resumo da Tarefa do Série da Versão do CM 8.x Store

Característica Valor

Nome da tarefa Série da Versão do CM 8.x Store

Propósito Principal Cria uma série da versão para um
documento no repositório do Content
Manager

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM Content Manager Connector

Quando necessário? Quando você deseja incluir múltiplas
versões de documentos do SharePoint no
Content Manager ou recoletar documentos
do SharePoint processados.

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer apenas após estas tarefas:

v EC Extrair Metadados

v Tipos de Item de Configuração do CM 8.x

Produz quais metadados? Criar Documento do CM 8.x, Status de
Tarefa
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Tabela 126. Resumo da Tarefa do Série da Versão do CM 8.x Store (continuação)

Característica Valor

Opções de configuração “Conexão”

“Opções de Registro de Entrada”

“Criar Pasta ” na página 556

Conexão

Selecione a conexão apropriada para permitir o acesso ao repositório de destino
pelo IBM Content Collector.

Opções de Registro de Entrada

Com estas opções, você determina a maneira em que um documento é armazenado
no Content Manager.
v Uma lista de controle de acesso (ACL) é usada para restringir o acesso ao

conteúdo para uma lista de usuários específica. Ela deve ser criada no servidor
Content Manager. Para usar uma ACL diferente para o documento do que a
ACL padrão para o tipo de item, selecione uma daquelas listadas em Lista de
Controle de Acesso. A lista contém todas as listas de controle de acesso
disponíveis o servidor Content Manager.

v Na caixa de texto Link de Atalho, insira a URL a ser usada ao incluir um atalho
em um documento no repositório. Com base nesta definição, o Content Collector
pode gerar uma URL de atalho para cada documento ao qual a tarefa é aplicada.
Com essa URL, os usuários podem acessar documentos arquivados usando
oIBM Content Collector Web Application.

Importante: O Conector de E-mail usa seu próprio formato de link e ignora o
conteúdo do campo Link de Atalho.
Insira a URL no mesmo formato que a URL de amostra na caixa de texto.
Modifique a URL de amostra fornecida:
https://host_name:port_number/AFUWeb/RD.do?
r=%PID_ENCRYPTED&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%

Para fornecer links seguros para documentos arquivados que requerem que
usuários efetuem logon no repositório antes de eles poderem acessar o conteúdo,
forneça a URL neste formato:
https://host_name:port_number/AFUWeb/SRD.do?
r=%PID_ENCRYPTED%&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%&am=%CHALLENGE_MODE%

Nesse caso, a conexão do repositório é estabelecida com as credenciais do
usuário e o acesso ao item no repositório é concedido com base nos direitos de
acesso do usuário.
– Substitua host_name e port_number pelo nome e número da porta do servidor

de aplicativos Content Manager.
– Não altere nenhum dos tokens %token_name% e siga a ordem dos parâmetros,

exceto para o parâmetro &sum. Esse parâmetro pode aparecer em qualquer
lugar na lista de parâmetros.

– Se você tiver customizado um cliente usuário e requerer que a URL contenha
mais parâmetros, poderá usar os seguintes tokens na URL:
- %PID_ENCRYPTED%: o identificador persistente criptografado do item em

Content Manager
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- %URL_CHECKSUM%: a soma de verificação dos valores criptografados
- %REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%: o identificador exclusivo criptografado do

repositório do Content Manager
- %CHALLENGE_MODE%: o modo de acesso para o repositório quando links

seguros são usados
– Os tokens ENCRYPTED são criptografados com um algoritmo que é compatível

com o Serviço do IBM Content Collector Web Application. Isso significa que
não é possível usar %PID_ENCRYPTED%, %ITEMTYPE_ENCRYPTED%, ou
%URL_CHECKSUM% com aplicativos que não usam o Serviço do IBM Content
Collector Web Application.

v Revise o MIMEtype padrão que será aplicado em documentos verificados no
repositório clicando em Configuração de tipo MIME.
O Gerenciador de Configuração entra em contato com o servidor Content
Manager para obter os tipos MIME padrão. Se a conexão do Content Manager
8.x estiver funcionando corretamente, você verá várias regras predefinidas na
janela Configuração do Tipo MIME. Resumidas brevemente, estas regras
funcionam como no exemplo a seguir: Se a extensão de um anexo do e-mail ou
arquivo for bmp, designe para ela o tipo MIME image/bmp no repositório
Content Manager. Geralmente, os tipos MIME padrão são definidos para a
maioria dos tipos de anexo e tipos de arquivo mais comuns. However, it may be
that you want to create a rule for an additional MIME type or change one of the
default rules.

Nota: Se você incluir um novo tipo MIME, deverá incluí-lo no servidor Content
Manager primeiro, porque os tipos MIME que são desconhecidos no Content
Manager resultam em erros.

Tipo de Metadados
O objeto que contém a propriedade na qual você deseja que a regra seja
avaliada. For example, select File to read the property of a file.

Metadata property
A propriedade a ser avaliada pela regra. For example, if the Metadata
type is File, and you want to assign a MIME type to files of a certain
type, select File Extension.

Operador
Selecione um operador. Consulte o tópico relacionado para obter uma
descrição de todos os operadores.

Specify the values to compare the selected property with. Possible choices are:

Literal A constant value that you type in a text field.

Metadata
The values of another property.

Pesquisa de Regex
The results of a regular expression search.

Lista A list of values. Esta opção estará disponível apenas se você tiver
configurado listas na seção Metadados e Listas deste aplicativo.

Specify the MIME type to be used. You can choose between the following
methods to do so:
– Literal designa o tipo MIME digitado no campo de texto
– Propriedade de metadados lê o tipo MIME a partir de uma propriedade (a

propriedade tem apenas um valor e este é o tipo MIME)
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Criar Pasta

Para trabalhar com pastas do Content Manager, selecione Criar Pasta. Neste caso,
opções adicionais podem tornar-se disponíveis:

Erros na pasta impedem a criação de documento
Se você selecionar esta opção, o documento não será arquivado em caso de
uma falha para criar uma pasta ou uma falha para arquivar um documento
em uma pasta. Se você não selecionar esta opção, o documento será
arquivado mesmo que ocorra um erro na pasta. Neste caso, será gravada
uma mensagem de aviso no arquivo de log.

Delimitador de nome da pasta
Especifique o caractere que separa os elementos do caminho de pasta.

Propriedades do Metadados
Especifique um conjunto de propriedades de cadeia e de matriz de cadeias
que fornece caminhos de pasta.

As cadeias são usadas da seguinte forma:
v Cadeias vazias são ignoradas
v Cadeias não vazias são divididas no caractere delimitador.
v Qualquer elemento inicial ou final vazio de uma cadeia é ignorado

Por exemplo, se o delimitador for \ e um dos valores de cadeia for
\\mymachine\myshare\folder1\folder2, o resultado será:

mymachine
myshare
folder1
folder2

Isto representa o conjunto de nomes que serão usados para construir um
caminho de pasta. Se, após a remoção de elementos vazios o resultado for
uma lista vazia, o resultado será ignorado.

Referências relacionadas

“Operadores para Valores Condicionais” na página 534
“Propriedades dos Metadados do Sistema: Criar Documento do CM 8.x” na página
267
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Documento de Atualização do CM 8.x:

A tarefa Atualizar Documento do CM 8.x cria um registro de todas as duplicatas que
puderam ser identificadas pela tarefa Detecção de Duplicatas do CM 8.x. O registro
assegura que usuários que desejaram arquivar um e-mail possam restaurar uma
cópia, embora o e-mail tenha sido armazenado apenas uma vez no repositório. Isto
é necessário se o IBM Content Collector é configurado para criar stub de e-mail
após o arquivamento. O registro também garante que o acesso a um e-mail no
repositório permaneça restrito porque apenas os usuários que podem arquivá-lo
podem restaurá-lo.

Resumo da Tarefa

Tabela 127. Resumo da Tarefa do Documento de Atualização do CM 8.x

Característica Valor

Nome da tarefa Documento de Atualização do CM 8.x
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Tabela 127. Resumo da Tarefa do Documento de Atualização do CM 8.x (continuação)

Característica Valor

Propósito Principal Cria um registro de todas as duplicatas que
podem ser identificadas

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos, Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM Content Manager Connector

Quando necessário? Necessário em rotas de tarefa de
arquivamento para ativar o armazenamento
de instância única

Posicionamento da rota de tarefa As seguintes tarefas devem ter sido
configuradas e colocadas antes dessa tarefa
na rota de tarefa:

v EC Extrair Metadados

v Tipos de Item de Configuração do CM 8.x

v Detecção de Duplicata do CM 8.x

Produz quais metadados? Atualização do CM 8.x, Status de Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Link de Atalho”

Conexão

Selecione a conexão apropriada para permitir o acesso ao repositório de destino
pelo IBM Content Collector.

Link de Atalho

Na caixa de texto Link de Atalho, insira a URL a ser usada ao incluir um atalho
em um documento no repositório. Com base nesta definição, o Content Collector
pode gerar uma URL de atalho para cada documento ao qual a tarefa é aplicada.
Com essa URL, os usuários podem acessar documentos arquivados usando oIBM
Content Collector Web Application.

Importante: O Conector de E-mail usa seu próprio formato de link e ignora o
conteúdo do campo Link de Atalho.
Insira a URL no mesmo formato que a URL de amostra na caixa de texto.
Modifique a URL de amostra fornecida:
https://host_name:port_number/AFUWeb/RD.do?
r=%PID_ENCRYPTED&sum=%URL_CHECKSUM%&repositoryID=%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%

Referências relacionadas

“Propriedades dos Metadados do Sistema de Atualização do CM 8.x” na página
269
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Copiar para Caixa de Correio do EC:

Esta tarefa copia documentos de uma pasta pessoal (arquivo PST) para a caixa de
correio do Exchange do usuário do arquivo PST após o arquivamento destes
documentos. Portanto, informações que podem existir fora do sistema de e-mail
são trazidas para o sistema. Tais informações consistem em documentos de arquivo
PST que nunca foram enviados ou recebidos como um e-mail, mas nenhum,
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contudo, foi criado e armazenado em um arquivo PST. A tarefa Copiar na Caixa de
Correio do EC sujeita tais documentos ao controle do sistema de e-mail.

Resumo da Tarefa

Tabela 128. Resumo da Tarefa do Copiar para Caixa de Correio do EC

Característica Valor

Nome da tarefa Copiar para Caixa de Correio do EC

Propósito Principal Copia documentos de arquivos PST para
caixas de correio

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário para processamento de arquivos
PST

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer apenas após estas tarefas:

v EC Preparar E-mail para Arquivamento

v EC Finalizar E-Mail para Conformidade

v A tarefa do Criar Stub de E-mail do EC
(para efetuar stub nos documentos nos
arquivos PST, resultando em stubs sendo
copiados para a caixa de correio)

e antes da tarefa deCriar Stub de E-mail do
EC (para excluir os stubs dos arquivos PST)

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração Nenhum(a)

Nota: Você precisa de um coletor que procure documentos em arquivos PST
(arquivos PST como fonte de coleta).

O usuário do arquivo PST é o usuário cujo ID (ID da conta ou endereço de e-mail)
está associado a um arquivo PST. Não é necessariamente o proprietário, uma vez
que é possível criar arquivos PST em nome de outros usuários.

Você pode copiar documentos inteiros para caixas de correio do usuário ou
documentos de stub se o stub foi aplicado após o arquivamento.
Referências relacionadas

“Origens de Coleta do Microsoft Exchange para Arquivamento Automático” na
página 501
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Criar Stub de E-mail do EC:

Esta tarefa remove o conteúdo do e-mail original nas caixas de correio do cliente
ou dos documentos do Notes após eles terem sido arquivados pelo IBM Content
Collector e insere links pelos quais os usuários podem visualizar o conteúdo
arquivado. Os links a serem inseridos dependem das especificações para as opções
de apontamento do documento no repositório.
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Resumo da Tarefa

Tabela 129. Resumo da Tarefa do Criar Stub de E-mail do EC

Característica Valor

Nome da tarefa Criar Stub de E-mail do EC

Propósito Principal Remove o conteúdo do e-mail original nas
caixas de correio do cliente ou dos
documentos do Notes após eles terem sido
arquivados pelo IBM Content Collector e
insere links pelos quais os usuários podem
visualizar o conteúdo arquivado. Os links
são inseridos de acordo com as
especificações para as opções de
apontamento do documento no repositório.

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefa de
arquivamento e stub para documentos de
e-mail e do aplicativo Notes

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após uma tarefa do
Preparar E-mail para Fragmentação do EC
ou um coletor Processar Ciclo de Vida de
Stub de E-mail

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração “Opções de Stubbing”

“Definição de Formato” na página 561

“Definições de Stubbing” na página 562

“Tipos de Mensagem Excluídas” na
página 563

Opções de Stubbing

O apontamento do documento no repositório pode ser feito apenas após o
arquivamento bem-sucedido de documentos. Portanto, você precisa colocar a tarefa
de stub após a tarefa do Preparar E-mail para Fragmentação do EC na rota de
tarefa ou após um coletor Processar Ciclo de Vida de Stub de E-mail do EC. Há
métodos diferentes para executar stub: além de usar uma tarefa de stub simples, é
possível usar um ciclo de vida de stub. Este último exige mais recursos do sistema
porque usa seu próprio coletor. Portanto, um ciclo de vida de apontamento do
documento no repositório é recomendável apenas se você desejar reduzir o
conteúdo de documentos passo a passo, por exemplo, primeiro removendo anexos,
em seguida, reduzindo ou removendo os textos do corpo e assim por diante. Para
uma remoção única de conteúdo, uma simples tarefa de apontamento do
documento no repositório é suficiente. Entretanto, observe que ambos os métodos
exigem um objeto de tarefa de stub na rota de tarefa.

Importante: As informações de endereço para o servidor Content Collector
tornam-se uma parte inalterada do link no documento de stub. Para evitar
problemas com os links gerados, especifique o nome completo do servidor (por
exemplo, ICCServer.example.com) para o servidor Content Collector no Web
Application em Configurações Gerais → Web Application. Certifique-se de que
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este nome do host seja resolvido corretamente pelo DNS. Se o nome do host do
servidor que hospeda o Web Application alterar, todos os links de stub se tornarão
desnecessários.

Content Collector não trata anexos MSG como anexos, mas como parte da
mensagem do Exchange. Um arquivo MSG integrado não é armazenado
separadamente no archive e nenhum link separado é criado para a MSG integrada.
Ele permanece parte da mensagem do Exchange arquivada. O anexo MSG
integrado permanece no stub de mensagem se você selecionar o tipo de stub
Remover Anexos. Ele apenas remove do stub quando Remover anexos e recortar
corpo é selecionado.

Como um usuário do Lotus Notes, selecione o tipo de documentos aos quais o
método de apontamento do documento no repositório é aplicado:

E-mail Documentos de e-mail são colocados em stub de acordo com o método de
stub selecionado.

Aplicativo
Documentos de aplicativos Lotus Notes são apontados no repositório de
acordo com o método de apontamento do documento no repositório
selecionado. Também é necessário especificar o campo rich text no qual as
informações de apontamento do documento no repositório devem ser
inseridas.

Nota: Quando documentos dos aplicativos Lotus Notes são arquivados,
nenhum link de visualização para o corpo do documento é inserido.
Portanto, é recomendável selecionar a opção de apontamento do
documento no repositório Remover anexos. Com esta opção de stub, o
conteúdo integral dos campos rich text do documento é mantido.

Selecione o método de apontamento do documento no repositório que deseja usar:
v Apontar documento no repositório imediatamente cria uma tarefa simples de

apontamento do documento no repositório sem um ciclo de vida de
apontamento do documento no repositório. Selecione também o que remover
dos documentos originais:

Não remover nada e incluir texto
Isto não remove nada dos documentos do cliente originais, mas inclui
uma mensagem de texto. Quando os usuários abrem um documento de
stub, a mensagem de texto os informa sobre o fato de que o conteúdo foi
arquivado pelo IBM Content Collector. Você pode definir a mensagem de
texto a ser inserida; isso é feito no campo Informações Gerais.

Remover anexos
Esta opção remove os anexos dos documentos originais imediatamente
após o arquivamento. Ao mesmo tempo, links para os anexos
arquivados e uma mensagem de texto que informa ao usuário que os
anexos foram arquivados são inseridos. É possível definir a mensagem
de texto no campo Texto para Anexos em Stub. Os usuários do Lotus
Notes podem especificar o texto que precede os links no campo Texto do
Link do Anexo.

Com o Lotus Domino, os anexos podem ser inseridos em qualquer lugar
no corpo do documento. Estes anexos são substituídos pelos links de
anexo e, adicionalmente, um link de anexo para cada anexo removido é
incluído no resumo de anexo no final do documento de stub. Para ter
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links de inserção do Content Collector apenas no resumo de anexo,
selecione a opção Incluir link de anexo apenas no resumo de anexo.

Remover anexos e recortar corpo
Além de remover os anexos (consulte a entrada em Remover anexos),
essa opção reduz o comprimento do texto do corpo para o número
especificado de caracteres. Defina o limite de caracteres no campo
rotulado Número de caracteres ao qual o corpo é reduzido.

O número real de letras que permanecem no corpo de um e-mail é
menor que esse número se vários pontos de código Unicode forem
necessários para representar uma letra.

Remover anexos e corpo
Isso é semelhante à opção Remover anexos e recortar o corpo. A
diferença é que o texto do corpo é removido inteiramente, em vez de
reduzido.

Excluir e-mail inteiro
Esta opção exclui os documentos originais após o arquivamento. Isto
libera a quantidade máxima de espaço nas caixas de correio dos usuários
e reduz o número de entradas nas visualizações e pastas do cliente de
e-mail. Entretanto, como não haverá nenhum documento de stub, os
usuários podem localizar e-mail arquivado apenas usando a função de
procura.

v Atrasar stub e usar coletor Processar Ciclo de Vida de Stub de E-mail do EC
usa um ciclo de vida de stub. Selecione esta opção apenas nas rotas de tarefas
que são alimentadas pelo coletor EC Processar Ciclo de Vida de Stub de E-mail.

Dependendo do método de stub que você selecionou, as seguintes opções
adicionais estarão disponíveis:
v Apenas Microsoft Exchange: Se você selecionou qualquer uma das opções para

remover os anexos ou se você selecionou para atrasar o stub, também poderá
selecionar Preservar ícone de clipe de papel na visualização da mensagem ao
remover anexos. Para obter informações adicionais sobre esta opção, clique no
link apropriado na parte inferior deste tópico.

v Se você selecionou qualquer uma das opções para remover parte ou todo o texto
do corpo ou se selecionou para atrasar o stub, também poderá selecionar a
opção Não incluir link do corpo no documento de stub. Com esta opção, o
Content Collector não insere um link no texto do corpo arquivado no
documento de stub, mas apenas links de anexo.

v Apenas Lotus Domino: Se você selecionou qualquer uma das opções para
remover os anexos ou se selecionou para atrasar o stub, também poderá
selecionar a opção Incluir link de anexo apenas no resumo de anexo para
evitar que o Content Collector insira links de anexo adicionais no corpo do
documento de stub.

Definição de Formato

Especifique o formato de entradas de data e hora:

Formato de data
Por exemplo, você pode digitar MM/dd/aaaa para especificar um formato de
data começando com um número de dois dígitos para o mês, seguido por
um número de dois dígitos para o dia e terminando com um número de
quatro dígitos para o ano.
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É possível inserir um marcador %d% para a data nos campos mencionados
em “Definições de Stubbing”. Esses campos contêm os textos a serem
inseridos nos documentos de stub, indicando que partes do conteúdo
foram removidas. Se o marcador %d% for inserido em um destes campos,
será inserido um registro de data nas mensagens de stub que está em
conformidade com o padrão MM/dd/aaaa. Para obter uma lista dos formatos
possíveis a serem inseridos no campo Formato de Data, clique no link na
parte inferior deste tópico.

Formato de Hora
Por exemplo, você pode digitar HH:mm:ss para especificar um formato de
data começando com um número de dois dígitos para as horas, seguido
por um número de dois dígitos para os minutos e terminando com um
número de dois dígitos para os segundos.

É possível inserir um marcador %t% para a hora nos campos mencionados
em “Definições de Stubbing”. O efeito é semelhante ao descrito para o
formato de data.

Definições de Stubbing

Digite os textos a serem inseridos nos locais onde o conteúdo foi removido. Use
somente texto simples. Marcação, como por exemplo, HTML, não é suportada. A
disponibilidade de campos de entrada depende as opções de apontamento do
documento no repositório selecionadas:

Informações gerais
O texto que aparece em documentos originais, independentemente da
opção selecionada. Exemplo:
O conteúdo desse e-mail foi arquivado por %u% em %d% às %t%.

em que

%u%
Significa o usuário que executa o Conector de E-mail.

%d%
Representa a data de arquivamento, que é inserida no formato
especificado no campo Formato de Data.

%t%
Representa a hora de arquivamento, que é inserida no formato
especificado no campo Formato de Hora.

Texto para anexos em stub
Texto que aparece no final do documento de stub após os anexos terem
sido removidos. Exemplo:
Anexos removidos.

Texto do link do anexo
O texto que precede o link para um anexo arquivado no documento de
stub. Exemplo:
Clique aqui para visualizar o anexo arquivado.

Esta opção está disponível apenas para usuários do Lotus Notes.

Texto do link do corpo
Texto que aparece no ou como o link para um texto do corpo arquivado no
documento de stub. Exemplo:
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Clique aqui para visualizar o
conteúdo de e-mail arquivado.

Nota: Para documentos do aplicativo Notes, não é inserido nenhum texto
de link.

O número de caracteres no corpo foi reduzido para
Especifique o número de caracteres. Por exemplo, se você digitar 100,
apenas os 100 primeiros caracteres do texto do corpo em um documento
permanecerão após a redução.

Nota: O número real de letras que permanecem no corpo de um e-mail é
menor que esse número se vários pontos de código Unicode forem
necessários para representar uma letra.

Nome do anexo usado para preservar o ícone de clipe
Especifique o texto usado como o nome do arquivo para o anexo simulado
em um documento de stub. O texto é limitado em 28 caracteres.

Esta opção está disponível apenas para usuários do Microsoft Exchange.

Tipos de Mensagem Excluídas

Esta opção de configuração está disponível apenas para usuários do Microsoft
Exchange.

Documentos da mensagem do Exchange que são listados nas classes Tipos de
Mensagens Excluídos são excluídos do stub. É possível incluir tipos de mensagens
adicionais na lista. Na janela Incluir Tipo de Mensagem, digite o nome exato de
uma classe de mensagem do Exchange, por exemplo, IPM.Report no campo Tipo
de Mensagem.

Para excluir apenas a classe especificada, mas não seus filhos, deixe Excluir tipo de
mensagem de base selecionado. Para excluir apenas os filhos, selecione Excluir
todos os tipos de mensagem derivados do tipo de base especificado.

Por exemplo, para excluir a classe de mensagem pai para relatórios de entrega sem
seus filhos (IPM.REPORT), digite IPM.Report no campo Tipo de Mensagem e deixe
Excluir tipo de mensagem base selecionado. Para excluir os filhos
(IPM.REPORT.*), digite IPM.Report e selecione Excluir todos os tipos de
mensagens derivados do tipo de base especificado.
Conceitos relacionados

“Ícone de Clipe para Anexos Removidos”
Tarefas relacionadas

“Coletando Documentos para Processamento do Ciclo de Vida” na página 515
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290
Informações relacionadas

Formatos de data e hora possíveis

Ícone de Clipe para Anexos Removidos:

A partir do IBM Content Collector 2.1.0.2, a maneira de manipular anexos para os
quais os links foram incluídas mudou. Versões anteriores do IBM Content Collector
removiam apenas o conteúdo binário dos anexos e deixavam as informações de
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controle de anexos inalteradas. Se o corpo era removido, todos os anexos eram
totalmente removidos da mensagem e o ícone de clipe era perdido. Agora, o IBM
Content Collector remove totalmente os anexos da tabela de anexos e inclui um
arquivo .gif como um anexo simulado para preservar o ícone de clipe. Este arquivo
mostra um ícone de archive com um clipe para representar o fato de que a
mensagem que foi arquivada pelo IBM Content Collector continha anexos que
agora estão acessíveis usando links no stub de mensagem. Este anexo simulado é
preservado, mesmo que o corpo seja removido.

Este comportamento é controlado na tarefa Criar Stub de E-mail do EC. Você
seleciona a opção Preservar ícone de clipe na visualização da mensagem ao
remover anexos para que o IBM Content Collector inclua um marcador de anexo
sempre que ele remover anexos. O anexo simulado é marcado como oculto.
Embora o Outlook respeite esta configuração e não mostre o marcador de anexo, o
Outlook Web Access sempre mostra anexos se eles forem marcados como ocultos
ou não. Se você não selecionar esta opção, IBM Content Collector não inclui um
marcador de anexo para preservar o ícone de clipe de papel.

Se você selecionar para preservar o ícone de clipe de papel quando anexos forem
removidos, também deverá especificar um nome para o anexo simulado. O nome
do arquivo pode ter até 28 caracteres. Ele não pode conter nenhum dos seguintes
caracteres: \/:*?<>|"

Quando você importa uma rota de tarefa que foi criada com o IBM Content
Collector 2.1.0.1 ou anterior e a opção de stub inclui a remoção de anexos,
Preservar ícone de clipe de papel na visualização da mensagem ao remover
anexos é selecionado na tarefa Criar Stub de E-mail do EC e um nome do arquivo
padrão é configurado.

As mensagens que já foram apontadas no repositório não serão alteradas
automaticamente; apenas quando forem restauradas e, posteriormente, reapontadas
no repositório, o reapontamento do documento no repositório usará a nova
configuração.

Extrair Anexos do EC:

Esta tarefa permite que anexos sejam salvos como arquivos separados do
documento. Se você não incluir essa tarefa na rota de tarefa, os anexos não serão
salvos no repositório como objetos separados.

Resumo da Tarefa

Tabela 130. Resumo da Tarefa do Extrair Anexos do EC

Característica Valor

Nome da tarefa Extrair Anexos do EC

Propósito Principal Extrai anexos do e-mail, documentos do
aplicativo Notes ou arquivos PST

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário em rotas de tarefa de
arquivamento para o modelo de dados
composto
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Tabela 130. Resumo da Tarefa do Extrair Anexos do EC (continuação)

Característica Valor

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após a tarefa EC
Preparar E-mail para Arquivamento

Produz quais metadados? Deduplicação de Anexo, E-mail, Arquivo,
Status de Tarefa

Opções de configuração Nenhum(a)

Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema de Deduplicação de Anexo” na página
266
“Propriedades de Metadados do Sistema: E-mail” na página 269
“Propriedades de Metadados do Sistema: Arquivo” na página 276
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

EC Extrair Metadados:

Esta tarefa extrai metadados dos campos em um documento para armazenar estes
metadados em campos correspondentes no repositório.

Os campos de metadados em um repositório fornecem informações de pesquisa
para consultas do usuário. Por exemplo, o campo de repositório que corresponde
ao campo De ou Emissor de um e-mail permite que usuários procurem o e-mail
que foi enviado por uma pessoa específica. Determinados campos de e-mail são
selecionados por padrão, tais como os campos Assunto, Para ou Emissor (De). Você
pode selecionar outros campos dos quais extrair metadados se achar que eles
incluem informações importantes para pesquisa em seu repositório.

Para mensagens do Exchange, esta tarefa também extrai informações das pastas
gerenciadas se estas informações estiverem disponíveis.

Documentos criptografados do Lotus Notes são criptografados antes que quaisquer
metadados sejam extraídos. Isso é necessário para permitir a procurar
posteriormente. Todos os documentos criptografados do Lotus Notes são
arquivados em formato decriptografado, e eles serão restaurados como cópia
decriptografada. Porque mensagens criptografadas do Microsoft Exchange
consistem em um contêiner e em um anexo criptografado, essas mensagens podem
ser arquivadas em formato criptografado. Portanto, o EC Extrair Metadados não
decriptografa mensagens do Microsoft Exchange.

Resumo da Tarefa

Tabela 131. Resumo da Tarefa do EC Extrair Metadados

Característica Valor

Nome da tarefa EC Extrair Metadados

Propósito Principal Extrai metadados de campos em um
documento para armazenar estes metadados
em campos correspondentes no repositório.

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail
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Tabela 131. Resumo da Tarefa do EC Extrair Metadados (continuação)

Característica Valor

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário em rotas de tarefa de
processamento de email ou de aplicativo

Posicionamento da rota de tarefa Deve ser a primeira tarefa em um rota de
tarefa

Produz quais metadados? E-mail, Deduplicação de E-mail, Status de
Tarefa

Opções de configuração “Associar Metadados”

“Definição de Formulários Adicionais
(Apenas Notes)”

Associar Metadados

Para extrair metadados de campos de documento adicionais, selecione o conjunto
de campos apropriado na lista Metadados Definidos pelo Usuário. Estes conjuntos
de campos devem ter sido definidos anteriormente, na seção Metadados Definidos
pelo Usuário da configuração Metadados e Listas.

Para Microsoft Exchange, também é possível acessar propriedades MAPI e
propriedades nomeadas. Edite o campo customizado no qual deseja mapear uma
propriedade MAPI ou uma propriedade nomeada. Especifique se deseja ter a
propriedade extraída da mensagem para que você possa usar os metadados em
regras ou quando você designar valores da propriedade e selecione o tipo de
propriedade:

Propriedade MAPI
As propriedades Microsoft Messaging API (MAPI) são um conjunto padrão
de propriedades predefinidas da Microsoft. Selecione um nome da
propriedade para referir-se a uma propriedade MAPI específica. Para a
propriedade selecionada, o identificador de propriedade hexadecimal e o
tipo de propriedade MAPI são exibidos.

Propriedade Nomeada
As propriedades nomeadas são propriedades que foram definidas por um
usuário ou um aplicativo. Geralmente, elas atendem a um propósito para o
qual uma propriedade MAPI não pode ser usada. As propriedades
nomeadas são referenciadas por um ID de propriedade, que é um valor
hexadecimal, ou um nome, que é um valor de cadeia. Selecione MNID_ID
para referenciar por ID de propriedade ou MNID_STRING para
referenciar por nome e especifique um valor apropriado no campo ID.
Além disso, selecione o conjunto de propriedades que contém a
propriedade nomeada selecionada.

Definição de Formulários Adicionais (Apenas Notes)

Os usuários do Lotus também podem especificar formulários ou propriedades
adicionais para ampliar a base para o cálculo da chave de hash de deduplicação:
v Para incluir um formulário para o cálculo da chave hash de deduplicação, digite

seu nome no campo Nome do Formulário e clique em Incluir. Por exemplo,
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para incluir o formulário para entradas na agenda no Lotus Notes 8, digite
Compromisso. O nome do formulário aparece na lista sob o campo Nome do
Formulário.

v Para incluir uma propriedade para o cálculo da chave de hash de deduplicação,
digite seu nome delimitado por caracteres de barra invertida (\) no campo
Nome do Formulário e clique em Incluir. Os caracteres de barra invertida (\)
são necessários para indicar que a entrada se refere a uma propriedade, não a
um formulário. Por exemplo, para incluir a propriedade CCO, que está
disponível apenas no e-mail de destinatários de CCO e na cópia enviada, digite
\BlindCopyTo\. A entrada aparece na lista sob o campo Nome do Formulário.

Tarefas relacionadas

“Incluindo e Editando Metadados Definidos pelo Usuário” na página 258
Referências relacionadas

“Associar Metadados de FSC” na página 575
“Propriedades de Metadados do Sistema: E-mail” na página 269
“Propriedades de Metadados do Sistema de Deduplicação de E-mail” na página
275
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

EC Finalizar E-Mail para Conformidade:

Esta tarefa converte um arquivo temporário criado pela tarefa Preparar E-mail para
Arquivamento do EC em um arquivo bundled resource item (BRI). Um arquivo
nesse formato pode ser armazenado no repositório no estado em que se encontra,
ou seja, nenhuma conversão adicional é necessária. Esta tarefa pode ser usada
apenas com o modelo de dados de e-mail em pacote configurável.

Resumo da Tarefa

Tabela 132. Resumo de Tarefa do EC Finalizar E-Mail para Conformidade

Característica Valor

Nome da tarefa EC Finalizar E-Mail para Conformidade

Propósito Principal Converte um arquivo temporário criado pela
tarefa Preparar E-mail para Arquivamento
do EC em um arquivo bundled resource
item (BRI)

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
arquivamento de e-mail se o modelo de
dados de e-mail em pacote configurável for
usado

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após a tarefa EC
Preparar E-mail para Arquivamento

Produz quais metadados? Formato de Arquivamento, Arquivo, Status
de Tarefa

Opções de configuração Nenhum(a)
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Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema de Formato de Arquivamento” na página
265
“Propriedades de Metadados do Sistema: Arquivo” na página 276
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

EC Preparar E-mail para Arquivamento:

Esta tarefa cria um arquivo temporário para cada e-mail que foi capturado por um
coletor. O arquivo temporário é a base para transformações posteriores.

Resumo da Tarefa

Tabela 133. Resumo da Tarefa do EC Preparar E-mail para Arquivamento

Característica Valor

Nome da tarefa EC Preparar E-mail para Arquivamento

Propósito Principal Cria um arquivo temporário para cada email
que foi capturado por um coletor

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
arquivamento de e-mail

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente antes de uma tarefa
EC Finalizar E-Mail para Conformidade

Produz quais metadados? Formato de Arquivamento, Arquivo, Status
de Tarefa

Opções de configuração “Formato de Arquivamento”

Formato de Arquivamento

Se o IBM Content Collector conectar-se a um sistema de correio do Lotus
Notes/Domino, você pode escolher entre as seguintes opções:

Formato Nativo do Notes
Para armazenar o arquivo temporário no formato IBM CommonStore para
Lotus Domino (CSN). Este formato assegura que a aparência original seja
preservada quando o e-mail for restaurado em um banco de dados do
Lotus Notes.

Formato simples
Para extrair o texto simples do corpo de e-mail e armazenar isso como um
arquivo temporário. Nenhuma informação de anexo estará disponível no
arquivo temporário e, portanto, no documento arquivado. Se você
selecionar este formato, o e-mail não poderá ser colocado em stub ou
restaurado. Isso é recomendável apenas para processos de negócios do
FileNet P8.

Nota: Se o IBM Content Collector se conectar a um sistema de e-mail do Exchange,
o formato de arquivo do arquivo temporário será sempre MSG.
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Selecione Salvar arquivo de mensagens nativo sem anexos para permitir que o
IBM Content Collector arquive anexos separadamente (modelo de dados
composto).
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema de Formato de Arquivamento” na página
265
“Propriedades de Metadados do Sistema: Arquivo” na página 276
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Preparar E-mail para Fragmentação do EC:

Esta tarefa marca o documento como arquivado e grava informações do repositório
no documento a ser apontado no repositório para que, posteriormente, o
documento possa ser vinculado ao conteúdo arquivado. Além disso, para satisfazer
cenários de BPM, ele marca o documento como processado, para que ele seja
processado apenas uma vez.

Resumo da Tarefa

Tabela 134. Resumo da Tarefa do Preparar E-mail para Fragmentação do EC

Característica Valor

Nome da tarefa Preparar E-mail para Fragmentação do EC

Propósito Principal v Grava informações do repositório no
documento a ser apontado no repositório
e marca o documento como arquivado

v Marca o documento como processado,
para que ele seja processado apenas uma
vez

v Verifica se o documento e todos os anexos
foram arquivados

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário em rotas de tarefa de
arquivamento de email e de aplicativo

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente antes de uma tarefa
Criar Stub de E-mail do EC

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração “Opções de Processamento” na página
570

Depois que essa tarefa foi concluída, um ícone é exibido ao lado dos documentos
no Lotus Notes. Esse ícone marca os documentos como arquivados. No Outlook,
esse ícone não é exibido.

Esta tarefa também executa uma verificação de consistência para assegurar que o
documento e todos os anexos tenham sido arquivados. Se uma parte do
documento não foi arquivada, ocorrerá uma exceção. As mensagens de erro são
gravadas nos arquivos de log e o documento não é marcado como arquivado.
Portanto, não é possível filtrar anexos durante o arquivamento, por exemplo, para
excluir arquivos .mp3 do arquivamento.
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Opções de Processamento

Selecione uma destas opções:
v Marcar como processado marca um documento como processado por um coletor.

Esta opção pode ser usada nas rotas de tarefas que processam documentos de
e-mail (por exemplo, move-os para pastas específicas) mas não arquivam os
documentos.

v Marcar como arquivado para conformidade marca um documento como
arquivado. Também é necessário especificar o formato de arquivamento:
– Com o Modelo de Dados de E-mail Incluído no Pacote Configurável, o

conteúdo do documento completo, ou seja, o texto, os anexos e as outras
propriedades do documento são arquivados em um único arquivo.

– Com o Modelo de Dados de E-mail Composto, o conteúdo do documento
não é armazenado em um único arquivo, mas decomposto em arquivos de
anexos separados e o restante em um único arquivo. Por exemplo, se um
documento de e-mail contivesse três anexos, a mensagem logicamente seria
dividida em quatro partes.

Se você selecionar esta opção, também poderá selecionar Gravar retenção base
na mensagem. Neste caso, a data de retenção que é configurada pela tarefa
Calcular Data de Expiração é gravada na mensagem.

Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Extrair Texto:

Esta tarefa extrai o texto dos anexos de email e o prepara para um índice de texto
total.

Se a extração de texto falhar, a tarefa Extrair Texto gravará uma notificação de erro
para o documento de indexação de procura de texto. Consulte o tópico relacionado
para obter uma lista de sequências de cadeia possíveis.

Resumo da Tarefa

Tabela 135. Resumo de Tarefa do Extrair Texto

Característica Valor

Nome da tarefa Extrair Texto

Propósito Principal Extrai o texto dos arquivos ou anexos de
e-mail e o prepara para indexação de texto
total

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
arquivamento de email ao processar anexos
que devem ser índices de texto total

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após a tarefa Extrair
Anexos do EC em rotas de tarefa de
arquivamento de e-mail

Produz quais metadados? Status de Tarefa, Extração de Texto

Opções de configuração “Filtro de Extensões de Arquivo” na
página 571
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Filtro de Extensões de Arquivo

Define um filtro para extensões do arquivo. Quando você definir um filtro de
exclusão, a tarefa Extrair Texto ignorará os arquivos com as extensões listadas para
indexação de texto. Se a lista estiver vazia, a tarefa renderizará todos os arquivos
que foram transmitidos. Quando você define um filtro de inclusão, a tarefa Extrair
Texto processará arquivos com as extensões listadas para indexação de texto. Se a
lista estiver vazia, a tarefa não renderizará nenhum dos arquivos que são
transmitidos.

Para todos os arquivos ignorados, a tarefa grava a sequência
"IcmFceWarning:IcmConfigFilteringFile" nos campos icc_attachment e
icc_attachment_text do documento de indexação de procura de texto, para que seja
possível procurar todos os documentos que contêm anexos que não foram
indexados.

Para restaurar a lista padrão de extensões, clique em Carregar Lista de Extensões
Padrão. Para esvaziar a lista, clique em Limpar Lista de Extensões.
Referências relacionadas

“Procurando Cadeias de Erros” na página 720
“Propriedades de Metadados do Sistema: Extração de Texto” na página 290
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Documento de Criação do FileNet Image Services:

Para salvar um documento em um repositório do IBM FileNet Image Services, é
necessário especificar onde salvá-lo e como indexá-lo. Especifique onde salvar um
documento selecionando uma conexão configurada anteriormente com a biblioteca
IS. Especifique como indexá-lo escolhendo uma classe para o item e definindo os
valores a serem atribuídos a cada propriedade dessa classe.

Resumo da Tarefa

Tabela 136. Resumo da Tarefa do Documento de Criação do FileNet Image Services

Característica Valor

Nome da tarefa Documento de Criação do FileNet Image
Services

Propósito Principal Arquivar um documento em um repositório
do FileNet IS

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de Origem do Sistema de Arquivos

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet Image Services Connector

Quando necessário? Necessário para rotas de tarefa que
arquivam documentos no FileNet IS

Posicionamento da rota de tarefa Deve aparecer antes das seguintes tarefas:

v Documento de Arquivo do FileNet Image
Services na Pasta

v Permissões de Modificação do FileNet
Image Services

Produz quais metadados? Criar Documento do FileNet Image Services,
Status de Tarefa
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Tabela 136. Resumo da Tarefa do Documento de Criação do FileNet Image
Services (continuação)

Característica Valor

Opções de configuração “Conexão”

“Opções de Registro de Entrada”

“Mapeamentos de Propriedades”

Pré-requisitos: Crie todas as classes que você precisará no repositório FileNet IS.

Conexão

Selecione a conexão apropriada para permitir o acesso ao repositório de destino
pelo IBM Content Collector.

Opções de Registro de Entrada

Você pode inserir uma URL a ser usada durante a inclusão de um atalho para um
documento no repositório.

Mapeamentos de Propriedades

A caixa de listagem Classe exibe todas as classes de documentos no repositório
selecionado. Escolha a classe de documento que você deseja usar ao capturar o
item.

Nota: Se classes de documento forem incluídas enquanto o Gerenciador de
Configuração estiver em execução, você precisará reiniciar o aplicativo para ver as
novas classes na lista.

Inclua ou edite propriedades da classe de documento selecionada.
Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
“Designando Valores da Propriedade” na página 530
“Listar Procura” na página 537
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema - Criar Documento do FileNet Image
Services” na página 278
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Documento de Arquivo do FileNet Image Services na Pasta:

Você deve incluir um documento em uma pasta no repositório para poder procurar
o documento em um ponto posterior. Se você não incluir o documento na pasta,
poderá acessá-lo apenas procurando-o.
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Resumo da Tarefa

Tabela 137. Resumo da Tarefa do Documento de Arquivo do FileNet Image Services na
Pasta

Característica Valor

Nome da tarefa Documento de Arquivo do FileNet Image
Services na Pasta

Propósito Principal Arquivando Documentos em uma Pasta do
Repositório FileNet IS

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de Origem do Sistema de Arquivos

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet Image Services Connector

Quando necessário? Necessário em rotas de tarefa de
arquivamento de arquivos

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após a tarefa
Documento de Criação do FileNet Image
Services

Produz quais metadados? Arquivar Documento na Pasta do FileNet
Image Services, Status de Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Arquivo nas Opções de Pasta”

Conexão

Selecione a conexão apropriada para permitir o acesso ao repositório de destino
pelo IBM Content Collector.

Arquivo nas Opções de Pasta

Na caixa de texto Caminho de Pasta, forneça o caminho completo para a pasta no
IS. Use um dos métodos a seguir:
v Navegue para selecionar a pasta na árvore de pasta.
v Digite um valor literal de uma pasta na qual você deseja arquivar o documento.
v Use uma expressão de metadados para o caminho de pasta.
v Use uma expressão regular para o caminho de pasta.
v Use um valor calculado para o caminho de pasta.
v Use a consulta da lista para determinar o caminho de pasta.

Marque Criar pasta se ela não existir para ter a pasta criada automaticamente se
ela não existir. Se você não marcar esta opção e a pasta especificada não existir,
ocorrerá um erro.
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Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
“Designando Valores da Propriedade” na página 530
“Listar Procura” na página 537
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema Arquivar Documento na Pasta do FileNet
Image Services” na página 278
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Permissões de Modificação do FileNet Image Services:

Esta tarefa modifica permissões do usuário para arquivos que estão sendo salvos
em um repositório do FileNet IS.

Resumo da Tarefa

Tabela 138. Resumo da Tarefa do Permissões de Modificação do FileNet Image Services

Característica Valor

Nome da tarefa Permissões de Modificação do FileNet Image
Services

Propósito Principal Modifica as permissões do usuário para
arquivos em um ISrepository do FileNet

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de Origem do Sistema de Arquivos

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet Image Services Connector

Quando necessário? Necessário em rotas de tarefa de
arquivamento de arquivos

Posicionamento da rota de tarefa Deve aparecer após a tarefa Documento de
Criação do FileNet Image Services

Produz quais metadados? Modificar Permissões do FileNet Image
Services, Status de Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Usuário/Grupo com Permissão para”

Conexão

Selecione o repositório IS para o qual você deseja configurar permissões de
segurança.

Usuário/Grupo com Permissão para

Configurar opções de configuração para cada campo:

Ler Selecionar usuários ou grupos aos quais as permissões de Leitura devem
ser designadas.

Gravação
Selecionar usuários ou grupos aos quais as permissões de Gravação devem
ser designadas.

Anexar/Executar
Selecionar usuários ou grupos aos quais as permissões de Anexar/Executar
devem ser designadas.
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Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema Modificar Permissões do FileNet Image
Services” na página 279
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Associar Metadados de FSC:

A tarefa Associar Metadados do FSC permite usar arquivos de controle (em formato
XML ou CSV) para incluir metadados customizados em documentos de archive.

Às vezes, nem todas as informações necessárias para processar um documento
estão disponíveis no documento em si. Nestes casos, é possível usar arquivos de
metadados para fornecer informações adicionais. Por exemplo, uma empresa pode
desejar arquivar cópias de PDF de confirmações de solicitação. Estes arquivos
contêm algumas informações, mas não necessariamente todas as informações
necessárias, por exemplo, eles podem não ter um nome do cliente ou um tipo de
solicitação. Estas informações podem ser fornecidas em um arquivo separado e o
conteúdo deste arquivo de metadados pode ser usado como metadados para o
documento.

É possível usar arquivos de metadados de duas maneiras diferentes:

Coletar Documentos
Para coletar os documentos que você deseja arquivar e localizar um
arquivo de metadados para cada um dos documentos:
1. Crie um tipo de metadados do sistema de arquivos que define as

informações em seus arquivos de metadados.
2. Configure o coletor do sistema de arquivos para coletar os documentos

que você deseja arquivar.
3. Na tarefa do Associar Metadados de FSC, selecione o tipo de arquivo

de entrada Documento.
4. Como tipo de origem de metadados, selecione o tipo de metadados de

sistema de arquivos que você criou para este propósito.
5. Na seção Nome do Arquivo de Metadados, defina como derivar o

nome do arquivo de metadados a partir do nome do documento que
foi coletado.

6. As informações contidas no arquivo de metadados são associadas ao
documento, de forma que você possa acessá-las durante processamento
adicional como se elas fossem parte do documento original.

Coletar Arquivos de Metadados
Para coletar arquivos de metadados que contêm informações adicionais e
localizar os documentos que você deseja arquivar de acordo com este
arquivo de metadados:
1. Crie um tipo de metadados do sistema de arquivos que define as

informações em seus arquivos de metadados.
2. Configure o coletor de sistema de arquivos para coletar os arquivos de

metadados que contêm as informações que você deseja incluir nos
documentos.

3. Na tarefa do Associar Metadados de FSC, selecione o tipo de arquivo
de entrada Arquivo de Metadados.

4. Como tipo de origem de metadados, selecione o tipo de metadados de
sistema de arquivos que você criou para este propósito.

Configurando o Content Collector 575



5. Na seção Nome do Documento, defina como derivar o nome dos
documentos a serem processados a partir do arquivo de metadados. É
possível basear a definição no nome do arquivo de metadados (para
processar um documento) ou em valores no arquivo de metadados
(para processar um ou mais documentos).

6. Durante processamento adicional, configure regras para distinguir entre
os arquivos de metadados que foram coletados pelo coletor do sistema
de arquivos e os documentos que foram localizados pelo Associar
Metadados de FSC. É possível usar a propriedade de Metadados FSC É
Metadados para distinguir entre arquivos de metadados e arquivos de
documentos.

Resumo da Tarefa

Tabela 139. Resumo da Tarefa do Associar Metadados de FSC

Característica Valor

Nome da tarefa Associar Metadados de FSC

Propósito Principal Corresponde arquivos de metadados a
arquivos de conteúdo e permite mapear
metadados customizados

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de Origem do Sistema de Arquivos

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário em rotas de tarefa de
processamento se você desejar acessar
campos definidos no arquivo de metadados
associado a um arquivo e usar os campos
em mapeamentos de propriedades

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer apenas antes de tarefas do
repositório

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração “Opções do Monitor”

“Opções de Nome do Documento” na
página 577

“Opções de Nome do Arquivo de
Metadados” na página 577

Opções do Monitor

O Tipo de Arquivo de Entrada determina a direção da procura:
v Selecionar Arquivo de Metadados informa ao aplicativo que você está coletando

arquivos de metadados e que a tarefa deve procurar arquivos de documentos
que correspondem a eles. Especifique os critérios de procura na região Nome do
Documento.

v Selecionar Documento informa ao aplicativo que você está coletando arquivos
de conteúdo e que a tarefa deve procurar arquivos de metadados que
correspondem a eles. Especifique os critérios de procura na região Nome do
Arquivo de Metadados.

O Tipo de origem de metadados é o conjunto de metadados customizados
definidos para os itens de metadados definidos em Metadados e Listas. Se estiver
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coletando arquivos que contenham dados financeiros, por exemplo, você
selecionaria um tipo de origem denominado Financeiro, que pode incluir campos
para números de contas e saldos.

O Tempo de espera máximo é o número de segundos que o sistema deve aguardar
um arquivo do documento associado a um arquivo de metadados. Configure um
valor de pelo menos um segundo, porque os arquivos do documento e de
metadados associados podem não chegar nas pastas de origem ao mesmo tempo.
O log registra um erro para cada arquivo que não chega dentro do tempo alocado.

Opções de Nome do Documento

Estas opções estão disponíveis quando você seleciona o tipo de arquivo de entrada
Arquivo de Metadados e informam ao aplicativo como localizar arquivos de
conteúdo associados a um arquivo de metadados.
v Nome de metadado + extensão do arquivo: O aplicativo determina o nome do

arquivo do documento a ser procurado, substituindo a extensão do arquivo do
arquivo de metadados pela extensão do arquivo inserida. Por exemplo, se o
nome do arquivo de metadados for document.xml e a extensão do arquivo .pdf
for inserida, o aplicativo procurará o arquivo de metadados denominado
document.pdf.

Importante: Selecionar esta opção restringe o processamento apenas aos
documentos com a extensão do arquivo fornecida, portanto, não selecione esta
opção se desejar processar arquivos de todos os tipos.

v Expressão regular aplicada ao nome do arquivo do documento: É possível usar
uma expressão regular para converter o nome do arquivo do metadados para o
nome de um arquivo do documento.

v Valores no arquivo de metadados: O arquivo de metadados contém os nomes
de um ou mais arquivos de conteúdo.
– Selecione a propriedade a ser usada no nome do arquivo.
– Apenas configuração dos Elementos de Conteúdo: Selecione Agrupar documentos

por arquivo de metadados para usar um arquivo .csv ou .xml que contém
propriedades de arquivo (nomes de campo ou de coluna) na primeira linha
do arquivo e os caminhos e nomes de arquivo em linhas subsequentes. Isto
configurará a propriedade de metadados É Agrupado por Arquivo como true.
Esta propriedade é usada ao invocar qualquer tarefa que utiliza um grupo de
itens e resulta na criação de um objeto de repositório de destino com
múltiplos elementos de conteúdo para múltiplos arquivos. Se você não
selecionar esta opção, os documentos serão agrupados por linha. Ou seja,
cada linha no arquivo representa um objeto de repositório com um ou mais
elementos de conteúdo.

– Apenas configuração de Elementos de Conteúdo: Selecione Documentos estão sem
conteúdo para usar apenas as propriedades dos arquivos listados no arquivo
.csv ou .xml, não os próprios arquivos.

Opções de Nome do Arquivo de Metadados

Estas opções estão disponíveis quando você seleciona o tipo de arquivo
Documento e informa ao aplicativo para determinar como localizar o arquivo de
metadados associado a um arquivo do documento.
v Nome de metadado + extensão do arquivo: determina o nome do arquivo de

metadados pelo qual procurar substituindo a extensão do arquivo do documento
pela extensão do arquivo inserida. Por exemplo, se o nome do documento for
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“document.pdf” e a extensão do arquivo “.xml” for inserida, o nome do arquivo
de metadados deverá ser “document.xml”.

v Expressão regular aplicada ao Nome do Documento (arquivo): É possível usar
uma expressão regular para converter o nome do arquivo do documento no
nome de um arquivo de metadados.

Conceitos relacionados

“Expressões comuns” na página 455
Tarefas relacionadas

“Incluindo e Editando Metadados do Sistema de Arquivos” na página 260
“Definindo Metadados para Serem Usados para Processar Arquivos para
Arquivamento” na página 791
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Metadados FSC” na página 279
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Pós-Processamento de FSC:

Esta tarefa define o que acontece a um arquivo no sistema de arquivos depois que
ele foi processado. Estas configurações aplicam-se apenas ao documento no sistema
de arquivos, não ao documento que foi incluído no repositório.

Resumo da Tarefa

Tabela 140. Resumo da Tarefa do Pós-Processamento de FSC

Característica Valor

Nome da tarefa Pós-Processamento de FSC

Propósito Principal Especifica o que permanece no sistema de
arquivos após o arquivamento

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de Origem do Sistema de Arquivos

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8, IBM Content Manager,
Conector do Repositório do Sistema de
Arquivos

Quando necessário? Opcional em rotas de tarefa de
processamento de arquivo; necessário se
você desejar preservar o ícone original para
o arquivo de atalho

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente no final, ou próximo
ao final, de uma rota de tarefa após uma
destas tarefas:

v Documento de Criação de FSR

v Criar Documento do CM 8.x

v Documento de Criação do P8 4.x

Produz quais metadados? Atualização do CM 8.x, Status de Tarefa

Opções de configuração “Opções de Pós-Processamento”

Opções de Pós-Processamento

Você pode selecionar uma destas opções:
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v Para excluir o arquivo do sistema de arquivos após a captura, selecione Excluir
Arquivo para excluir o arquivo permanentemente. Também é possível substituir
o arquivo excluído com um atalho. Para designar o atalho recomendado:
1. Selecione um Tipo de Metadados que corresponde ao seu repositório de

destino:

Repositório Tipo de Metadados

IBM FileNet P8 Documento de Criação do P8 4.x

IBM Content Manager Criar Documento do CM 8.x

Repositório do sistema de arquivos Documento de Criação de FSR

2. No menu Propriedade, selecione URL do Atalho.
Se as informações do ícone estiverem disponíveis na origem de metadados
de Informações do Tipo de Conteúdo, as informações do ícone serão usadas
no arquivo gerado .url (atalho).
O arquivo de atalho .url consiste apenas em um caminho de arquivo e um
índice de ícone e não no ícone real em si. Se você estiver visualizando o
atalho em um sistema no qual a origem do ícone não está disponível, verá o
ícone padrão para arquivos de atalho.

v Para manter o arquivo no sistema de arquivos após a captura, selecione Não
excluir arquivo. Se você selecionar esta opção, também poderá selecionar uma
ou mais destas opções:

Renomeie o arquivo incluindo a extensão do arquivo
Inclui a extensão do arquivo especificada no nome do arquivo. Por
exemplo, se você inserir a extensão do arquivo "done", o arquivo
"data.txt" será renomeado como "data.txt.done". Se já existir um arquivo
com este nome, um número entre parênteses será incluído no nome do
arquivo para torná-lo exclusivo. Para evitar vários processamentos do
mesmo arquivo, configure o coletor do sistema de arquivos para essa
rota de tarefa filtrar e exclua arquivos com essa extensão.

Mover arquivos para a pasta
Move o arquivo para a pasta especificada. Selecionar esta opção ativa a
opção Replicar Pastas, que replica o local do arquivo original (o
caminho inclui a letra da unidade ou o nome do servidor mais a
hierarquia de pastas) na pasta de destino.

Marcar arquivo como processado
Inclui uma propriedade no arquivo que indica que o coletor já processou
(mas necessariamente não capturou) este arquivo. O coletor do sistema
de arquivos usa esta propriedade para omitir arquivos de esforços de
coleta subsequentes, portanto, se estiver coletando de forma contínua ou
repetitiva, você deve selecionar esta opção.

Quando esta opção é selecionada, a configuração do coletor determina
como o arquivo é marcado. Se você selecionou a opção
Pós-processamento de NTFS, que é válida somente para arquivos NTFS,
o Content Collector armazenará as informações de marcação em um
fluxo de dados alternativo do arquivo. Se você selecionou a opção
Pós-processamento da pasta de controle, o Content Collector criará uma
pasta de controle na pasta de origem do arquivo coletado e gravará um
arquivo de controle com as informações de marcação nessa pasta.

Marcar o arquivo como capturado
Inclui uma propriedade no arquivo que indica que este arquivo já foi
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arquivado. O coletor do sistema de arquivos usa esta propriedade para
omitir arquivos de esforços de coleta subsequentes.

Quando esta opção é selecionada, a configuração do coletor determina
como o arquivo é marcado. Se você selecionou a opção
Pós-processamento de NTFS, que é válida somente para arquivos NTFS,
o Content Collector armazenará as informações de marcação em um
fluxo de dados alternativo do arquivo. Se você selecionou a opção
Pós-processamento da pasta de controle, o Content Collector criará uma
pasta de controle na pasta de origem do arquivo coletado e gravará um
arquivo de controle com as informações de marcação nessa pasta.

Criar atalho
Cria um atalho para o arquivo, usando o Tipo de metadados e
Propriedade especificados.

Observe que o navegador da Web que recupera a mensagem arquivada e
tenta iniciar o cliente associado não solicita nenhuma autenticação de
logon. Se as configurações de segurança do navegador estiverem
configuradas para não permitir isto, o conteúdo arquivado não será
exibido.

Access: Se o aplicativo puder recuperar a lista de controle de acesso
(ACL) do arquivo original, ele aplicará a ACL ao atalho. Caso contrário,
ele aplicará a ACL padrão do Windows. Em qualquer caso, as mudanças
feitas em Modificar segurança substituem estas configurações.

Alterar segurança do arquivo
Permite modificar as configurações de segurança do arquivo. Edite as
permissões de segurança conforme indicado na janela que se abre
quando você clica em Modificar segurança.

Tarefas relacionadas

“Movendo Documentos Fora da Rede para o IBM FileNet P8” na página 787
“Detectando e Processando Duplicatas, Procurando Documentos Arquivados e
Apontados no Repositório e Declarando Documentos como Registros” na página
789
“Definindo Metadados para Serem Usados para Processar Arquivos para
Arquivamento” na página 791
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Documento de Criação de FSR:

Para salvar um documento no sistema de arquivos, é necessário especificar onde
salvá-lo e como indexá-lo. Especifique onde selecionando uma pasta na qual salvar.
Você indexa o documento escolhendo uma classe de documento para o item e
especificando quais valores deverão ser designados a cada propriedade dessa
classe. Um índice em um repositório aponta para um documento, para facilitar a
pesquisa (e localização) desse documento.

Resumo da Tarefa

Tabela 141. Resumo da Tarefa do Documento de Criação de FSR

Característica Valor

Nome da tarefa Documento de Criação de FSR
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Tabela 141. Resumo da Tarefa do Documento de Criação de FSR (continuação)

Característica Valor

Propósito Principal Arquivar documentos em um repositório do
sistema de arquivos

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de Origem do Sistema de Arquivos

Utilizável com quais conectores de destino? Conector do Repositório do Sistema de
Arquivos

Quando necessário? Necessário em rotas de tarefa de
arquivamento de arquivos

Posicionamento da rota de tarefa Deve aparecer antes da tarefa de
pós-processamento

Produz quais metadados? Criar Documento do FSR, Status de Tarefa

Opções de configuração “Repositório”

“Opções do Arquivo Capturado”

“Opções do Arquivo de Índice”

“Segurança do Arquivo” na página 582

“Mapeamentos de Propriedades” na
página 582

Pré-requisitos: Crie todas as classes de documento que você precisará no
repositório.

Repositório

Selecione a conexão a ser usada durante a captura.

Opções do Arquivo Capturado

Para Pasta de destino, especifique o local da pasta na qual incluir os arquivos
capturados.

A opção Marcar arquivo como somente leitura restringe a capacidade de fazer
mudanças em um documento.

A opção Marcar arquivo como oculto oculta o documento da visualização

A opção Caminho de Pasta do Arquivo de Origem de Espelho espelha o local do
arquivo de origem na pasta do repositório.

Opções do Arquivo de Índice

Para Pasta de destino, especifique o local da pasta na qual incluir arquivos de
índice que contêm metadados adicionais para arquivos.

A opção Marcar arquivo como somente leitura restringe a capacidade de fazer
mudanças no arquivo de índice.

A opção Marcar arquivo como oculto oculta o arquivo de índice da visualização.
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Segurança do Arquivo

Selecione Alterar segurança do arquivo para poder modificar as configurações de
segurança do arquivo. Edite as permissões de segurança conforme indicado na
janela que se abre quando você clica em Modificar segurança do arquivo.

Mapeamentos de Propriedades

Na seção , a caixa de listagem Classe exibe todas as classes definidas
anteriormente como parte da criação de uma conexão com o repositório do sistema
de arquivos. Selecione a classe de documento que você deseja usar ao capturar o
arquivo.

Inclua ou edite as propriedades para a classe selecionada.
Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
“Designando Valores da Propriedade” na página 530
“Configurando um Conector do Repositório do Sistema de Arquivos e os
Repositórios” na página 217
“Listar Procura” na página 537
Referências relacionadas

“Propriedades dos Metadados do Sistema: Documento de Criação do FSR” na
página 282
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

IBM Classification Module:

Esta tarefa usa o IBM InfoSphere Classification Module para gerar metadados
adicionais para um documento. É necessário integrar o IBM InfoSphere
Classification Module antes de esta tarefa ser exibida na lista de tarefas do conector
de utilitário no Gerenciador de Configuração.

Resumo da Tarefa

Tabela 142. Resumo da Tarefa do IBM Classification Module

Característica Valor

Nome da tarefa IBM Classification Module

Propósito Principal Usa o IBM InfoSphere Classification Module
para gerar metadados adicionais para um
documento

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos, Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Opcional em qualquer rota de tarefa
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Tabela 142. Resumo da Tarefa do IBM Classification Module (continuação)

Característica Valor

Posicionamento da rota de tarefa Deve aparecer após EC Preparar E-mail para
Arquivamento em rotas de tarefa de
arquivamento de e-mail. Entretanto, o EC
Preparar E-mail para Arquivamento não
deve remover os anexos, pois eles são
necessários para a classificação. Pode ser
necessária uma outra tarefa EC Preparar
E-mail para Arquivamento após a tarefa IBM
Classification Module para arquivar o
documento sem anexos.

Não há restrição para rotas de tarefa do
sistema de arquivos.

Deve aparecer após Criar Arquivo do SP em
rotas de tarefa do SharePoint.

Produz quais metadados? IBM Classification Module, Status de Tarefa

Opções de configuração “Servidor”

“Classificação”

“Conjunto de Resultados” na página 584

“Mapear Resultados do Plano de Decisão
para Metadados” na página 584

Servidor

Especifique o endereço IP do servidor que hospeda o servidor IBM InfoSphere
Classification Module e o número da porta do componente do listener do
Classification Module. O número da porta padrão é 18087.

Clique em Verificar para verificar a conexão com o servidor e para ativar ou
desativar o suporte para planos de decisão. Os planos de decisão são suportados e
iniciados com a versão 8.7 do IBM InfoSphere Classification Module.

Classificação

Com o IBM InfoSphere Classification Module versão 8.6, apenas as bases de
conhecimento são suportadas. Para versões superiores à 8.6, selecione o tipo de
classificação que deseja usar:

Base de Conhecimento
Se desejar usar uma base de conhecimento do Classification Module,
selecione esta opção e escolha a base de conhecimento que deseja usar.
Clique no botão explorar para recuperar a lista de bases de conhecimento
que estão disponíveis no servidor Classification Module.

Plano de decisão
Se desejar usar um plano de decisão do Classification Module, selecione
esta opção e escolha o plano de decisão que deseja usar. Clique no botão
explorar para recuperar a lista de planos de decisão que estão disponíveis
no servidor Classification Module.
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Marque Preencher metadados com resultados XML para preencher a
propriedade de metadados do sistema "Resultados do plano de decisão
exportados como XML" pelos resultados do plano de decisão em formato
XML.

Na lista suspensa Campo de Conteúdo, selecione o campo de conteúdo que deseja
usar para representar o conteúdo que deve ser analisado. Clique no botão explorar
para recuperar a lista de campos de conteúdo disponíveis.

Nota: Itens de conteúdo tais como documentos ou mensagens de e-mail que são
classificados por Classification Module são representados como coletas de campos.
Os campos de conteúdo armazenam o conteúdo textual de cada item, outras
informações como o canal de entrega ou nome do autor e informações de
categorização. Por exemplo, os campos de conteúdo de uma mensagem de e-mail
armazenam componentes diferentes da mensagem como Para, De ou Corpo. O tipo
de conteúdo de cada campo determina como o Classification Module analisa e
classifica itens de conteúdo. Por exemplo, para processar o conteúdo de um
documento, selecione um campo de conteúdo do tipo Documento. Se você
selecionar Nome do arquivo, o Classification Module processará o nome do
arquivo. É recomendado usar o tipo Documento para arquivos e e-mail.

Conjunto de Resultados

Especifique o limite de relevância e o máximo de resultados retornados. O
Classification Module retornará apenas resultados com pontuações acima do limite
de relevância e um número máximo de categorias relevantes, conforme
especificado por Máximo de resultados retornados.

Mapear Resultados do Plano de Decisão para Metadados

Se você selecionar Plano de Decisão como o tipo de instância, especifique o
mapeamento de metadados na guia Mapear Resultados do Plano de Decisão.

Selecione a origem de metadados e mapeie as propriedades de metadados para as
propriedades do plano de decisão do Classification Module.
Tarefas relacionadas

“Usando o Classification Module para Classificar Documentos” na página 489
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema do IBM Classification Module” na página
283
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Recuperar Metadados Adicionais do MC:

Esta tarefa é usada para recuperar informações de arquivamento do banco de
dados de metadados temporários e associar estes metadados a uma mensagem
específica.

Resumo da Tarefa

Tabela 143. Resumo da Tarefa do Recuperar Metadados Adicionais do MC

Característica Valor

Nome da tarefa Recuperar Metadados Adicionais do MC
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Tabela 143. Resumo da Tarefa do Recuperar Metadados Adicionais do MC (continuação)

Característica Valor

Propósito Principal Recupera informações de arquivamento do
banco de dados de metadados temporários e
associa estes metadados a uma mensagem
específica

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Opcionalmente, nas rotas de tarefa de
arquivamento de e-mail; pode ser usado
apenas se a especificação de informações de
arquivamento adicionais estiver configurada
para arquivamento interativo

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após uma tarefa EC
Extrair Metadados e antes de uma tarefa
Tipos de Item de Configuração do CM 8.x
ou uma tarefa Documento de Criação do P8
4.x

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração Associar Metadados

Associar Metadados

Selecione os metadados que serão usados como a chave de correlação. O IBM
Content Collector usa a chave de correlação para localizar esse registro no banco
de dados de metadados que pertence ao e-mail para o qual a tarefa é chamada.
Portanto, o, Content Collector pode recuperar e mapear os metadados
customizados que pertencem a um documento específico:
v Origem de metadados e Propriedade de metadados determinam a chave de

correlação. Para arquivamento de e-mail, a Chave de Correlação de Formulário
da propriedade de metadados do sistema de E-mail é pré-selecionada. Não
altere esta seleção.

v Metadados definidos pelo usuário define o conjunto de metadados
customizados para o qual os metadados recuperados são mapeados. Uma
origem de metadados pode ter várias propriedades. Selecione as propriedades
de metadados que deseja extrair.

Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

P8 4.x Confirmar Documento:

Para uso nas rotas de tarefas de gerenciamento e auditoria do link do conector
SharePoint, a tarefa do P8 4.x Confirmar Documento tenta confirmar a existência
de um documento no FileNet P8.

Resumo da Tarefa

Tabela 144. Resumo da Tarefa do P8 4.x Confirmar Documento

Característica Valor

Nome da tarefa P8 4.x Confirmar Documento
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Tabela 144. Resumo da Tarefa do P8 4.x Confirmar Documento (continuação)

Característica Valor

Propósito Principal Verifica se um documento existe no
repositório do FileNet P8

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
gerenciamento de links tais como Gerenciar
Links do P8 do SP e Auditar Links do P8
do SP

Posicionamento da rota de tarefa Deve aparecer antes da tarefa doGerenciar
Link do SP

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Link de Atalho”

Conexão

Pré-requisitos: Uma conexão com um armazenamento de objeto do FileNet P8
deve existir.

Selecione a conexão de armazenamento de objeto do IBM FileNet P8 que deseja
usar.

Link de Atalho

Na caixa de texto Link de Atalho, insira a URL a ser usada ao incluir um atalho
em um documento no armazenamento de objeto.

Importante: O Conector de E-mail usa seu próprio formato de link e ignora o
conteúdo do campo Link de Atalho.
Insira a URL no mesmo formato que a URL de amostra na caixa de texto.
Modifique a URL de amostra fornecida:
https://host_name:port_number/AFUWeb/RetrieveDocument.do?
r=<%DOCID_ENCRYPTED%>&repositoryID=<%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%>&sum=<%URL_CHECKSUM%>

Para fornecer links seguros para documentos arquivados que requerem que
usuários efetuem logon no repositório antes de eles poderem acessar o conteúdo,
forneça a URL neste formato:
https://host_name:port_number/AFUWeb/SecureRetrieveDocument.do?
r=<%DOCID_ENCRYPTED%>&repositoryID=<%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%>&sum=<%URL_CHECKSUM%>
&am=<%CHALLENGE_MODE%>

Nesse caso, a conexão do repositório é estabelecida com as credenciais do usuário e
o acesso ao item no repositório é concedido com base nos direitos de acesso do
usuário.
v Substitua host_name e port_number pelo nome e número da porta do Serviço do

IBM Content Collector Web Application.
v Não altere nenhum dos tokens <%token_name%> e siga a ordem dos parâmetros,

exceto para o parâmetro &sum. Esse parâmetro pode aparecer em qualquer
lugar na lista de parâmetros.
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v Os tokens ENCRYPTED incluem as mesmas informações de origem que os tokens
não criptografados que o Content Collector usou anteriormente, mas agora estão
criptografados com um algoritmo que é compatível com o Serviço do IBM
Content Collector Web Application.

Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290
“Propriedades dos Metadados do Sistema Confirmar Documento do P8 4.x” na
página 283

Elementos de Conteúdo de Criação do P8 4.x:

Um documento multiconteúdo possui um ID de documento designado, mas o
documento consiste em mais de um arquivo, os elementos de conteúdo. Cada versão
de um documento pode ter arquivos diferentes como elementos de conteúdo. Use
esta tarefa em uma rota de tarefa que esteja configurada para arquivar a partir de
uma origem do sistema de arquivos, se você configurar arquivos de metadados
que contêm caminhos para o conteúdo que deseja arquivar no FileNet P8. Quando
usada em uma rota de tarefa de arquivamento configurada para conformidade de
e-mail, esta tarefa inclui o e-mail e seus anexos, criados por tarefas anteriores na
rota de tarefa de conformidade, como elementos de conteúdo individuais no
documento arquivado no FileNet P8.

Resumo da Tarefa

Tabela 145. Resumo da Tarefa do Elementos de Conteúdo de Criação do P8 4.x

Característica Valor

Nome da tarefa Elementos de Conteúdo de Criação do P8
4.x

Propósito Principal Cria elementos de conteúdo para o conteúdo
ao qual um arquivo de metadados aponta
ou inclui um e-mail e seus anexos como
elementos de conteúdo individuais

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector

Quando necessário? Opcional em rotas de tarefa para arquivar a
partir de uma origem do sistema de
arquivos; necessário em rotas de tarefa de
arquivamento de e-mail que foram criadas
com o IBM InfoSphere Content Collector
Versão 2.1.1.1, ou antes, e estão configuradas
para conformidade de e-mail
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Tabela 145. Resumo da Tarefa do Elementos de Conteúdo de Criação do P8
4.x (continuação)

Característica Valor

Posicionamento da rota de tarefa Pode ser usado somente junto com as
seguintes tarefas em rotas de tarefa para
arquivar a partir de uma origem do sistema
de arquivos:

v Documento de Criação do P8 4.x

v Associar Metadados de FSC

Pode ser usado somente junto com as
seguintes tarefas em rotas de tarefa de
arquivamento de e-mail:

v Documento de Criação do P8 4.x

v EC Preparar E-mail para Arquivamento

v Extrair Anexos do EC

Produz quais metadados? Criar Documento do P8 4.x, Status de Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Opções de Registro de Entrada”

Importante: Não use esta tarefa em uma rota de tarefa para os propósitos de
conformidade de e-mail e tente configurá-la sozinho. Se você precisar de uma rota
de tarefa para conformidade de e-mail, use um dos modelos fornecidos com o
produto. O modelo contém uma rota de tarefa com tarefas pré-configuradas
conforme necessário para descoberta eletrônica.

O termo conformidade de e-mail é usado para descrever a necessidade de uma
organização capturar e reter e-mail por um período de tempo para o propósito de
demonstrar conformidade com um regulamento externo ou interno (por exemplo,
SEC-17a). O e-mail capturado para conformidade de e-mail está geralmente sujeito
à descoberta eletrônica – qualquer processo por meio do qual dados eletrônicos são
procurados para uso como prova em um caso jurídico civil ou criminal. Para ativar
a descoberta eletrônica efetiva no e-mail armazenado no IBM FileNet P8, IBM
Content Collector deve processar o e-mail usando uma rota de tarefa especial. Esta
rota de tarefa de conformidade de e-mail possui dependências em várias tarefas do
P8. Estas tarefas permitem que o email tenha o conteúdo indexado corretamente
para descoberta jurídica.

Conexão

Pré-requisitos: Uma conexão com um armazenamento de objeto do FileNet P8
deve existir.

Selecione a conexão de armazenamento de objeto do IBM FileNet P8 que deseja
usar.

Opções de Registro de Entrada

v Selecione Ignorar primeiro elemento de conteúdo para que o IBM Content
Collector ignore o primeiro elemento de conteúdo. Ao configurar arquivos de
metadados com caminhos para diversos elementos de conteúdo, a primeira
entidade é o próprio arquivo de metadados. É possível usar essa opção se você
não desejar arquivar o arquivo de metadados, mas apenas o conteúdo para o
qual o arquivo aponta. Selecione essa opção somente quando configurar uma
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rota de tarefa para arquivar a partir de uma origem do sistema de arquivos e a
rota de tarefa também contiver uma tarefa Associar Metadados de FSC.

v Selecione Configurar nome de recuperação de conteúdo e especifique o
Mapeamento de metadados de nome de recuperação para configurar um nome
de recuperação específico em um elemento de transferência de conteúdo. Se
nenhum valor for configurado, o nome da recuperação assumirá o padrão, que é
o nome do arquivo, incluindo a extensão do arquivo.

Referências relacionadas

“Propriedades dos Metadados do Sistema: Documento de Criação do P8 4.x” na
página 284
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Documento de Criação do P8 4.x:

O e-mail e os arquivos são armazenados como documentos no repositório do
FileNet P8 4.x. Para criar um documento no repositório, é necessário especificar
onde criá-lo e como indexá-lo. Você pode especificar onde selecionando um
repositório em uma lista daqueles configurados. Você indexa o documento
escolhendo uma classe de documento para o item e especificando quais valores
deverão ser designados a cada propriedade dessa classe.

Resumo da Tarefa

Tabela 146. Resumo da Tarefa do Documento de Criação do P8 4.x

Característica Valor

Nome da tarefa Documento de Criação do P8 4.x

Propósito Principal Cria um documento no repositório do
FileNet P8

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos, Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? P8

Quando necessário? Necessário em rotas de tarefa de
arquivamento

Posicionamento da rota de tarefa Geralmente aparece antes de tarefas
pós-processamento e após os metadados e
tarefas de versão

Produz quais metadados? Criar Documento do P8 4.x, Status de Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Opções de Registro de Entrada” na
página 590

“Deduplicação do Documento” na página
591

“Mapeamentos de Propriedades” na
página 592

“Correção de Dados” na página 593

Conexão

Pré-requisitos: Uma conexão com um armazenamento de objeto do FileNet P8
deve existir.
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Selecione a conexão de armazenamento de objeto do IBM FileNet P8 que deseja
usar.

Opções de Registro de Entrada

Com estas opções, você determina a maneira em que um documento é armazenado
no IBM FileNet P8. Para obter informações mais detalhadas sobre cada opção,
consulte a documentação do IBM FileNet P8 Enterprise Manager:
v Selecione Classificação Automática para permitir criar um script, normalmente

em Visual Basic ou XML, para gerenciar o processamento do arquivo para
registro de entrada.

v Selecione Adiar Registro de Entrada, se você estiver configurando uma rota de
tarefa com Elementos de Conteúdo de Criação do P8 4.x. Isso criará um "objeto
de reserva" no P8, cuja entrada será registrada posteriormente no P8 quando o
objeto obtiver os arquivos que ele precisa para ser concluído mais tarde na rota
de tarefa. O registro de entrada dos documentos deixados em um estado de
reserva no final da rota de tarefa é feito automaticamente.

v Em Versão, selecione uma opção:
– Selecione Principal. Esse é um termo do P8 para um documento que foi

"liberado". Normalmente, a segurança de uma versão principal torna o
documento disponível a uma ampla faixa de usuários.

– Selecione Secundário. Esse é um termo do P8 para uma versão de documento
que não foi liberada. Normalmente, a segurança de uma versão secundária
torna o documento disponível somente aos autores e revisores.

v Em Opções de Captura de Conteúdo:
– Select Transfer content (default) to save the document in P8.

Importante: Selecione essa opção somente se uma tarefa EC Preparar E-mail
para Arquivamento aparecer antes desta tarefa Documento de Criação do P8
4.x na rota de tarefa. A tarefa EC Preparar E-mail para Arquivamento extrai o
e-mail do sistema de correio e o conteúdo só poderá ser transferido se tiver
sido extraído.

– Selecione Conteúdo Externo de Referência para permitir que uma referência
ao documento seja criada no FileNet P8 e que o documento físico seja
localizado no sistema de origem. Essa opção será válida apenas se a rota de
tarefa estiver usando um coletor de sistema de arquivos.
A origem de coleta deve ser um diretório compartilhado com as permissões
apropriadas no compartilhamento para permitir o acesso para os servidores
FileNet P8 Content Engine e Application Engine (Workplace). Quando você
configura o caminho para coleta a partir de um diretório compartilhado, o
diretório de origem de coleta deve estar no formato \\servername\
shared_folder\, para que a referência ao conteúdo do FileNet P8 esteja em
um formato reconhecível para o sistema FileNet P8.

– Selecione Não transferir conteúdo (sem conteúdo) para permitir que
metadados de documento sejam salvos apenas no P8. Essa opção deverá ser
selecionada se a tarefa Documento de Criação do P8 4.x aparecer antes da
tarefa EC Preparar E-mail para Arquivamento na rota de tarefa.

v Selecione Configurar nome de recuperação de conteúdo para configurar uma
propriedade de metadados para usar para o Nome de Recuperação no elemento
de conteúdo. Esta opção é ativada apenas se você tiver selecionado a padrão
Transferir Conteúdo (padrão).

v Na caixa de texto Link de Atalho, insira a URL a ser usada ao incluir um atalho
em um documento no armazenamento de objeto.
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Importante: O Conector de E-mail usa seu próprio formato de link e ignora o
conteúdo do campo Link de Atalho.
Insira a URL no mesmo formato que a URL de amostra na caixa de texto.
Modifique a URL de amostra fornecida:
https://host_name:port_number/AFUWeb/RetrieveDocument.do?
r=<%DOCID_ENCRYPTED%>&repositoryID=<%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%>&sum=<%URL_CHECKSUM%>

Para fornecer links seguros para documentos arquivados que requerem que
usuários efetuem logon no repositório antes de eles poderem acessar o conteúdo,
forneça a URL neste formato:
https://host_name:port_number/AFUWeb/SecureRetrieveDocument.do?
r=<%DOCID_ENCRYPTED%>&repositoryID=<%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%>&sum=<%URL_CHECKSUM%>
&am=<%CHALLENGE_MODE%>

Nesse caso, a conexão do repositório é estabelecida com as credenciais do
usuário e o acesso ao item no repositório é concedido com base nos direitos de
acesso do usuário.
– Substitua host_name e port_number pelo nome e número da porta do Serviço

do IBM Content Collector Web Application.
– Não altere nenhum dos tokens <%token_name%> e siga a ordem dos

parâmetros, exceto para o parâmetro &sum. Esse parâmetro pode aparecer em
qualquer lugar na lista de parâmetros.

– Os tokens ENCRYPTED incluem as mesmas informações de origem que os
tokens não criptografados que o Content Collector usou anteriormente, mas
agora estão criptografados com um algoritmo que é compatível com o Serviço
do IBM Content Collector Web Application.

Dica: Usuários de versões anteriores do Content Collector podem reter URLs no
formato anterior:
http://server_name/Workplace/getContent?
ObjectStoreName=<%OBJSTORE%>&id=<%DOCID%>&objectType=<%OBJTYPE%>

– Substitua server_name pelo nome e porta do Servidor de Aplicativos FileNet
P8 que está executando o Workplace.

– Não altere nenhum dos tokens <%token_name%> e siga a ordem dos
parâmetros, exceto para o parâmetro &sum. Esse parâmetro pode aparecer em
qualquer lugar na lista de parâmetros.

Deduplicação do Documento

Selecione Detectar Duplicatas para ativar a detecção de duplicata.

Nas listas Mapeamento de Metadados de Chave de Hash, selecione uma classe e
propriedade de metadados para usar para detectar duplicatas. Em rotas de tarefa
que usam coletores de e-mail, uma chave de hash é gerada automaticamente e está
disponível nessas listas para detecção de duplicata. Para rotas de tarefa que usam
um coletor de sistema de arquivos, você deve ativar a geração de chave de hash ao
configurar o coletor para permitir que a chave de hash fique disponível nessas
listas. Para rotas de tarefa que usam um coletor do SharePoint, você deve ativar a
geração de chave de hash na tarefa Criar Arquivo do SP.

Selecione um dos seguintes algoritmos para detectar duplicatas:

Sempre criar documento
Este é o padrão. O Content Collector tenta criar um documento no FileNet
P8 sem verificar as duplicatas primeiramente. Se um objeto com o mesmo
ID já existir no repositório, a criação de um outro violará uma restrição de
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exclusividade e, portanto, o banco de dados subjacente produzirá um erro.
Os erros são registrados no arquivo de log do contêiner do Aplicativo da
Web. Isso resulta em uma sobrecarga de processamento.

Selecione esta opção se você esperar somente um número baixo de
documentos duplicados.

Verificar antes de criar documento
Ative o Content Collector para procurar no repositório um objeto com o
mesmo ID, antes de tentar criar o documento. Neste caso, nenhum erro é
produzido e, portanto, nenhuma atividade de criação de log é criada.
Entretanto, uma consulta de banco de dados é executada para cada
documento processado.

Selecione esta opção se você esperar um número grande de documentos
duplicados.

Se um número baixo de documentos duplicados for esperado, deixar esta
opção desmarcada melhorará o desempenho, reduzindo a carga do banco
de dados. O Content Collector tentará criar um novo documento sem
verificar as duplicatas primeiramente. Se uma duplicata for localizada no
repositório, o banco de dados subjacente lançará uma exceção de violação
de restrição de exclusividade e isso incorrerá em sobrecarga do
processamento. Essas exceções não são registradas porque este
comportamento é esperado.

Dica: Configure um ponto de decisão e regras imediatamente após a tarefa
Documento de Criação do P8 4.x para especificar o que fazer com duplicatas e não
duplicatas.

Apenas SharePoint: Não tente usar deduplicação com o coletor do SharePoint se
você:
v Coletar documentos de série da versão ou
v Coletar documentos do Microsoft Office (o SharePoint altera os metadados

usados pelo coletor para identificar documentos idênticos)

Fazer isso deixa seu sistema lento e resulta em nenhuma deduplicação.

Mapeamentos de Propriedades

A caixa de listagem Classe de Documento lista todas as classes de documentos no
armazenamento de objeto selecionado. Selecione a classe de documento que você
deseja usar como classe de documento base ao criar o objeto no repositório.

Importante:

v Se as classes de documentos forem incluídas enquanto o Content Collector
estiver em execução, você precisará reiniciar o aplicativo para ver as novas
classes na lista.

v A classe de documento padrão para arquivamento de e-mail na tarefa
Documento de Criação do P8 4.x é ICCMail2.

Se você tiver permissão para modificar propriedades de sistema no FileNet
P8Content Engine, poderá clicar para exibir e mapear propriedades de sistema
FileNet P8 definíveis, tais como:
v Data da Criação, a data em que o documento foi incluído no repositório
v Criador, o nome de login do usuário que está incluindo o documento no

repositório
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v Último Modificador, o nome do usuário que modificou o documento pela última
vez

v Data da Última Modificação, a data em que o documento foi modificado pela
última vez

Para poder mapear determinadas propriedades de sistema do Content Engine, sua
segurança de armazenamento de objeto deve ser configurada como Modificar
determinadas propriedades de sistema em FileNet P8 Enterprise Manager. Reinicie
o IBM Content Collector Configuration Manager após conceder este direito.

Clique para exibir propriedades configuráveis que foram marcadas como ocultas
no repositório.

Edite os mapeamentos de propriedade para a classe de documento selecionada
conforme necessário.

Apenas Lotus Notes: Quando o e-mail do Lotus Notes for capturado, o campo de
metadados Pasta será preenchido apenas com um nome se o e-mail correspondente
foi obtido por meio de uma pasta, ou seja, se um coletor para arquivamento
manual estiver configurado para monitorar arrastar e soltar pastas, se um coletor
para arquivamento automático estiver configurado para incluir pastas. Para e-mail
que é coletado de outra maneira, este campo sempre estará vazio.

Se desejar que o Content Collector determine a classe dinamicamente, clique em
Avançado e selecione para usar uma expressão para determinar a classe. Configure
a expressão usando o Editor de Expressão. O Content Collector também pode criar
dinamicamente mapeamentos de propriedade para estas classes com base nas
origens de metadados definidas pelo usuário. Neste caso, o nome da origem de
metadados definida pelo usuário deve corresponder ao nome simbólico da
propriedade do repositório. É possível selecionar as propriedades para
mapeamento dinâmico na janela Opções Avançadas.

Correção de Dados

Selecione Truncar Cadeias para emitir um aviso e truncar qualquer conjunto de
valores de metadados de cadeia em Mapeamentos de Propriedade para se ajustar
dentro do comprimento máximo da propriedade de cadeia no P8. Deixar esta caixa
desmarcada faz com que a tarefa falhe se um valor de metadado de cadeia não
puder se ajustar dentro da propriedade P8 para a qual ele é mapeado.

Selecione Ignorar propriedades da lista de opções em erro para emitir um aviso e
ignorar a configuração de um valor de metadado em uma propriedade P8 que
possui uma lista de opções associada a ela. Deixar esta caixa desmarcada faz com
que a tarefa falhe se um valor de metadado não corresponder a qualquer um dos
valores na lista de opções associada à propriedade P8 para a qual ele é mapeado.
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Tarefas relacionadas

“Configurando oIBM FileNet P8 Connector e Conexões” na página 221
“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
“Designando Valores da Propriedade” na página 530
“Trabalhando com o Editor de Expressão” na página 437
“Listar Procura” na página 537
“Detectando e Processando Duplicatas, Procurando Documentos Arquivados e
Apontados no Repositório e Declarando Documentos como Registros” na página
789
“Definindo Metadados para Serem Usados para Processar Arquivos para
Arquivamento” na página 791
Referências relacionadas

“Propriedades dos Metadados do Sistema: Documento de Criação do P8 4.x” na
página 284
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

P8 4.x Criar Instância de E-mail:

Esta tarefa é usada em uma rota de tarefa configurada para conformidade de
e-mail. A tarefa extrai de dados de instância específicos de metadados de e-mail
que são necessários para descoberta eletrônica, tais como locais nos quais o e-mail
foi localizado. Observe que a opção Verificar Duplicatas deve ser ativada em uma
tarefa Documento de Criação do P8 4.x colocada antes desta tarefa na rota de
tarefa para permitir essa verificação de local. Você pode usar esses dados para
classificar documentos no repositório e fornecer critérios de pesquisa adicionais
para consultas baseadas em metadados.

Resumo da Tarefa

Tabela 147. Resumo de Tarefa do P8 4.x Criar Instância de E-mail

Característica Valor

Nome da tarefa P8 4.x Criar Instância de E-mail

Propósito Principal Cria um registro de instância do FileNet P8
para a cópia de um documento de e-mail na
caixa de correio do usuário

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
arquivamento de e-mail que são
configuradas para conformidade de e-mail

Posicionamento da rota de tarefa Pode ser usado somente junto com as tarefas
Texto de Salvamento como XML Preparado
do P8 4.x e Elementos de Conteúdo de
Criação do P8 4.x; pode aparecer somente
após uma tarefa Documento de Criação do
P8 4.x

Produz quais metadados? Criar Instância de E-mail do P8 4.x, Status
de Tarefa
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Tabela 147. Resumo de Tarefa do P8 4.x Criar Instância de E-mail (continuação)

Característica Valor

Opções de configuração “Conexão”

“Opções de Mapeamento de Metadados
de Expiração”

“Opções de Mapeamento de Metadados
de Chave de Hash”

“Mapeamentos de Propriedades” na
página 596

“Correção de Dados” na página 596

Importante: Não use esta tarefa em uma rota de tarefa para os propósitos de
conformidade de e-mail e tente configurá-la sozinho. Se você precisar de uma rota
de tarefa para conformidade de e-mail, use um dos modelos fornecidos com o
produto. O modelo contém uma rota de tarefa com tarefas pré-configuradas
conforme necessário para descoberta eletrônica.

O termo conformidade de e-mail é usado para descrever a necessidade de uma
organização capturar e reter e-mail por um período de tempo para o propósito de
demonstrar conformidade com um regulamento externo ou interno (por exemplo,
SEC-17a). O e-mail capturado para conformidade de e-mail está geralmente sujeito
à descoberta eletrônica – qualquer processo por meio do qual dados eletrônicos são
procurados para uso como prova em um caso jurídico civil ou criminal. Para ativar
a descoberta eletrônica efetiva no e-mail armazenado no IBM FileNet P8, IBM
Content Collector deve processar o e-mail usando uma rota de tarefa especial. Esta
rota de tarefa de conformidade de e-mail possui dependências em várias tarefas do
P8. Estas tarefas permitem que o email tenha o conteúdo indexado corretamente
para descoberta jurídica.

Conexão

Pré-requisitos: Uma conexão com um armazenamento de objeto do FileNet P8
deve existir.

Selecione a conexão de armazenamento de objeto do IBM FileNet P8 que deseja
usar.

O armazenamento de objeto precisa conter a classe de objeto na qual você deseja
incluir os metadados.

Opções de Mapeamento de Metadados de Expiração

Selecione Configurar uma Data de Expiração para configurar um valor de data de
metadados no e-mail que foi arquivado na tarefa Documento de Criação do P8 4.x.
Esta opção está disponível nesta tarefa porque a data de expiração pode diferir nas
instâncias de e-mail. Se as datas de expiração entre as instâncias de e-mail forem
diferentes, a tarefa selecionará a data mais longe no futuro, ou seja, o período de
retenção mais longo.

Opções de Mapeamento de Metadados de Chave de Hash

Na tarefa Documento de Criação do P8 4.x, a deduplicação é feita por meio da
mesclagem dos dados de um conjunto de documentos de e-mail identificáveis
exclusivamente, com base nos valores das propriedades. A tarefa P8 4.x Criar
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Instância de E-mail cria um objeto de instância de e-mail que também armazena
todos os dados que não são compartilhados entre as cópias de um e-mail que
foram determinadas pela tarefa Documento de Criação do P8 4.x. Selecione
Detectar duplicatas para ativar a detecção de duplicatas para objetos da instância
do e-mail que sejam armazenadas no FileNet P8.

Dica: Configure um ponto de decisão e regras imediatamente após a tarefa P8 4.x
Criar Instância de E-mail para especificar o que fazer com duplicatas e não
duplicatas.

Nas listas Mapeamento de Metadados de Chave de Hash, selecione uma classe e
propriedade de metadados para usar para detectar duplicatas. Em rotas de tarefa
que usam coletores de e-mail, uma chave de hash é gerada automaticamente e está
disponível nessas listas para detecção de duplicata. Para rotas de tarefa que usam
um coletor de sistema de arquivos, você deve ativar a geração de chave de hash ao
configurar o coletor para permitir que a chave de hash fique disponível nessas
listas. Para rotas de tarefa que usam um coletor do SharePoint, você deve ativar a
geração de chave de hash na tarefa Criar Arquivo do SP.

Os modelos de rota de tarefa fornecidos com o IBM Content Collector Versão 2.2 já
estão configurados apropriadamente.

Mapeamentos de Propriedades

Na lista Classe de objeto customizado, selecione a classe de objeto na qual deseja
incluir os metadados. A tabela na parte inferior do painel é preenchida com as
propriedades (colunas da tabela que contêm metadados) da classe de objeto
selecionada.

Importante: A classe de documento padrão para arquivamento de e-mail na tarefa
P8 4.x Criar Instância de E-mail é ICCMailInstance2.

Você provavelmente não deseja gravar valores em propriedades ocultas porque
estas normalmente estão reservadas para informações não públicas ou relacionadas
ao sistema. Para evitar incluir acidentalmente um valor de metadados para uma
propriedade oculta, as propriedades ocultas, por padrão, não são mostradas na
tabela. Entretanto, se você quiser mesmo incluir metadados em propriedades
ocultas no momento do arquivamento, selecione Exibir Propriedades Ocultas.

Selecione uma propriedade na tabela e clique em Editar. No campo Valor da janela
Editar, digite o valor (informações de metadados) que você deseja armazenar na
propriedade quando um documento é arquivado.

Correção de Dados

Selecione Truncar Cadeias para emitir um aviso e truncar qualquer conjunto de
valores de metadados de cadeia em Mapeamentos de Propriedade para se ajustar
dentro do comprimento máximo da propriedade de cadeia no P8. Deixar esta caixa
desmarcada faz com que a tarefa falhe se um valor de metadado de cadeia não
puder se ajustar dentro da propriedade P8 para a qual ele é mapeado.

Selecione Ignorar propriedades da lista de opções em erro para emitir um aviso e
ignorar a configuração de um valor de metadado em uma propriedade P8 que
possui uma lista de opções associada a ela. Deixar esta caixa desmarcada faz com
que a tarefa falhe se um valor de metadado não corresponder a qualquer um dos
valores na lista de opções associada à propriedade P8 para a qual ele é mapeado.
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Tarefas relacionadas

“Designando Valores da Propriedade” na página 530
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema Criar Instância de E-mail do P8 4.x” na
página 284
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Criar Série da Versão do P8 4.x:

Esta tarefa cria uma série da versão em FileNet P8 para o documento do Microsoft
SharePoint que está sendo processado.

Resumo da Tarefa

Tabela 148. Resumo da Tarefa do Criar Série da Versão do P8 4.x

Característica Valor

Nome da tarefa Criar Série da Versão do P8 4.x

Propósito Principal Cria uma série da versão para um
documento no repositório do FileNet P8

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector

Quando necessário? Quando você desejar incluir múltiplas
versões de documentos SharePoint no
FileNet P8 ou recoletar documentos
SharePoint processados

Posicionamento da rota de tarefa Não pode aparecer antes da tarefa Obter
Versões do SP e não pode aparecer antes da
tarefa Pós-processamento do SP

Produz quais metadados? Criar Documento do P8 4.x, Status de Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Opções de Registro de Entrada”

“Mapeamentos de Propriedades” na
página 598

“Correção de Dados” na página 599

Conexão

Pré-requisitos: Uma conexão com um armazenamento de objeto do FileNet P8
deve existir.

Selecione a conexão de armazenamento de objeto do IBM FileNet P8 que deseja
usar.

Opções de Registro de Entrada

Com estas opções, você determina a maneira em que um documento é armazenado
no IBM FileNet P8. Para obter informações mais detalhadas sobre cada opção,
consulte a documentação do IBM FileNet P8 Enterprise Manager:
v Selecione Classificação Automática para permitir criar um script, normalmente

em Visual Basic ou XML, para gerenciar o processamento do arquivo para
registro de entrada.
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v Em Opções de Captura de Conteúdo:
– Select Transfer content (default) to save the document in P8.
– Selecione Conteúdo Externo de Referência para permitir que uma referência

ao documento seja criada no P8, e o documento físico esteja localizado no
sistema de origem. Esta opção é válida apenas se esta rota de tarefa estiver
usando um coletor de sistema de arquivos.

– Selecione Não transferir conteúdo (sem conteúdo) para permitir que
metadados de documento sejam salvos apenas no P8.

v Selecione Configurar nome de recuperação de conteúdo para configurar uma
propriedade de metadados para usar para o Nome de Recuperação no elemento
de conteúdo. Esta opção é ativada apenas se você tiver selecionado a padrão
Transferir Conteúdo (padrão).

v Na caixa de texto Link de Atalho, insira a URL a ser usada ao incluir um atalho
em um documento no armazenamento de objeto. Modifique a URL de amostra
fornecida:
https://host_name:port_number/AFUWeb/RetrieveDocument.do?
r=<%DOCID_ENCRYPTED%>&repositoryID=<%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%>&sum=<%URL_CHECKSUM%>

Para fornecer links seguros para documentos arquivados que requerem que
usuários efetuem logon no repositório antes de eles poderem acessar o conteúdo,
forneça a URL neste formato:
https://host_name:port_number/AFUWeb/SecureRetrieveDocument.do?
r=<%DOCID_ENCRYPTED%>&repositoryID=<%REPOSITORY_ID_ENCRYPTED%>&sum=<%URL_CHECKSUM%>
&am=<%CHALLENGE_MODE%>

Nesse caso, a conexão do repositório é estabelecida com as credenciais do
usuário e o acesso ao item no repositório é concedido com base nos direitos de
acesso do usuário.
– Substitua host_name e port_number pelo nome e número da porta do Serviço

do IBM Content Collector Web Application.
– Não altere nenhum dos tokens <%token_name%> e siga a ordem dos

parâmetros, exceto para o parâmetro &sum. Esse parâmetro pode aparecer em
qualquer lugar na lista de parâmetros.

– Os tokens ENCRYPTED incluem as mesmas informações de origem que os
tokens não criptografados que o Content Collector usou anteriormente, mas
agora estão criptografados com um algoritmo que é compatível com o Serviço
do IBM Content Collector Web Application.

Dica: Usuários de versões anteriores do Content Collector podem reter URLs no
formato anterior:
http://server_name/Workplace/getContent?
ObjectStoreName=<%OBJSTORE%>&id=<%DOCID%>&objectType=<%OBJTYPE%>

– Substitua server_name pelo nome e porta do Servidor de Aplicativos FileNet
P8 que está executando o Workplace.

– Não altere nenhum dos tokens <%token_name%> e siga a ordem dos
parâmetros, exceto para o parâmetro &sum. Esse parâmetro pode aparecer em
qualquer lugar na lista de parâmetros.

Mapeamentos de Propriedades

A caixa de listagem Classe de Documento lista todas as classes de documentos no
armazenamento de objeto selecionado. Selecione a classe de documento que você
deseja usar como classe de documento base ao criar o objeto no repositório.
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Importante: Se as classes de documentos forem incluídas enquanto o Content
Collector estiver em execução, você precisará reiniciar o aplicativo para ver as
novas classes na lista.

Se você tiver permissão para modificar propriedades de sistema no FileNet
P8Content Engine, poderá clicar para exibir e mapear propriedades de sistema
FileNet P8 definíveis, tais como:
v Data da Criação, a data em que o documento foi incluído no repositório
v Criador, o nome de login do usuário que está incluindo o documento no

repositório
v Último Modificador, o nome do usuário que modificou o documento pela última

vez
v Data da Última Modificação, a data em que o documento foi modificado pela

última vez

Para poder mapear determinadas propriedades de sistema do Content Engine, sua
segurança de armazenamento de objeto deve ser configurada como Modificar
determinadas propriedades de sistema em FileNet P8 Enterprise Manager. Reinicie
o IBM Content Collector Configuration Manager após conceder este direito.

Clique para exibir propriedades configuráveis que foram marcadas como ocultas
no repositório.

Edite os mapeamentos de propriedade para a classe de documento selecionada
conforme necessário.

Se desejar que o Content Collector determine a classe dinamicamente, clique em
Avançado e selecione para usar uma expressão para determinar a classe. Configure
a expressão usando o Editor de Expressão. O Content Collector também pode criar
dinamicamente mapeamentos de propriedade para estas classes com base nas
origens de metadados definidas pelo usuário. Neste caso, o nome da origem de
metadados definida pelo usuário deve corresponder ao nome simbólico da
propriedade do repositório. É possível selecionar as propriedades para
mapeamento dinâmico na janela Opções Avançadas.

Correção de Dados

Selecione Truncar Cadeias para emitir um aviso e truncar qualquer conjunto de
valores de metadados de cadeia em Mapeamentos de Propriedade para se ajustar
dentro do comprimento máximo da propriedade de cadeia no P8. Deixar esta caixa
desmarcada faz com que a tarefa falhe se um valor de metadado de cadeia não
puder se ajustar dentro da propriedade P8 para a qual ele é mapeado.

Selecione Ignorar propriedades da lista de opções em erro para emitir um aviso e
ignorar a configuração de um valor de metadado em uma propriedade P8 que
possui uma lista de opções associada a ela. Deixar esta caixa desmarcada faz com
que a tarefa falhe se um valor de metadado não corresponder a qualquer um dos
valores na lista de opções associada à propriedade P8 para a qual ele é mapeado.
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Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
“Trabalhando com o Editor de Expressão” na página 437
“Designando Valores da Propriedade” na página 530
Referências relacionadas

“Propriedades dos Metadados do Sistema: Documento de Criação do P8 4.x” na
página 284
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Registro de Declaração do P8 4.x:

Esta tarefa permite configurar propriedades relacionadas à declaração de um
registro no IBM InfoSphere Enterprise Records.

Resumo da Tarefa

Tabela 149. Resumo da Tarefa do Registro de Declaração do P8 4.x

Característica Valor

Nome da tarefa Registro de Declaração do P8 4.x

Propósito Principal Configurar propriedades relacionadas à
declaração de um registro no IBM
InfoSphere Enterprise Records (antigamente
FileNet P8 Records Manager)

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos, Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector

Quando necessário? Sempre que você desejar declarar registros
no IBM InfoSphere Enterprise Records

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer após uma tarefa Documento
de Criação do P8 4.x ou, se aplicável, após
uma destas tarefas:

v Elementos de Conteúdo de Criação do P8
4.x

v Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x

v Texto de Salvamento como XML
Preparado do P8 4.x em rotas de tarefa de
arquivamento de e-mail quando você
trabalha com o modelo de dados de
e-mail composto. A tarefa Registro de
Declaração do P8 4.x pode ser usada
somente ao processar e-mail não
duplicado. Certifique-se de configurar um
ponto de decisão apropriado em sua rota
de tarefa para que apenas e-mail não
duplicado seja passado ao longo do
caminho onde esta tarefa está incluída.

Produz quais metadados? Declarar Registro do P8 4.x, Status de Tarefa
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Tabela 149. Resumo da Tarefa do Registro de Declaração do P8 4.x (continuação)

Característica Valor

Opções de configuração “Conexão”

“Mapeamentos de Propriedades”

“Correção de Dados”

“Configurar Classificações” na página
602

O IBM InfoSphere Enterprise Records deve ser instalado e configurado para
declarar um registro.

Observe que a propriedade Pode Declarar da classe de documento do registro deve
ser configurada como True para poder declarar um registro no documento.

Conexão

Na lista Conexões, selecione o armazenamento de objeto no repositório no qual
declarar o registro.

Mapeamentos de Propriedades

Na seção Mapeamentos de Propriedade, clique em Navegar para selecionar uma
classe de registro a ser usada durante a declaração do registro. A tela da lista de
propriedades será preenchida com as propriedades e os valores dessa classe.

A tabela de mapeamentos de propriedade exibe uma lista de propriedades
(incluindo propriedades customizadas) configuradas para a classe de registro
selecionada. Um asterisco (*) ao lado do nome é usado para indicar as
propriedades que são obrigatórias. Edite os mapeamentos de propriedade para a
classe de documento selecionada conforme necessário.

Se desejar que o Content Collector determine a classe dinamicamente, clique em
Avançado e selecione para usar uma expressão para determinar a classe. Configure
a expressão usando o Editor de Expressão. O Content Collector também pode criar
dinamicamente mapeamentos de propriedade para estas classes com base nas
origens de metadados definidas pelo usuário. Neste caso, o nome da origem de
metadados definida pelo usuário deve corresponder ao nome simbólico da
propriedade do repositório. É possível selecionar as propriedades para
mapeamento dinâmico na janela Opções Avançadas.

Correção de Dados

v Selecione Truncar Cadeias para emitir apenas um aviso e para truncar qualquer
valor de metadado de cadeia configurado nos Mapeamentos de Propriedade
para se ajustar dentro do comprimento máximo da propriedade de cadeia no
FileNet P8. Se você não selecionar isto, a tarefa falhará se um valor de metadado
de cadeia não puder se ajustar dentro da propriedade do FileNet P8 para a qual
ele é mapeado.

v Selecione Ignorar propriedades da lista de opções no erro para emitir apenas
um aviso e ignorar a configuração de um valor de metadado em uma
propriedade do FileNet P8 que possui uma lista de opções associada a ela. Se
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você não selecionar isto, a tarefa falhará se um valor de metadado não
corresponder a nenhum dos valores na lista de opções associada à propriedade
FileNet P8 para a qual ele é mapeado.

Configurar Classificações

Para classificar um registro, clique em Incluir ou, para remover uma classificação,
clique em Remover. A classificação pode ser um valor estático ou pode ser
designada dinamicamente (ou seja, baseada no nome da pasta na qual um item
está localizado).

Importante:

Qualquer categoria ou pasta para a qual você deseja classificar registros já deve
existir no armazenamento de objeto. Esta tarefa não pode criar novos caminhos de
classificação.
Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
“Trabalhando com o Editor de Expressão” na página 437
“Listar Procura” na página 537
“Designando Valores da Propriedade” na página 530
“Detectando e Processando Duplicatas, Procurando Documentos Arquivados e
Apontados no Repositório e Declarando Documentos como Registros” na página
789
Referências relacionadas

“Propriedades dos Metadados do Sistema: Registro de Declaração do P8 4.x” na
página 285
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x:

Esta tarefa arquiva objetos do documento que foram criados no repositório para
pastas específicas, para que seja possível navegar neles posteriormente.

Dica: Quando você estiver mapeando metadados para serem usados como nomes
de pasta do FileNet P8, consulte a documentação do Content Engine para
caracteres reservados. A maioria dos caracteres reservados são removidos dos
valores de metadados mapeados quando processados. No entanto, \ ou / são
usados para determinar a criação da nova pasta.

Resumo da Tarefa

Tabela 150. Resumo da Tarefa do Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x

Característica Valor

Nome da tarefa Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x

Propósito Principal Arquiva objetos do documento em pastas
específicas

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos, Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector
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Tabela 150. Resumo da Tarefa do Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x (continuação)

Característica Valor

Quando necessário? Sempre que você desejar arquivar um
documento criado na tarefa Documento de
Criação do P8 4.x em uma pasta do FileNet
P8

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após a tarefa
Documento de Criação do P8 4.x

Produz quais metadados? Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x,
Status de Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Arquivo nas Opções de Pasta”

Conexão

Selecione a conexão de armazenamento de objeto do IBM FileNet P8 que deseja
usar.

Arquivo nas Opções de Pasta

Na caixa de texto Caminho de Pasta, forneça o caminho completo para a pasta no
IBM FileNet P8.

Use o recurso Valor Calculado ao incluir caminhos de pasta do FileNet P8 Content
Engine. Usar um valor estático (\) entre metadados ou outros valores estáticos
fornece uma maneira flexível de incluir caminhos de pastas.

Apenas SharePoint: Geralmente é possível recriar um caminho de pasta do
documento do SharePoint usando um valor calculado, como neste exemplo:
1. Clique em Incluir, em seguida, em Valor Calculado.
2. Na janela Valor Calculado, inclua os seguintes itens na sequência:

v Literal: MySharePointArchives\
v Metadados: Tipo de metadados: Coleta do SP; Propriedade: Site
v Literal: \
v Metadados: Tipo de metadados: Coleta do SP; Propriedade: Biblioteca
v Literal: \
v Metadados: Tipo de metadados: Coleta do SP; Propriedade: Caminho de

Pasta

Os documentos que residem em um site do SharePoint denominado ABC Company,
biblioteca denominada HR e caminho de pasta de Internal\Meeting Minutes teria
um caminho de pasta criado e arquivado em: MySharePointArchives\ABC
Company\HR\Internal\Meeting Minutes

Selecione Herdar segurança da pasta para permitir que a segurança da pasta seja
herdada, e especifique como a herança será aplicada:
v Selecione Configurar ascendente de segurança do documento para pasta para

modificar a segurança do documento para que ele também herde a segurança
atual da pasta na qual ele está localizado. Por exemplo, se a segurança da
pasta-pai tiver GroupA com Controle Integral e GroupB com Visualizar
Propriedades, a segurança do GroupB será herdável. Esta configuração de
segurança adicional será herdada e aplicada na segurança atual do documento.
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v Selecione Incluir segurança da pasta na segurança do documento para mesclar
a segurança da pasta existente com a segurança do documento. Selecione Incluir
segurança da pasta na segurança do documento para mesclar a segurança da
pasta existente com a segurança do documento. Se o mesmo beneficiado for
incluído em ambos, a mesclagem da segurança será tratada pelo modelo de
segurança do FileNet P8 Content Engine.

Selecionar Herdar segurança da pasta:
v aplica as configurações de segurança apenas da pasta-pai e não das pastas mais

acima e
v sobrescreve os valores das propriedade de metadados do sistema Modificado e

Última modificação por, que uma tarefa de arquivamento de envio de dados pode
ter configurado.

Apenas SharePoint: Para implementar o processamento de série da versão sem
correr o risco de arquivar um documento várias vezes na mesma pasta, é
necessário incluir um ponto de decisão e uma regra em sua rota de tarefa, usando
os seguintes critérios:
v Tipo de metadados: Coleta do SP; Propriedade: Última Versão; Operador: Igual;

Valor: Literal: True
v Tipo de metadados: Nova Coleta; Propriedade: Sinalizador de Nova Coleta;

Operador: Igual; Valor: Literal: False

Vincule-os usando o operador de conjunção E. Se não estiver coletando
documentos novamente, você poderá omitir o segundo critério.
Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
“Designando Valores da Propriedade” na página 530
“Listar Procura” na página 537
“Detectando e Processando Duplicatas, Procurando Documentos Arquivados e
Apontados no Repositório e Declarando Documentos como Registros” na página
789
“Definindo Metadados para Serem Usados para Processar Arquivos para
Arquivamento” na página 791
Referências relacionadas

“Propriedades dos Metadados do Sistema: Arquivar Documento na Pasta do P8
4.x” na página 285
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Documentos de Link do P8 4.x:

Esta tarefa cria um objeto do link que associa o e-mail aos seus anexos ou arquivos
a outros arquivos que você deseja que estejam vinculados para determinar quais
e-mails e arquivos foram associados originalmente uns com os outros.

Resumo da Tarefa

Tabela 151. Resumo da Tarefa do Documentos de Link do P8 4.x

Característica Valor

Nome da tarefa Documentos de Link do P8 4.x
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Tabela 151. Resumo da Tarefa do Documentos de Link do P8 4.x (continuação)

Característica Valor

Propósito Principal Vincula dois ou mais documentos que são
salvos no repositório

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos

Utilizável com quais conectores de destino?
IBM FileNet P8 Connector

FileNet P8

Quando necessário? Sempre que você desejar criar um item de
link no FileNet P8 para associar dois ou
mais documentos

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após a tarefa
Documento de Criação do P8 4.x

Produz quais metadados? Vincular Documento do P8 4.x, Status de
Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Mapeamentos de Propriedades”

“Correção de Dados”

Conexão

Selecione a conexão de armazenamento de objeto do IBM FileNet P8 que deseja
usar.

Mapeamentos de Propriedades

Na caixa de listagem Classe do Link, selecione a classe do link a ser usada para
vincular os itens. Na tabela que lista as propriedades da classe do link selecionada,
inclua, edite ou remova valores da propriedade.

Selecione a exibição de propriedades ocultas na tabela que lista as propriedades da
classe de documento.

Correção de Dados

v Selecione Truncar Cadeias para emitir apenas um aviso e para truncar qualquer
valor de metadado de cadeia configurado nos Mapeamentos de Propriedade
para se ajustar dentro do comprimento máximo da propriedade de cadeia no
FileNet P8. Se você não selecionar isto, a tarefa falhará se um valor de metadado
de cadeia não puder se ajustar dentro da propriedade do FileNet P8 para a qual
ele é mapeado.

v Selecione Ignorar propriedades da lista de opções no erro para emitir apenas
um aviso e ignorar a configuração de um valor de metadado em uma
propriedade do FileNet P8 que possui uma lista de opções associada a ela. Se
você não selecionar isto, a tarefa falhará se um valor de metadado não
corresponder a nenhum dos valores na lista de opções associada à propriedade
FileNet P8 para a qual ele é mapeado.
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Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
“Designando Valores da Propriedade” na página 530
“Listar Procura” na página 537
Referências relacionadas

“Propriedades dos Metadados do Sistema: Documentos de Link do P8 4.x” na
página 286
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

P8 4.x Modificar Segurança do Objeto:

É possível especificar a segurança a ser aplicada a um documento, um registro ou
uma lista de pastas quando ele é criado no repositório. Isso é feito selecionando o
usuário ou grupo para o qual deseja conceder ou negar acesso ao documento, em
seguida, configurando os privilégios de segurança que você deseja que usuário ou
grupo selecionado tenha sobre o objeto. É possível selecionar usuários ou grupos
com base nos metadados que contêm uma lista de IDs do usuário que podem estar
no diretório LDAP, tais como as propriedades de e-mail Para, De e CC. Esta é uma
maneira simples de restringir o acesso apenas aos emissores ou destinatários do
e-mail.

Use esta tarefa sempre que desejar alterar as permissões diretas em qualquer
documento, registro ou pasta criado pelo IBM Content Collector. Entretanto,
quando você declarar registros em sua rota de tarefa, a mudança da segurança no
documento não terá efeito porque, neste caso, as permissões são determinadas pelo
registro. Portanto, você deve modificar as permissões no registro para alterar as
configurações de segurança no documento.

Resumo da Tarefa

Tabela 152. Resumo da Tarefa do P8 4.x Modificar Segurança do Objeto

Característica Valor

Nome da tarefa P8 4.x Modificar Segurança do Objeto

Propósito Principal Configura a segurança de objetos do FileNet
P8

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos, Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector

Quando necessário? Opcional, mas necessário para modificar a
lista de permissões de acesso para um objeto
criado dentro da rota de tarefa

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após a tarefa
Documento de Criação do P8 4.x, Arquivar
Documento na Pasta do P8 4.x, Criar Série
da Versão do P8 4.x ou Registro de
Declaração do P8 4.x.

Produz quais metadados? Modificar Segurança do Documento do P8
4.x, Status de Tarefa
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Tabela 152. Resumo da Tarefa do P8 4.x Modificar Segurança do Objeto (continuação)

Característica Valor

Opções de configuração “Conexão”

“Configurações de Segurança”

“Tipo de Configuração de Segurança” na
página 609

Conexão

Selecione a conexão para a conexão de armazenamento de objeto do IBM FileNet
P8 que contém o documento, pasta ou registro para o qual você deseja modificar
as permissões.

Mapeamento de Objetos de Entrada

Selecione o tipo de objeto do FileNet P8 para o qual você deseja modificar as
configurações de segurança e os IDs de Objeto de Entrada correspondentes. Os
IDs de objeto permitem que a tarefa localize os obejtos no FileNet P8. O tipo de
objeto do FileNet P8 selecionado determina as configurações de segurança:

Tipo de objeto Origem Propriedade

Documento Documento de Criação do P8
4.x

ID do Objeto

Pasta Arquivar Documento na
Pasta do P8 4.x

Caminho de Arquivo

Registro Registro de Declaração do P8
4.x

ID do Objeto

Configurações de Segurança

Você pode optar por permitir que o Content Collector colete automaticamente as
informações de segurança sobre os objetos de origem ou pode configurar
manualmente as configurações de segurança. Quando ambas as opções são
selecionadas, ambos os conjuntos de configurações de segurança são aplicados ao
objeto do FileNet P8. O FileNet P8 Content Engine determina, então, as
configurações de segurança finais a serem aplicadas de acordo com o modelo de
herança de segurança documentado. A configuração dinâmica da segurança é
suportada somente pelo Conector de Origem do Sistema de Arquivos e pelo
Conector SharePoint. A configuração manual da segurança é suportada para todos
os conectores de origem para os quais é possível usar esta tarefa.

Quando você coleta automaticamente as informações de segurança sobre itens no
sistema de origem, sua rota de tarefa deve conter uma tarefa de envio de dados,
que extrai os metadados de segurança e os fornece para uso. As regras sobre como
a segurança no sistema de origem é mapeada para a segurança do FileNet P8 no
objeto de destino são predeterminadas e não requerem configuração. A
propriedade do objeto de origem que representa o beneficiado deve ser
especificada em um formato de nome abreviado LDAP para permitir que a
segurança seja mapeada com êxito, caso contrário, a permissão é ignorada. A
coleção automática de informações de segurança está disponível somente para ser
usada com documentos e registros do FileNet P8.
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É possível configurar manualmente as configurações de segurança, selecionando os
beneficiados e os direitos de acesso que devem ser aplicados ao documento, pasta
ou registro do P8. Entretanto, ao modificar a segurança da pasta, somente a última
pasta em cada caminho de arquivo que é processada recebe a modificação. Ao
definir manualmente as configurações de segurança para objetos do FileNet P8, é
possível incluir ou remover beneficiados e selecionar as configurações apropriadas
para o tipo de acesso, nível de acesso e direitos de acesso.

Para incluir um usuário ou grupo a quem designar ou negar acesso ao documento,
clique em Incluir. Na janela Localizar Usuários e Grupos, é possível procurar um
usuário ou grupo por nome, ou pelas propriedades de e-mail Para, De ou CC.
v Para pesquisar por nome:

1. Clique na guia Localizar Usuários e Grupos.
2. Na lista Selecionar Região, selecione um local no diretório LDAP para

procura. O domínio exibido por padrão é o diretório atual.
3. Na seção Selecionar Tipo de Objeto, selecione qualquer um ou todos os

tipos de objetos nos quais procurar. As contas especiais são as contas
#CREATOR-OWNER e #AUTHENTICATED-USERS. Para obter informações
adicionais sobre essas contas especiais, consulte a seção sobre usuários e
grupos requeridos no centro de informações do IBM FileNet P8.

4. Na seção Critérios de Pesquisa:
a. Selecione Nome Abreviado ou Nome de Exibição, selecione um operador

para a procura e insira o valor a ser procurado.
b. Na caixa de listagem Ordem de Classificação, selecione uma ordem na

qual exibir os resultados da procura.
c. Insira ou selecione um número máximo de resultados a serem exibidos.
d. Clique em Localizar.

Os resultados são exibidos na tabela na parte inferior da tela.
v Para procurar por propriedades de e-mail:

1. Clique na guia Selecionar Metadados.
2. Selecione um tipo de metadados e uma propriedade nos quais pesquisar.

A propriedade que representa o nome do beneficiado deve estar em um
formato de nome abreviado LDAP para que a tarefa configure o beneficiado
com êxito. Se o nome do beneficiado não puder ser resolvido, esse usuário
será ignorado.

Clique em OK para salvar ou Cancelar para fechar sem salvar.

Tipo de Acesso

É possível permitir ou negar acesso para os usuários ou grupos especificados.

Nível de Acesso e Direitos de Acesso

Ao definir as configurações de segurança manualmente, é possível configurar o
acesso disponível para os usuários ou grupos especificados.

Os níveis de acesso representam um grupo de direitos de acesso que você deseja
permitir ou negar a um usuário. É possível configurar um nível de acesso
explicitamente, selecionando um grupo de direitos de acesso do FileNet P8
predefinido, ou por meio de uma referência de metadados com valor único. Por
exemplo, se você selecionar o nível de acesso Controle Total à esquerda, por
padrão, todos os direitos de acesso abrangidos por esse nível de acesso serão
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selecionados à direita e os usuários ou grupos selecionados terão esse acesso
concedido ou negado. É possível manter o nível padrão ou customizar,
selecionando somente os direitos de acesso que você deseja aplicar.

Tipo de Configuração de Segurança

É possível optar por sobrescrever ou mesclar a segurança de objeto definida
anteriormente com as configurações recém-especificadas. Para sobrescrever a
permissão de acesso concedida ou negada anteriormente dos usuários e grupos
incluindo os usuários e grupos selecionados, selecione Sobrescrever segurança do
objeto com usuários e grupos selecionados. Para mesclar a segurança
recém-definida com a segurança definida anteriormente, selecione Incluir usuários
e grupos selecionados na segurança do objeto.

As considerações a seguir se aplicam quando você recoletando os documentos do
SharePoint e configurando a segurança dinamicamente:
v Quando você seleciona Incluir usuários e grupos selecionados na segurança do

objeto e o usuário de um documento do SharePoint existe na Lista de Controle
de Acesso (ACL) do documento do FileNet P8, as permissões do documento do
SharePoint são mescladas com as permissões existentes do FileNet P8. Portanto,
se um usuário tiver permissões inferiores para versões recoletadas do
documento do SharePoint, isto não será refletido na ACL do documento do
FileNet P8. Ou seja, as permissões não serão removidas da ACL do documento
do FileNet P8 com as versões recoletadas.

v Quando você seleciona Sobrescrever a segurança do objeto com usuários e
grupos selecionados, todas as modificações de permissão do SharePoint são
aplicadas durante a recoleção.

Com esta tarefa, é possível modificar somente as permissões designadas
diretamente ao objeto, ou seja, que estão contidas em Entradas de Controle de
Acesso (ACEs) diretas. Não é possível modificar quaisquer permissões de ACEs
padrão, de modelo ou herdadas. O Content Collector cria uma ACE e a inclui na
ACL. Quando essas novas permissões são salvas, o FileNet P8 mescla todas as
permissões diretas o máximo possível. O FileNet P8 Content Engine determina,
então, as configurações de segurança a serem aplicadas de acordo com a ordem de
avaliação para a origem e o tipo de ACE. Para obter informações adicionais sobre a
ordem de avaliação, consulte o tópico sobre direitos de acesso no centro de
informações do IBM FileNet P8.
Tarefas relacionadas

“Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de
Tarefa” na página 300
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema Modificar Segurança do Objeto do P8 4.x”
na página 286
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x:

Esta tarefa salva o texto que foi extraído anteriormente na rota de tarefa no
formato XML em um documento em FileNet P8, quando o e-mail é arquivado. Os
valores especificados nessa tarefa são associados a propriedades existentes de um
armazenamento de objeto selecionado. Os dados XML inteiros então são incluídos
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no índice de pesquisa de texto. Você pode usar esses valores para classificar
documentos no índice de pesquisa de texto e assim fornecer critérios adicionais de
pesquisa ao índice.

Resumo da Tarefa

Tabela 153. Resumo da Tarefa do Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x

Característica Valor

Nome da tarefa Texto de Salvamento como XML Preparado
do P8 4.x

Propósito Principal Armazena todas as informações necessárias
para procura de texto completo no e-mail no
repositório P8

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
arquivamento de e-mail que são
configuradas para conformidade de e-mail

Posicionamento da rota de tarefa Pode ser usado somente junto com a tarefa
P8 4.x Criar Instância de E-mail

Produz quais metadados? Criar Documento do P8 4.x, Salvar Texto
Preparado como XML do P8 4.x, Status de
Tarefa

Opções de configuração “Conexão”

“Mapeamentos de Propriedades” na
página 611

“Correção de Dados” na página 611

“Metadados XIT Customizados” na
página 611

Importante: Não use esta tarefa em uma rota de tarefa para os propósitos de
conformidade de e-mail e tente configurá-la sozinho. Se você precisar de uma rota
de tarefa para conformidade de e-mail, use um dos modelos fornecidos com o
produto. O modelo contém uma rota de tarefa com tarefas pré-configuradas
conforme necessário para descoberta eletrônica.

O termo conformidade de e-mail é usado para descrever a necessidade de uma
organização capturar e reter e-mail por um período de tempo para o propósito de
demonstrar conformidade com um regulamento externo ou interno (por exemplo,
SEC-17a). O e-mail capturado para conformidade de e-mail está geralmente sujeito
à descoberta eletrônica – qualquer processo por meio do qual dados eletrônicos são
procurados para uso como prova em um caso jurídico civil ou criminal. Para ativar
a descoberta eletrônica efetiva no e-mail armazenado no IBM FileNet P8, IBM
Content Collector deve processar o e-mail usando uma rota de tarefa especial. Esta
rota de tarefa de conformidade de e-mail possui dependências em várias tarefas do
P8. Estas tarefas permitem que o email tenha o conteúdo indexado corretamente
para descoberta jurídica.

Conexão

Pré-requisitos: Uma conexão com um armazenamento de objeto do FileNet P8
deve existir.
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Selecione a conexão de armazenamento de objeto do IBM FileNet P8 que deseja
usar.

O armazenamento de objeto deve conter a classe de documento na qual você
deseja incluir os metadados.

Mapeamentos de Propriedades

Selecione a Classe de documento que deseja usar. A tabela na parte inferior do
painel é preenchida com as propriedades (colunas da tabela que contêm
metadados) da classe de documento selecionada.

Importante: A classe de documento padrão para arquivamento de e-mail na tarefa
Salvar Texto Preparado como XML do P8 4.x é ICCMailSearch2.

Você provavelmente não deseja gravar valores em propriedades ocultas porque
estas normalmente estão reservadas para informações não públicas ou relacionadas
ao sistema. Para evitar gravar dados acidentalmente em uma propriedade oculta,
essas propriedades, por padrão, não são mostradas na tabela. Entretanto, se você
quiser incluir dados XML em propriedades ocultas no momento do arquivamento,
selecione Exibir Propriedades Ocultas.

Selecione uma propriedade na tabela e clique em Editar. No campo Valor da janela
Editar, digite o valor (informações de metadados) que você deseja salvar como
informações XML quando um documento é arquivado.

Correção de Dados

v Selecione Truncar Cadeias para emitir apenas um aviso e para truncar qualquer
valor de metadado de cadeia configurado nos Mapeamentos de Propriedade
para se ajustar dentro do comprimento máximo da propriedade de cadeia no
FileNet P8. Se você não selecionar isto, a tarefa falhará se um valor de metadado
de cadeia não puder se ajustar dentro da propriedade do FileNet P8 para a qual
ele é mapeado.

v Selecione Ignorar propriedades da lista de opções no erro para emitir apenas
um aviso e ignorar a configuração de um valor de metadado em uma
propriedade do FileNet P8 que possui uma lista de opções associada a ela. Se
você não selecionar isto, a tarefa falhará se um valor de metadado não
corresponder a nenhum dos valores na lista de opções associada à propriedade
FileNet P8 para a qual ele é mapeado.

Metadados XIT Customizados

Para incluir seus próprios metadados de cadeia customizados no arquivo XML do
XIT:
1. Selecione a guia Metadados XIT Customizados na parte superior da área de

janela de configuração da tarefa.
2. Clique no ícone Incluir....
3. Insira um nome de elemento XIT customizado. Este nome não pode iniciar com

o prefixo do sistema icc_

4. Selecione o tipo de dados de seus valores customizados. Apenas cadeias de
valor único e de múltiplos valores são suportadas.

5. Selecione a origem de metadados e a propriedade.
6. Selecione Gravar propriedade como XML bruto se desejar gravar seus

metadados customizados como XML verdadeiro. Seja cuidadoso ao ativar esta
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opção: Se seus metadados customizados não forem XML válido, a validação de
XML na tarefa fará com que ela falhe e com que o e-mail não seja arquivado ou
procurável em texto completo.

7. Clique em OK.

Para editar suas configurações de metadados customizados, selecione os
metadados customizados necessários para editar e clique no ícone Editar....

Para remover suas configurações de metadados customizados, selecione os
metadados customizados necessários para remover e clique no ícone Remover.
Tarefas relacionadas

“Designando Valores da Propriedade” na página 530
Referências relacionadas

“Propriedades dos Metadados do Sistema: Documento de Criação do P8 4.x” na
página 284
“Propriedades dos Metadados do Sistema: Texto de Salvamento como XML
Preparado do P8 4.x” na página 286
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Salvar Cópia de Arquivo Temporária:

Esta tarefa copia cada documento que foi processado para o local especificado no
sistema de arquivos. Use-a para resolver problemas ou backups temporários.

Resumo da Tarefa

Tabela 154. Resumo da Tarefa do Salvar Cópia de Arquivo Temporária

Característica Valor

Nome da tarefa Salvar Cópia de Arquivo Temporária

Propósito Principal Copia cada documento que foi processado
para o local especificado no sistema de
arquivos

Utilizável com quais conectores de origem? Conector de E-mail, Conector de Origem do
Sistema de Arquivos

Utilizável com quais conectores de destino? Conector do Repositório do Sistema de
Arquivos

Quando necessário? Opcional

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer em qualquer lugar antes do
pós-processamento

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração “Salvar Opções de Cópia de Arquivo
Temporário”

Salvar Opções de Cópia de Arquivo Temporário

Selecione Ativar Retenção de Arquivo para que o IBM Content Collector copie
cada documento que foi processado por um coletor para a Pasta de retenção
especificada. Especifique também o período de retenção selecionando o número de
Dias para reter arquivos.
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Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

E-mail de Exclusão de SC:

Esta tarefa exclui o e-mail recebido do diretório de fila de mensagens.

Resumo da Tarefa

Tabela 155. Resumo da Tarefa do E-mail de Exclusão de SC

Característica Valor

Nome da tarefa E-mail de Exclusão de SC

Propósito Principal Exclui o e-mail recebido do diretório da fila
de mensagens.

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SMTP

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
arquivamento de e-mail SMTP

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após uma tarefa
E-mail de Preparação de SC para exclusão

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração Nenhum(a)

Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Anexos de Extração de SC:

Esta tarefa extrai os anexos a partir do e-mail no diretório de fila de mensagens
para que os anexos possam ser armazenados como arquivos separados no
repositório. Se você não incluir essa tarefa na rota de tarefa, os anexos não serão
salvos no repositório como objetos separados.

Resumo da Tarefa

Tabela 156. Resumo da Tarefa do Anexos de Extração de SC

Característica Valor

Nome da tarefa Anexos de Extração de SC

Propósito Principal Extrai os anexos do e-mail no diretório da
fila de mensagens.

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SMTP

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefa de
arquivamento de e-mail SMTP para o
modelo de dados composto

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente após a tarefa E-mail
de Preparação de SC para Arquivamento

Produz quais metadados? Deduplicação de Anexo, E-mail, Arquivo,
Status de Tarefa
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Tabela 156. Resumo da Tarefa do Anexos de Extração de SC (continuação)

Característica Valor

Opções de configuração Nenhum(a)

Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema de Deduplicação de Anexo” na página
266
“Propriedades de Metadados do Sistema: E-mail” na página 269
“Propriedades de Metadados do Sistema: Arquivo” na página 276
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Metadados de Extração de SC:

Esta tarefa extrai metadados dos campos em um documento para armazenar estes
metadados em campos correspondentes no repositório.

Os campos de metadados em um repositório fornecem informações de pesquisa
para consultas do usuário. Por exemplo, o campo de repositório que corresponde
ao campo De ou Emissor de um e-mail permite que usuários procurem o e-mail
que foi enviado por uma pessoa específica. Determinados campos de e-mail são
selecionados por padrão, tais como os campos Assunto, Para ou Emissor (De). Você
pode selecionar outros campos dos quais extrair metadados se achar que eles
incluem informações importantes para pesquisa em seu repositório.

Resumo da Tarefa

Tabela 157. Resumo da Tarefa do Metadados de Extração de SC

Característica Valor

Nome da tarefa Metadados de Extração de SC

Propósito Principal Extrai metadados dos campos em um
documento para armazenar estes metadados
nos campos correspondentes no repositório.

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SMTP

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
arquivamento de e-mail SMTP

Posicionamento da rota de tarefa Deve ser a primeira tarefa em um rota de
tarefa

Produz quais metadados? E-mail, Deduplicação de E-mail, Status de
Tarefa

Opções de configuração “Associar Metadados”

Associar Metadados

Para extrair metadados de campos de documento adicionais, tais como os campos
de cabeçalho SMTP, selecione o conjunto de campos apropriado na lista Metadados
Definidos pelo Usuário. Estes conjuntos de campos devem ter sido definidos
anteriormente, na seção Metadados Definidos pelo Usuário da configuração
Metadados e Listas.
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Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: E-mail” na página 269
“Propriedades de Metadados do Sistema de Deduplicação de E-mail” na página
275
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

E-mail de Preparação de SC para Arquivamento:

Esta tarefa cria cópias de trabalho do e-mail no diretório de fila de mensagens
excluindo os anexos, e salva-os como arquivos temporários para processamento
posterior.

Resumo da Tarefa

Tabela 158. Resumo da Tarefa do E-mail de Preparação de SC para Arquivamento

Característica Valor

Nome da tarefa E-mail de Preparação de SC para
Arquivamento

Propósito Principal Cria cópias de trabalho do e-mail no
diretório da fila de mensagens, excluindo
anexos, e as salva como arquivos
temporários para processamento adicional.

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SMTP

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
arquivamento de e-mail SMTP

Posicionamento da rota de tarefa Deve aparecer antes de uma tarefa que
arquiva o documento

Produz quais metadados? Arquivo, Formato de Arquivamento, Status
de Tarefa

Opções de configuração Nenhum(a)

Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema de Formato de Arquivamento” na página
265
“Propriedades de Metadados do Sistema: Arquivo” na página 276
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

E-mail de Preparação de SC para exclusão:

Esta tarefa marca um documento como arquivado assim que ele tiver sido
arquivado com êxito. O documento pode, então, ser excluído pela tarefa E-mail de
Exclusão de SC.

Resumo da Tarefa

Tabela 159. Resumo da Tarefa do E-mail de Preparação de SC para exclusão

Característica Valor

Nome da tarefa E-mail de Preparação de SC para exclusão

Propósito Principal Marca documentos como arquivados assim
que eles tiverem sido arquivados com êxito.
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Tabela 159. Resumo da Tarefa do E-mail de Preparação de SC para
exclusão (continuação)

Característica Valor

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SMTP

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário? Necessário nas rotas de tarefas de
arquivamento de e-mail SMTP

Posicionamento da rota de tarefa Pode aparecer somente antes de uma tarefa
E-mail de Exclusão de SC

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração Nenhum(a)

Esta tarefa também executa uma verificação de consistência para assegurar que o
documento e todos os anexos tenham sido arquivados. Se uma parte do
documento não foi arquivada, ocorrerá uma exceção. As mensagens de erro são
gravadas nos arquivos de log e o documento não é marcado como arquivado.
Portanto, não é possível filtrar anexos durante o arquivamento, por exemplo, para
excluir arquivos .mp3 do arquivamento.
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Criar Arquivo do SP:

A tarefa Criar Arquivo do SP cria uma cópia de arquivo local temporário para cada
versão do documento do Microsoft SharePoint a ser processada.

Resumo da Tarefa

Tabela 160. Resumo da Tarefa do Criar Arquivo do SP

Característica Valor

Nome da tarefa Criar Arquivo do SP

Propósito Principal Cria uma cópia de arquivo local temporária
para cada versão do documento SharePoint
e permite que você crie o hash do
documento que a deduplicação requer

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário Ao usar a deduplicação baseada em hash do
documento ou quando as tarefas de
recebimento de dados, como classificação do
IBM InfoSphere Classification Module ou
tarefas do IBM Content Manager precisarem
de um arquivo local. As tarefas do IBM
FileNet P8 requerem um arquivo local
apenas quando você está usando
deduplicação baseada em hash de
documento.
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Tabela 160. Resumo da Tarefa do Criar Arquivo do SP (continuação)

Característica Valor

Posicionamento da rota de tarefa Deve aparecer antes das tarefas de
repositório que requerem cópias de arquivo
locais ou após “Obter Versões do SP” (se a
rota de tarefa contiver a tarefa)

Produz quais metadados? Arquivo, Criar Arquivo do SP, Status de
Tarefa

Opções de configuração “Hash de Documento”

Hash de Documento

Se você configurou seu conector de repositório para eliminar arquivos duplicados
usando o mapeamento de Hash de Documento, deverá selecionar a caixa de seleção
Criar hash de documento para criar um identificador exclusivo para cada versão
do documento.

Restrição: Não tente usar deduplicação com o coletor Microsoft SharePoint se
você:
v Coletar versões de documentos ou
v Coletar documentos do Microsoft Office (o SharePoint altera os metadados

usados pelo coletor para identificar documentos idênticos)

Fazer isso deixa seu sistema lento e resulta em nenhuma deduplicação.
Referências relacionadas

“Documento de Criação do P8 4.x” na página 589
“Criar Documento do CM 8.x” na página 547
“Propriedades de Metadados do Sistema: Arquivo” na página 276
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290
“Propriedades de Metadados Criar Sistema de Arquivos do SP” na página 289

Obter Versões do SP:

A tarefa Obter Versões do SP configura o número de versões de cada documento
do Microsoft SharePoint a serem recuperadas para processamento.

Resumo da Tarefa

Tabela 161. Resumo da Tarefa do Obter Versões do SP

Característica Valor

Nome da tarefa Obter Versões do SP

Propósito Principal Especifica o número de versões do
documento do SharePoint a serem
recuperadas

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário Sempre que desejar arquivar mais do que a
versão mais recente de qualquer documento
do SharePoint
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Tabela 161. Resumo da Tarefa do Obter Versões do SP (continuação)

Característica Valor

Posicionamento da rota de tarefa Deve aparecer antes de qualquer tarefa do
repositório de destino; deve aparecer antes
de “Criar Arquivo do SP” na página 616, se
usado

Produz quais metadados? Arquivo, URL HTTP, Recoleta, Blog SP,
Coleta de SP, Status de Tarefa

Opções de configuração “Versões”

Versões

É possível coletar qualquer número de versões do documento:
v Todas as versões coleta todas as versões de cada documento do SharePoint
v [Número de] versões processa o número especificado de versões, começando

com o número da versão mais alto. Por exemplo, se você configurar este valor
como 3 e um documento contiver 5 versões, a rota de tarefa processa as versões
5, 4 e 3.

Dica: Selecionar Todas as versões lhe oferece melhor chance de manter números
da versão em sincronia, embora várias circunstâncias (como um usuário
excluindo uma versão intermediária do SharePoint) possam deixar versões fora
de sincronia de qualquer forma.

Se o tipo de conteúdo de um documento for alterado durante seu ciclo de vida, o
IBM Content Collector aplicará o tipo de conteúdo da versão mais recente ao
documento arquivado.

Restrição: Não tente usar a deduplicação se sua rota de tarefa contiver esta tarefa.
Fazer isso deixa seu sistema lento e resulta em nenhuma deduplicação.
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Arquivo” na página 276
“Propriedades de Metadados do Sistema: URL de HTTP” na página 282
“Propriedades de Metadados do Sistema de Nova Coleta” na página 287
“Propriedades de Metadados do Sistema de Blog SP” na página 287
“Propriedades de Metadados do Sistema de Coleta de SP” na página 288
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Gerenciar Link do SP:

A tarefa Gerenciar Link do SP exclui ou atualiza links do documento migrados não
resolvidos no servidor Microsoft SharePoint, dependendo de sua configuração e da
capacidade de recuperação de documentos vinculados no repositório de destino. A
tarefa exclui todos os links que apontam para o conteúdo ausente.

Resumo da Tarefa

FileNet P8: Se um usuário do SharePoint excluir a versão mais recente de um
documento de link migrado do SharePoint, o link será interrompido e qualquer
rota de tarefa que contiver a tarefa Gerenciar Link do SP excluirá o link órfão.
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Tabela 162. Resumo da Tarefa do Gerenciar Link do SP

Característica Valor

Nome da tarefa Gerenciar Link do SP

Propósito Principal Exclui ou atualiza links do documento
migrados não resolvidos no servidor
Microsoft SharePoint

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SharePoint

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector

Quando necessário Se você usar a opção Substituir por Link em
suas rotas de tarefas de arquivamento do
SharePoint, para resolver links quebrados,
você deve executar periodicamente uma rota
de tarefa de gerenciamento de link que
contém esta tarefa

Posicionamento da rota de tarefa Deve seguir uma tarefa Confirmar
Documento em cada rota de tarefa de
gerenciamento de link
Importante: Não inclua esta tarefa em
nenhuma rota de tarefa de arquivamento.

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração “Atualização de Link”

Atualização de Link

Por padrão, essa tarefa atualiza um link de documento migrado para corresponder
ao link de Atalho que a tarefa recebe da tarefa Confirmar Documento. Selecionar a
opção Não atualizar link preserva o link em um formato anterior, permitindo que
você elimine links para conteúdo movido ou excluído sem atualizar quaisquer
links válidos. Você pode selecionar esta opção se alguns de seus links usarem o
Content Collector Versão 2.1.1 ou outro formato e outro de seus sites ou servidores
SharePoint ainda os usarem.
Referências relacionadas

“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Pós-processamento do SP:

A tarefa Pós-processamento do SP determina se e como os documentos arquivados
aparecem no Microsoft SharePoint.

Resumo da Tarefa

Tabela 163. Resumo da Tarefa do Pós-processamento do SP

Característica Valor

Nome da tarefa Pós-processamento do SP

Propósito Principal Especifica o que permanece no
arquivamento do Microsoft SharePoint

Utilizável com quais conectores de origem? Conector SharePoint
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Tabela 163. Resumo da Tarefa do Pós-processamento do SP (continuação)

Característica Valor

Utilizável com quais conectores de destino? IBM FileNet P8 Connector, IBM Content
Manager Connector, Conector do Repositório
do Sistema de Arquivos (que não suporta a
opção Substituir por Link)

Quando necessário Opcional, mas recomendado para evitar a
duplicação de documentos no repositório de
destino

Posicionamento da rota de tarefa Geralmente o último; deve seguir qualquer
tarefa do repositório de destino

Produz quais metadados? Status da Tarefa

Opções de configuração “Retenção de Documento no SharePoint”

“Retenção de Versão no SharePoint” na
página 621

“Vinculando” na página 621

Retenção de Documento no SharePoint

É possível selecionar uma de quatro opções para controlar o que acontece com um
documento no SharePoint após o arquivamento:
v Marcar como processado marca um documento como processado para evitar

coleta futura, mas deixa o documento, por outro lado, intocado. Os usuários
retêm seus acessos existentes.

v Bloqueio deixa o documento original no SharePoint, mas impede que usuários o
alterem. Para conceder aos usuários selecionados privilégios totais em um
documento bloqueado, inclua usuários ou grupos na lista em Coletor
SharePoint → Bloqueio.
Consulte o “Origens de Coleta do Microsoft SharePoint” na página 523.

v Substituir por link exclui o documento original a partir do SharePoint,
substituindo-o por um hyperlink no documento arquivado. O arquivamento
altera as permissões de acesso aos documentos vinculados, dependendo das
permissões originais:

Nível de Permissão no SharePoint Permissão no Repositório de Destino

Controle Integral Somente leitura (os administradores retêm as
permissões de gravação e exclusão)

Contribuir ou Projetar Somente Leitura

Ler Somente Leitura

Nenhum(a) Nenhum(a)

Restrição: Não selecione Substituir por Link se estiver coletando postagens de
blog ou qualquer biblioteca do SharePoint, tal como Slide ou Wiki, que não
suporta múltiplos tipos de conteúdo. A tentativa de substituir postagens de blog
por links no SharePoint falha e o conteúdo permanece inalterado. É possível
usar esta opção com conteúdo do wiki, mas o conteúdo do wiki permanece no
SharePoint, fornecendo a esta opção o mesmo efeito que Marcar como
Processado.

v Excluir exclui o documento original do SharePoint e não deixa rastreio.
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Se você selecionar Bloqueio ou Substituir por Link, não exclua o nível de
permissão Leitura no SharePoint.

Retenção de Versão no SharePoint

Se você selecionar as opções Marcar como Processado ou Bloqueio, é possível
reter todas as versões de um documento ou apenas a versão mais recente. A opção
Apenas Versão Mais Recente pode salvar espaço em disco e evitar diminuição do
desempenho sem remover o documento do servidor SharePoint.

Exceção: Se a versão mais recente for uma Versão Secundária, e uma Versão
Principal existir, a opção Apenas Versão Mais Recente reterá ambas as versões do
documento.

Estas opções não se aplicam às opções de retenção Substituir por Link ou Excluir.

Vinculando

A opção Substituir por link substitui o documento do SharePoint por um
documento cujo conteúdo é o link e o tipo de conteúdo é Link do Documento
Migrado. Esta ação:
v Configura o valor da coluna Migrado como Sim, que marca efetivamente o

documento como processado
v Copia os valores originais para Criado em, Criado por, Última modificação em e

Última modificação para o novo documento de link
v Copia a lista de usuários e grupos que podem acessar o documento original para

o novo documento de link, alterando suas permissões de Leitura/Gravação, ou
outra permissão configurada, para Somente Leitura

v Copia todos os outros metadados, exceto para propriedades inaplicáveis do
SharePoint, tais como Solicitação, Tamanho da Imagem, Miniatura, Visualização e
[Imagem] Tipo de Arquivo

v Não substitua arquivos aspx por links, fornecendo a esta opção o mesmo efeito
que Marcar como Processado

Dica: O conteúdo recuperado por um link é aberto de acordo com a configuração
de seu navegador cliente e seus aplicativos instalados. Se um arquivo não for
aberto conforme esperado, pode ser necessário:
v instalar um aplicativo que possa abrir o arquivo e
v incluir o aplicativo na lista de aplicativos auxiliares de seu navegador
Referências relacionadas

“Origens de Coleta do Microsoft SharePoint” na página 523
“Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa” na página 290

Usando as Ferramentas de Configuração
As ferramentas de configuração do IBM Content Collector permitem que você
configure repositórios no Content Manager (criando tipos de itens e ativando tipos
de itens existentes) e IBM FileNet P8, ativam modelos Domino para funções de
arquivamento do IBM Content Collector e configuram o ambiente do cliente Lotus
se o ambiente de tempo de execução do IBM Content Collector e do Lotus Notes
estiverem em computadores diferentes.
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As ferramentas de configuração podem ser chamadas selecionando Todos os
Programas → IBM Content Collector → Ferramentas de Configuração ou
Ferramentas → Ferramentas de Configuração no IBM Content Collector
Configuration Manager.
Tarefas relacionadas

“Executando a Configuração Inicial” na página 76

Configurando um Repositório do IBM Content Manager
Todos os documentos arquivados usando o IBM Content Collector são
armazenados em um tipo de item no IBM Content Manager.

É necessário ter pelo menos um tipo de item do IBM Content Manager para cada
sistema de origem que você configura no IBM Content Collector.

Na primeira vez que você instalar o Content Collector e executar a configuração
inicial do Content Collector, o assistente de configuração o guiará através das
etapas necessárias para criar um tipo de item para cada um dos sistemas de
origens que foram selecionados durante a instalação. Por exemplo, se você
selecionou Microsoft Exchange, Sistema de Arquivos e Microsoft SharePoint, será
guiado através do processo de criação de tipos de itens para estes três sistemas de
origem.

Importante: Todos os tipos de itens que são criados durante a configuração inicial
do Content Collector são tipos de itens de recurso do IBM Content Manager. Para
sistemas de origem do Sistema de Arquivos e do Microsoft SharePoint, o Content
Collector também suporta tipos de itens de documento do IBM Content Manager.
Entretanto, você deve criar tipos de item de documento manualmente no IBM
Content Manager. Além, disso, esse tipos de item de documento não podem ser
processados pelo indexador do IBM Content Collector para procura de texto ou
pelo indexador padrão do IBM Content Manager.

Todos os tipos de itens de recurso adicional que são requeridos após a primeira
instalação do Content Collector devem ser criados usando as ferramentas de
configuração do Content Collector.

A criação de tipo de item varia dependendo do sistema de origem selecionado e
do modelo de dados de tipo de item para sistemas de origem de e-mail:
v Se estiver atualizando para oIBM Content Collector V2.2 e esteve usando o

modelo de dados compactado para tipos de item de e-mail, é possível selecionar
ambos os modelos de dados para arquivamento a partir das caixas de correio do
Lotus Domino ou do Microsoft Exchange:
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Tabela 164. Critérios de Criação do Tipo de Item para um Upgrade

Sistema de
Origem Modelo de dados

Sistemas de
origem de
e-mail:

v Lotus
Domino

v Microsoft
Exchange

É possível selecionar qual modelo de dados de e-mail usar. O IBM
Content Collector suporta dois modelos de dados:

v O modelo de dados composto que arquiva documentos em partes.

Este modelo existe desde o IBM Content Collector V2.1.1.

Se selecionado, dois tipos de itens são criados quando o item de e-mail
é configurado; um tipo de item de e-mail para o corpo do e-mail e
metadados e um tipo de item de anexo para os anexos do e-mail
integrados. Um tipo de item de anexo pode ser compartilhado por
mais de um tipo de item de e-mail. Esta divisão melhora
significativamente a deduplicação de anexo.

v O modelo de dados incluído no pacote configurável que arquiva
todos os dados, incluindo anexos integrados, como uma unidade em
um único tipo de item.

Este modelo foi usado em todas as versões do Content Collector
anteriores à V2.1.1. Se estiver fazendo upgrade de uma versão anterior
do Content Collector que criou tipos de itens do tipo pacote
configurável, você poderá selecionar para criar tipos de itens de ambos
os modelos de dados.

Entretanto, devido à deduplicação de anexo aprimorada que é
suportada usando o novo modelo de dados composto, é altamente
recomendado usar o modelo de dados composto quando você cria
novos tipos de itens para arquivamento e indexação de e-mail. Isto é
recomendável principalmente se você dividir tipos de itens; ative os
tipos de itens existentes para processamento pelo indexador do IBM
Content Collector para procura de texto e, quando o próximo tipo de
item precisar ser criado, mude para o novo modelo.

E-mail por meio
de SMTP

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. O modelo de
dados composto é usado.

Microsoft
SharePoint

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. O modelo de
dados composto é usado.

Sistema de
Arquivos

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. O modelo de
dados composto é usado.

v Se essa é a primeira instalação doIBM Content Collector, ou se você estiver
atualizando de uma V2.1.1.x do IBM Content Collector, não é possível selecionar
o modelo de dados de e-mail:

Tabela 165. Critérios de Criação de Tipo de Item se o Content Collector For Instalado pela
Primeira Vez

Sistema de
Origem Modelo de dados

Sistemas de
origem de
e-mail:

v Lotus
Domino

v Microsoft
Exchange

v E-mail por
meio de
SMTP

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. Todos os tipos
de item de e-mail usam o modelo de dados composto.
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Tabela 165. Critérios de Criação de Tipo de Item se o Content Collector For Instalado pela
Primeira Vez (continuação)

Sistema de
Origem Modelo de dados

Microsoft
SharePoint

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. O modelo de
dados composto é usado.

Sistema de
Arquivos

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. O modelo de
dados composto é usado.

Todos os tipos de itens de recurso recém-criados (compostos e em pacote
configurável) são ativados automaticamente para processamento pelo indexador do
IBM Content Collector para procura de texto. Os tipos de itens ativados podem ser
processados apenas pelo indexador do IBM Content Collector para procura de
texto. Estes tipos de itens não podem ser processados pelo indexador rápido ou
pelo indexador do IBM Content Manager padrão com a saída de usuário do IBM
Text Search.

Para criar um tipo de item de recurso do IBM Content Manager:
1. Planeje a criação de seu tipo de item.
2. Selecione Ferramentas de Configuração → Configuração de Repositório do CM

3. Selecione o sistema de origem para o qual deseja criar um tipo de item.

Sistema de Origem Tarefa

Sistemas de origem de e-mail:

v Lotus Domino

v Microsoft Exchange

v SMTP

1. Selecione o servidor IBM Content Manager.

2. Insira o ID e a senha do administrador.

3. Se desejar procurar conteúdo do documento, selecione
para ativar o tipo de item para procura de texto.

Se o item estiver ativado para procura de texto, insira o
caminho no qual o pacote do Suporte de Procura de
Texto do IBM Content Collector foi instalado.

4. Selecione o modelo de dados para o tipo de item.

Se você for novo no IBM Content Collector, não poderá
selecionar um modelo de dados, já que são criados
apenas tipos de itens compostos.

5. Insira o nome do tipo de item de e-mail.

6. Selecione para criar um novo tipo de item de anexo e
inserir um nome, ou selecione para usar um tipo de
item de anexo existente e selecione qual deseja usar.

7. Se o tipo de item estiver ativado para procura de texto,
insira o caminho relativo para o diretório de índice e o
diretório ativo de índice.
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Sistema de Origem Tarefa

Microsoft SharePoint ou
Sistema de Arquivos

1. Selecione o servidor IBM Content Manager.

2. Insira o ID e a senha do administrador.

3. Se desejar procurar conteúdo do documento, selecione
para ativar o tipo de item para procura de texto.

Se o item estiver ativado para procura de texto, insira o
caminho no qual o pacote do Suporte de Procura de
Texto do IBM Content Collector foi instalado.

4. Selecione para criar um tipo de item. Insira o nome do
tipo de item. Todos os tipos de itens Sistema de
Arquivos, Microsoft SharePoint e SMTP são criados
automaticamente como tipos de itens compostos.

5. Se o tipo de item estiver ativado para procura de texto,
insira o caminho relativo para o diretório de índice e o
diretório ativo de índice.

Criando um Repositório do IBM Content Manager para
Documentos a partir dos Aplicativos Notes
Os documentos que não são documentos de correio no Lotus Notes ou bancos de
dados do Lotus Domino e são arquivados no IBM Content Manager usando o IBM
Content Collector devem ser armazenados em um tipo de item.

Quando você usa as ferramentas de configuração do IBM Content Collector para
criar um tipo de item e seleciona Lotus Domino como o sistema de origem, é
possível criar apenas um tipo de item de e-mail. No entanto, as informações em
um aplicativo Notes, por exemplo, em uma TeamRoom, nas bibliotecas do projeto,
nos catálogos de endereços e nos calendários, podem diferir significativamente dos
correios e requerem um tipo de item diferente no qual armazenar estas
informações. Ao mesmo tempo, para explorar completamente o recurso de
deduplicação no IBM Content Collector que assegura que apenas uma cópia de um
documento seja arquivada, este tipo de item deve assemelhar-se ao item de e-mail
criado usando as ferramentas de configuração.

Para criar um tipo de item para documentos arquivados em aplicativos Notes:
1. Crie um tipo de item de e-mail para o Lotus Notes mas assegure que você

forneça a ele um nome distinto que corresponda estritamente ao seu aplicativo.
Certifique-se de usar o mesmo tipo de item de anexo para este tipo de item que
para o arquivamento de e-mail. O uso de um tipo de anexo diferente não é
suportado.

2. Copie o tipo de item usando o cliente de administração do IBM Content
Manager. É necessário copiar o tipo de item para que você possa remover
atributos dele.

3. Abra o tipo de item copiado e remova todos os atributos que não
correspondem aos itens do aplicativo Notes que você deseja mapear. Para
salvar o tipo de item, é necessário renomear as referências para
componentes-filhos e excluir o mapeamento de chave estrangeira. A chave
estrangeira é criada novamente quando você salva o tipo de item.

4. Defina novos atributos que deseja mapear do aplicativo Notes e inclua estes
atributos no tipo de item.
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Tabela 166. Tipos de Campos do Notes e Tipos de Atributos do IBM Content Manager
Correspondentes

Tipo de campo
do Lotus Notes

Tipo de atributo do
IBM Content Manager Comentário

Text Caractere

Caractere variável

Múltiplos valores são concatenados pelo
conector IBM Content Manager. Certifique-se
de que o comprimento máximo do valor do
item concatenado do Notes seja menor ou
igual ao comprimento definido para o
atributo. Como alternativa, você pode usar um
RegEx para reduzir o valor a um comprimento
máximo.

Número Número inteiro curto

Número inteiro longo

Número Decimal

Duplo

Apenas valores únicos são suportados

Apenas data Data Um valor apenas data deve ser mapeado para
um atributo de Data

Apenas hora Hora Um valor apenas hora deve ser mapeado para
um atributo de Hora

Data e Hora Registro de data e hora Um valor data e hora com um componente de
data e hora deve ser mapeado para um
atributo de Registro de data e hora.

5. Salve o tipo de item.

Criando um Tipo de Item de Documento do IBM Content
Manager para Documentos do Sistema de Arquivos ou do
Microsoft SharePoint
Documentos que são coletados a partir de sites do Sistema de Arquivos ou do
Microsoft SharePoint e são arquivados no IBM Content Manager usando o IBM
Content Collector devem ser armazenados em um tipo de item. Isto pode ser um
tipo de item de recurso do IBM Content Manager ou um tipo de item de
documento do IBM Content Manager. O tipo de item padrão criado no Content
Collector é o tipo de item de recurso.

Se você pretende usar tipos de item de documento para documentos doSistema de
Arquivos ou do Microsoft SharePoint, você deve considerar as seguintes restrições:
v Se você usar tipos de item de documento em qualquer uma das rotas de tarefa

de amostra do Sistema de Arquivos ou do Microsoft SharePoint, os tipos de item
de documento deverão corresponder à estrutura dos tipos de item de recurso
usados no IBM Content Collector. Para tornar isto possível, você deve criar um
tipo de item de recurso no Content Collector e, em seguida, copiar o tipo de
item, renomeá-lo e atualizar suas propriedades no IBM Content Manager ou
criar manualmente um tipo de item de modelo de documento com as mesmas
propriedades que um tipo de item de recurso do IBM Content Collector.
Dependendo das tarefas executadas nas rotas de tarefa, certifique-se de ter
incluído as propriedades requeridas ao tipo de item, por exemplo, para
deduplicação do Sistema de Arquivos, inclua a propriedade ICCHash no tipo de
item.

v Se você tiver sua própria solução customizada e não estiver usando as rotas de
tarefas do Content Collector, crie os tipos de item de documento diretamente no

626 Guia do Administrador



IBM Content Manager. Entretanto, você deve incluir uma parte de ICMBASE
quando criar os tipos de itens de documento para ativar estes tipos de item a
serem usados pelo Content Collector.

Para criar um tipo de item de documento do IBM Content Manager para usar em
uma das rotas de tarefas do Content Collector de amostra:
1. Selecione Ferramentas de Configuração → Configuração de Repositório do CM

para criar um tipo de item de recurso.
2. Selecione o sistema de origem para o qual deseja criar um tipo de item.
3. Selecione o servidor IBM Content Manager.
4. Insira o ID e a senha do administrador.
5. Não ative o tipo de item para procura de texto. Os tipos de item de documento

não podem ser indexados pelo indexador do IBM Content Collector para
procura de texto nem pelo indexador do IBM Content Manager integrado.

6. No cliente de administração do IBM Content Manager:
a. Selecione o tipo de item que você acabou de criar, clique com o botão

direito do mouse e selecione Copiar.
b. Na página Definição, insira um novo nome para o tipo de item e altere a

classificação do tipo de item para Documento.
c. Na página Gerenciamento de Documento, inclua partes de documento. A

única parte de documento que é necessária e usada pelo Content Collector é
a parte do documento de base ICMBASE. Na janela Definir Conjunto de
Relações do Gerenciamento de Documento, você deve selecionar uma Lista
de Controle de Acesso. O padrão que é usado pelo Content Collector é
DocRouteACL.

7. Salve o tipo de item.

Configurando o Ambiente do Domino para Content Collector
Se o IBM Content Collector e o ambiente de tempo de execução do Lotus Notes
estiverem em computadores diferentes, será necessário configurar o servidor
Content Collector e o ambiente de tempo de execução da tarefa.

Isto inclui a criação de um arquivo .ini do servidor e scripts para executar o
servidor, as tarefas e o crawler. Para configurar o ambiente do Domino:
1. Selecione Ferramentas de Configuração → Configuração de Tempo de Execução

do Lotus

2. Insira o servidor inicial do Domino.
3. Navegue para o arquivo de ID de administrador e insira uma senha válida.

O ID selecionado deve ter privilégios suficientes para alterar modelos.
Tipicamente, isso significa direitos de acesso de Gerenciador.

4. Navegue para o ID do Lotus Notes que deseja usar para os processos do
Content Collector e insira uma senha.
O ID selecionado deve ser Editor com os direitos adicionais a:
v Excluir documentos
v Criar pastas e visualizações pessoais
v Criar pastas e visualizações compartilhadas
v Replicar ou copiar documentos

O ID do Lotus Notes deve ter a permissão para alterar e excluir documentos
em caixas de correio.
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Ativando um Modelo do Domino para Arquivamento
Para poder selecionar funções de arquivamento do IBM Content Collector em uma
caixa de correio Domino ou em um aplicativo Domino, você deve ativar um
modelo existente para incluir esta funcionalidade.

Para ativar um modelo para arquivamento:
1. Insira o servidor inicial doDomino, no formatoserver_name/domain. Valor de

exemplo: myServer/Organization.
2. Navegue para o arquivo de ID que você deseja usar para funções do

administrador e insira uma senha válida.
O ID do administrador é usado pelo IBM Content Collector para criar o
ambiente de tempo de execução e possibilitar o uso do modelo do Lotus
Domino e do formulário do iNotes com a funcionalidade doIBM Content
Collector.
O ID selecionado deve ter privilégios suficientes para alterar modelos.
Tipicamente, isso significa direitos de acesso de Gerenciador.
Para ativar modelos remotamente, o ID do administrador deve ser Gerenciador
no modelo de correio, o modelo do iNotes (Domino Web Access), (não existe
nenhum modelo do iNotes independente que inicie com o Domino V8) e o
banco de dados de formulário.
Os seguintes direitos devem ser configurados quanto a se o ID do
administrador ou se outro ID é usado para ativar o modelo IBM Content
Collector para iNotes (Domino Web Access):
v Os direitos para assinar ou executar métodos e operações irrestritos
v Os direitos para assinar ou executar agentes LotusScript/Java restritos
v O usuário precisa ser editor com acesso de remoção de documento pelo

menos para usar as funções do IBM Content Collector no iNotes.
3. Navegue para o arquivo de ID doLotus Notes que deseja usar para os

processos doContent Collector e insira uma senha.
4. Insira o local do modelo doDomino que deseja ativar. Note que existe uma

limitação se você estiver usando um banco de dados de correio com vários
idiomas.

5. Customize o modelo dependente do tipo de aplicativo.
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Tipo de aplicativo Tarefa

E-mail 1. Insira o nome do modelo.

2. Se desejar incluir as mesmas funções de arquivamento
do IBM Content Collector para acesso baseado em
navegador, insira:

a. O nome do modelo

b. O nome do banco de dados de formulários
Importante: Para Lotus iNotes, um Arquivo de
Formulários de Extensão denominado Forms85_x.nsf
deve existir no diretório iNotes no servidor Lotus
Domino. Se o arquivo não existir, você deverá criar
um antes de poder ativar os recursos do Content
Collector no Lotus iNotes. Para obter informações
sobre como criar um Arquivo de Formulários de
Extensões, consulte o tópico sobre como customizar
a aparência do Lotus iNotes no IBM Lotus Domino e
o centro de informações do Notes em
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
domhelp/v8r0/index.jsp.

3. Selecione quais elementos do IBM Content Collector
incluir ou remover do modelo para arquivamento
interativo.

4. Insira o nome do submenu Ações do Content Collector.

5. Verifique se deseja incluir a visualização do Content
Collector no modelo e insira um nome de visualização.

Outros aplicativos Domino 1. Insira o nome do modelo.

2. Selecione para incluir a função Restaurar no modelo
para restauração interativa.

3. Insira o nome do submenu Ações do Content Collector.

Ativando um Repositório do IBM Content Manager para
Processamento pelo Indexador para Procura de Texto

Todos os tipos de itens existentes criados em versões do Content Collector
anteriores à V2.1.1 devem ser ativados para processamento pelo indexador para
procura de texto antes da indexação poder ser executada nestes tipos de itens.

Importante: Antes de poder usar um item que foi criado antes do Content
Collector V2.1.1 em uma versão do Content Collector posterior à V2.1.1, o tipo de
item deve ser ativado para processamento pelo indexador para procura de texto.
Antes de ativar o tipo de item existente, você deve parar todo arquivamento
adicional neste tipo de item e verificar se todos os itens neste tipo de item que
foram arquivados foram indexados usando o indexador rápido ou o indexador do
IBM Content Manager padrão. A tabela de log do Net Search Extender deve estar
vazia.

Se você escolher não ativar um tipo de item existente para processamento pelo
indexador para procura de texto, poderá processá-lo apenas usando o indexador
rápido ou o indexador do IBM Content Manager padrão com a saída de usuário
do IBM Text Search. Não é possível processar o tipo de item usando o indexador
do IBM Content Collector para procura de texto.

Apenas tipos de item do Content Collector existentes podem ser ativados usando
as Ferramentas de Configuração do Content Collector. Para ativar os tipos de itens
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do IBM CommonStore para processamento pelo indexador para procura de texto,
consulte “Ativando os Tipos de Itens do IBM CommonStore para Processamento
pelo Indexador para Procura de Texto” na página 640.

Para ativar tipos de itens existentes do IBM Content Manager para processamento
pelo indexador do IBM Content Collector para procura de texto:
1. Selecione Ferramentas de Configuração → Ativação do Repositório do CM

2. Selecione o servidor IBM Content Manager no qual os tipos de itens estão
localizados e insira o ID e senha de administrador.

3. Selecione quais tipos de itens deseja ativar para procura de texto na lista de
tipos de itens carregados.

v Os tipos de itens marcados por podem ser selecionados.

v Os tipos de itens marcados por já estão ativados e não podem ser
selecionados novamente.

v Tipos de item marcados por não podem ser ativados porque a tabela de
log do Net Search Extender para o tipo de item não está vazia. Isso significa
que o tipo de item não foi completamente indexado pelo indexador rápido
ou pelo indexador padrão doIBM Content Manager. Antes de poder ativar o
tipo de item para processamento usando o indexador do IBM Content
Collector para procura de texto, você deve concluir a indexação do tipo de
item usando o indexador rápido ou o indexador padrão do IBM Content
Manager.

São suportadas as seleções única e múltipla.
4. Para ativar os tipos de itens selecionados, clique em Ativar Tipos de Itens

Selecionados.
5. Para atualizar a lista de tipos de itens, clique em Recarregar Tipos de Itens.

Importante:

v Os tipos de itens ativados podem ser processados apenas pelo indexador do
IBM Content Collector para procura de texto. Estes tipos de itens não podem ser
processados pelo indexador rápido ou pelo indexador do IBM Content Manager
padrão com a saída de usuário do IBM Text Search.

v Após ter ativado um tipo de item existente para processamento pelo indexador
para procura de texto, é possível continuar usando o mesmo índice de texto
completo que você usou para o tipo de item com o indexador rápido ou o
indexador do IBM Content Manager padrão com a saída de usuário do IBM Text
Search. Não é necessário recriar o índice de texto completo.

v O indexador do IBM Content Collector para procura de texto pode coexistir com
o indexador rápido ou o indexador do IBM Content Manager padrão com a
saída de usuário do IBM Text Search na mesma máquina do IBM Content
Manager e pode ser executado ao mesmo tempo, mas não no mesmo tipo de
item.

Configurando um Repositório do IBM FileNet P8
Todos os documentos arquivados usando o IBM Content Collector estão
armazenados em um armazenamento de objeto no IBM FileNet P8.

Como você pode usar apenas uma única configuração de recuperação com base no
conteúdo para um armazenamento de objeto, o armazenamento deve ser dedicado
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ao arquivamento usando o IBM Content Collector. Ele deve ficar vazio para que
possa ser configurado para o IBM Content Collector e não pode ser usado para
outros propósitos.

Não é necessário configurar diferentes armazenamentos de objeto para cada
sistema de origem no IBM FileNet P8. Por exemplo, é possível configurar um
armazenamento de objeto para e-mail, documentos do Sistema de Arquivos e do
SharePoint. Esta única abordagem de armazenamento de objeto tem vantagens com
relação à deduplicação, pois em um único armazenamento de objeto, arquivos
duplicados de várias origens (anexos de e-mail e documentos do Sistema de
Arquivos ou do SharePoint) podem ser detectados, reduzindo, assim os requisitos
de armazenamento. Entretanto, como o IBM Content Collector usa uma
configuração de indexação customizada para permitir a indexação de baixa
granularidade de documentos de e-mail, configurações de indexação customizadas
para outros documentos (como documentos XML de uma origem do Sistema de
Arquivos) podem ser limitadas ou requererem etapas de integração manuais.

Para configurar um armazenamento de objeto:
1. Selecione Ferramentas de Configuração → Configuração de Repositório do P8

2. Insira a URL para o Content Engine.
3. Insira o ID e a senha de administrador do Content Engine.
4. Insira o ID do usuário e senha do FileNet P8 com os quais efetuar logon no

armazenamento de objeto. Valide estas informações.
5. Clique em Recuperar para preencher a lista com todos os armazenamentos de

objetos disponíveis. Selecione um armazenamento de objeto para configurar. O
nome de domínio do FileNet P8 é exibido.

Configurando um Repositório do IBM FileNet P8 para
Documentos de Aplicativos Notes
Os documentos que não são documentos de correio em bancos de dados do Lotus
Notes ou do Lotus Domino e são arquivados no IBM FileNet P8 usando o IBM
Content Collector devem ser armazenados em um armazenamento de objeto.

Quando você usar as ferramentas de configuração do IBM Content Collector para
configurar um armazenamento de objeto e selecionar o Lotus Domino como o
sistema de origem, poderá configurar apenas o armazenamento de objeto para
e-mail. No entanto, as informações em aplicativos Notes, por exemplo, em team
rooms, bibliotecas de projetos, catálogos de endereços e calendários, podem diferir
significativamente das que estão em correios e requerem uma configuração de
armazenamento de objeto diferente.

Para configurar um armazenamento de objeto para documentos arquivados em
aplicativos Notes:
1. Abra o armazenamento de objeto usando o FileNet P8 Enterprise Manager.
2. Crie uma classe de documento para os documentos de aplicativos Notes.

Importante: Inclua a propriedade ICCAttachmentCorrelationKeys.
3. Defina novas propriedades quando desejar mapear de seu aplicativo Notes e

inclua estas propriedades na classe de objeto.
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Tabela 167. Tipos de Campos do Notes e Tipos de Propriedades do FileNet P8
Correspondentes

Tipo de campo
do Lotus Notes

Tipo de atributo do
FileNet P8 Comentário

Text Caractere

Caractere variável

Certifique-se de que o comprimento máximo
do valor do item concatenado do Notes seja
menor ou igual ao comprimento definido para
o atributo. Como alternativa, você pode usar
um RegEx para reduzir o valor a um
comprimento máximo.

Número Número inteiro curto

Flutuante

Data e Hora DateTime O Lotus Notes interpreta um valor de hora de
00:00:00 como não configurado.

Booleano Booleano

Ativando o Acesso aos Dados Arquivados
Para permitir o acesso a documentos que foram arquivados pelo IBM Content
Collector, é necessário configurar seu sistema de forma apropriada. A procura no
Content Collector está disponível para documentos de e-mail arquivados nos
repositórios do IBM FileNet P8 e do IBM Content Manager. A visualização e a
restauração no Content Collector estão disponíveis para todos os documentos que
foram arquivados a partir de uma caixa de correio, de um arquivo de
armazenamento pessoal (arquivo PST), de um archive do Notes local (arquivo
NSF), de um sistema de arquivos ou do Microsoft SharePoint nos repositórios do
FileNet P8 ou do IBM Content Manager.

No IBM Content Collector, é possível procurar documentos de e-mail que foram
arquivados a partir de sua caixa de correio, de um arquivo de armazenamento
pessoal (arquivo PST) ou do banco de dados local em um repositório central.
Usando a função do procura de e-mail do Web client do Content Collector, é
possível procurar documentos por data, emissor, destinatários, assunto, conteúdo,
conteúdo do anexo ou qualquer combinação destes itens. Também é possível
customizar a função de procura para disponibilizar outros atributos para procura.
Você pode então visualizar os documentos que atendem seus critérios de pesquisa
e restaurá-los na caixa de correio. Embora não seja possível no Content Collector
procurar documentos que foram arquivados a partir de outras origens, por
exemplo, aplicativos Lotus Notes, um sistema de arquivos ou o Microsoft
SharePoint, é possível visualizar esses documentos. Entretanto, é possível procurar
estes documentos com os meios fornecidos pelo respectivo servidor de conteúdo
ou usando o IBM eDiscovery Manager. Antes de poder procurar, visualizar ou
restaurar documentos arquivados com o Content Collector, é necessário adaptar as
definições de configuração para acessar dados arquivados.

Para procurar, visualizar ou restaurar e-mail que foi arquivado com o IBM
CommonStore para Exchange Server ou o IBM CommonStore para Lotus Domino,
porém, existem várias restrições:
v Se você configurar o Content Collector para usar o IBM Content Manager e o

FileNet P8, a procura, a visualização e a restauração de documentos de archive
usando o Content Collector poderão ser executadas apenas em um dos sistemas
de gerenciamento de conteúdo, não em ambos. Entretanto, é possível configurar
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para usar mais de um repositório em um sistema de gerenciamento de conteúdo
e procurar, visualizar e restaurar nestes repositórios simultaneamente.

v Não é possível procurar e-mail que foi arquivado em um repositório do IBM
Content Manager OnDemand.

v Não é possível procurar e-mail que foi arquivado em um repositório do IBM
Tivoli Storage Manager.

v Para poder procurar e-mail que foi arquivado em um repositório do IBM
Content Manager 8, você deve criar uma coleta específica, conforme descrito em
“Ativando o Acesso aos Dados Arquivados para Tipos de Itens Legados” na
página 160.

v É possível visualizar e restaurar e-mail no resultado da procura apenas se o tipo
de item foi criado com o modelo de arquivamento do CommonStore BUNDLED.
Para o BUNDLED do modelo de arquivamento, há restrições adicionais se o tipo
de arquivamento CommonStore não for Inteiro. Se o tipo de arquivamento era
Anexo ou Componente, você poderá procurar o e-mail mas não poderá
visualizar ou restaurar o e-mail.

Lembre-se: O número de usuários que executam o aplicativo IBM Content
Collector procura de e-mail ao mesmo tempo não pode ser maior que o valor de
DB2_APP_CONNECTION.

Ativando um Repositório do IBM Content Manager para
Procura

O indexador do IBM Content Collector para procura de texto processa documentos
que estão arquivados em um repositório do IBM Content Manager para ativar a
procura subsequente nestes documentos.

O indexador para procura de texto é um componente do IBM Content Collector
chamado IBM Content Collector Text Search Support que deve ser instalado no
servidor IBM Content Manager antes do código do IBM Content Collector Server
ser instalado. Para obter detalhes sobre requisitos e a ordem correta na qual os
componentes devem ser instalados, consulte os tópicos na instalação.

O indexador para procura de texto substitui e combina a saída de usuário da
procura de texto e os módulos do indexador rápido usados nas versões do Content
Collector anteriores à V2.1.1. Ele executa processos de recuperação de documento e
de conversão de conteúdo em paralelo, que acelera significativamente o processo
de indexação de texto completo.
Referências relacionadas

“Pré-requisitos Adicionais e Restrições” na página 36

O Indexador para Procura de Texto
O indexador do IBM Content Collector para procura de texto prepara todos os
documentos para indexação e configura o mecanismo de indexação, Net Search
Extender, para executar a indexação.

Todos os documentos arquivados no IBM Content Manager usando o IBM Content
Collector são armazenados em coletas de documentos chamadas tipos de itens, que
devem ser procuráveis em texto. Os documentos nestes tipos de itens são
marcados para indexação no momento em que são armazenados no tipo de item.

Antes de o processamento poder iniciar em um tipo de item, as seguintes tarefas
são executadas para configurar o sistema para suportar o indexador para procura
de texto. Estas tarefas são executadas durante a configuração inicial da primeira
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vez que o IBM Content Collector é instalado, ou após a instalação, usando as
ferramentas de configuração do IBM Content Collector. Estas tarefas incluem:
v Criação de novos tipos de itens ou reconfiguração de tipos de itens existentes

para ativar o processamento usando o indexador para procura de texto no IBM
Content Collector

v O ajuste do indexador para configuração da procura de texto que é usada pelo
tipo de item. Isto inclui a configuração do mecanismo de indexação chamado
IBM Net Search Extender.

v A preparação do tipo de item para o indexador para procura de texto
(antigamente o processo FetchContentSetup que era executado separadamente).
Isto agora é feito automaticamente e inclui para cada tipo de item:
– A criação de uma tabela de banco de dados para indexação de tarefas abertas

A tabela de tarefas abertas contém todos os itens que não foram processados e
indexados.

– A criação de uma tabela de banco de dados para indexação de tarefas
concluídas
A tabela de tarefas concluídas contém ambos os itens que foram processados
e indexados com êxito bem como itens que não puderam ser processados por
qualquer razão.

– A criação de acionadores que criam linhas na tabela de tarefas abertas para
cada item arquivado

Após as tarefas de configuração terem sido executadas e se o tipo de item contiver
documentos, a indexação poderá iniciar.

Este processo de indexação chamado de processo afuIndexer (antigamente o
processo IndexDocuments) recupera os documentos arquivados do Gerenciador de
Recursos para um tipo de item específico e, em seguida, extrai todas as
informações textuais armazenadas em cada documento. As informações textuais
para cada documento estão armazenadas em um arquivo XML temporário que é
lido pelo mecanismo de indexação, Net Search Extender, com a ajuda de uma
função definida pelo usuário (UDF) chamada AFUFetchFile. O Net Search Extender
compila o conteúdo de cada arquivo XML e cria o índice de texto completo.

Resumidamente, as etapas de afuIndexer são:
v Leitura e verificação da configuração do indexador, incluindo configurações

específicas do tipo de item
v Verificação do espaço em disco disponível e garantia de diretos de acesso

exclusivos ao índice
v Determinação automática do tamanho do lote dos itens (documentos) a serem

processados durante uma execução de indexação
v Criando um novo processo do trabalhador com um conjunto de encadeamentos

do trabalhador para processar o lote de itens
v Leitura dos itens da tabela de tarefas abertas
v Recuperação de documentos do Gerenciador de Recursos
v Extração de todas as informações textuais armazenadas nos itens e gravação

destas informações em arquivos XML. Todos os anexos integrados em e-mail e
todos os documentos do SharePoint e do Sistema de Arquivos arquivados são
analisados usando o Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology.

v O acionamento do Net Search Extender para compilar os arquivos XML usando
a UDF AfuFetchfile e a inclusão do conteúdo do arquivo no índice de texto
total
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v Movimentação de todos os itens indexados da tabela de tarefas abertas para a
tabela de tarefas concluídas

As Principais Etapas de Indexação
É possível iniciar itens de indexação no tipo de item imediatamente após a
configuração de tipo de item ter sido criada e assim que o lote de itens para o
índice excede o tamanho mínimo definido necessário para iniciar a indexação.

As principais etapas de indexação incluem:
1. Criação de um novo tipo de item ou ativação dos tipos de itens existentes para

processamento pelo indexador para procura de texto. Ignore esta etapa se você
já tiver criado tipos de itens ou tiver ativado tipos de itens existentes para
processamento pelo indexador para procura de texto.

2. Criando uma configuração para o tipo de item.
3. Indexando itens.
4. Verificando o código de retorno do processo do indexador.
5. Verificando o status dos itens indexados.

Configurando um Repositório do IBM Content Manager:

Todos os documentos arquivados usando o IBM Content Collector são
armazenados em um tipo de item no IBM Content Manager.

É necessário ter pelo menos um tipo de item do IBM Content Manager para cada
sistema de origem que você configura no IBM Content Collector.

Na primeira vez que você instalar o Content Collector e executar a configuração
inicial do Content Collector, o assistente de configuração o guiará através das
etapas necessárias para criar um tipo de item para cada um dos sistemas de
origens que foram selecionados durante a instalação. Por exemplo, se você
selecionou Microsoft Exchange, Sistema de Arquivos e Microsoft SharePoint, será
guiado através do processo de criação de tipos de itens para estes três sistemas de
origem.

Importante: Todos os tipos de itens que são criados durante a configuração inicial
do Content Collector são tipos de itens de recurso do IBM Content Manager. Para
sistemas de origem do Sistema de Arquivos e do Microsoft SharePoint, o Content
Collector também suporta tipos de itens de documento do IBM Content Manager.
Entretanto, você deve criar tipos de item de documento manualmente no IBM
Content Manager. Além, disso, esse tipos de item de documento não podem ser
processados pelo indexador do IBM Content Collector para procura de texto ou
pelo indexador padrão do IBM Content Manager.

Todos os tipos de itens de recurso adicional que são requeridos após a primeira
instalação do Content Collector devem ser criados usando as ferramentas de
configuração do Content Collector.

A criação de tipo de item varia dependendo do sistema de origem selecionado e
do modelo de dados de tipo de item para sistemas de origem de e-mail:
v Se estiver atualizando para oIBM Content Collector V2.2 e esteve usando o

modelo de dados compactado para tipos de item de e-mail, é possível selecionar
ambos os modelos de dados para arquivamento a partir das caixas de correio do
Lotus Domino ou do Microsoft Exchange:
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Tabela 168. Critérios de Criação do Tipo de Item para um Upgrade

Sistema de
Origem Modelo de dados

Sistemas de
origem de
e-mail:

v Lotus
Domino

v Microsoft
Exchange

É possível selecionar qual modelo de dados de e-mail usar. O IBM
Content Collector suporta dois modelos de dados:

v O modelo de dados composto que arquiva documentos em partes.

Este modelo existe desde o IBM Content Collector V2.1.1.

Se selecionado, dois tipos de itens são criados quando o item de e-mail
é configurado; um tipo de item de e-mail para o corpo do e-mail e
metadados e um tipo de item de anexo para os anexos do e-mail
integrados. Um tipo de item de anexo pode ser compartilhado por
mais de um tipo de item de e-mail. Esta divisão melhora
significativamente a deduplicação de anexo.

v O modelo de dados incluído no pacote configurável que arquiva
todos os dados, incluindo anexos integrados, como uma unidade em
um único tipo de item.

Este modelo foi usado em todas as versões do Content Collector
anteriores à V2.1.1. Se estiver fazendo upgrade de uma versão anterior
do Content Collector que criou tipos de itens do tipo pacote
configurável, você poderá selecionar para criar tipos de itens de ambos
os modelos de dados.

Entretanto, devido à deduplicação de anexo aprimorada que é
suportada usando o novo modelo de dados composto, é altamente
recomendado usar o modelo de dados composto quando você cria
novos tipos de itens para arquivamento e indexação de e-mail. Isto é
recomendável principalmente se você dividir tipos de itens; ative os
tipos de itens existentes para processamento pelo indexador do IBM
Content Collector para procura de texto e, quando o próximo tipo de
item precisar ser criado, mude para o novo modelo.

E-mail por meio
de SMTP

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. O modelo de
dados composto é usado.

Microsoft
SharePoint

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. O modelo de
dados composto é usado.

Sistema de
Arquivos

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. O modelo de
dados composto é usado.

v Se essa é a primeira instalação doIBM Content Collector, ou se você estiver
atualizando de uma V2.1.1.x do IBM Content Collector, não é possível selecionar
o modelo de dados de e-mail:

Tabela 169. Critérios de Criação de Tipo de Item se o Content Collector For Instalado pela
Primeira Vez

Sistema de
Origem Modelo de dados

Sistemas de
origem de
e-mail:

v Lotus
Domino

v Microsoft
Exchange

v E-mail por
meio de
SMTP

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. Todos os tipos
de item de e-mail usam o modelo de dados composto.
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Tabela 169. Critérios de Criação de Tipo de Item se o Content Collector For Instalado pela
Primeira Vez (continuação)

Sistema de
Origem Modelo de dados

Microsoft
SharePoint

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. O modelo de
dados composto é usado.

Sistema de
Arquivos

Não é permitida nenhuma seleção de modelo de dados. O modelo de
dados composto é usado.

Todos os tipos de itens de recurso recém-criados (compostos e em pacote
configurável) são ativados automaticamente para processamento pelo indexador do
IBM Content Collector para procura de texto. Os tipos de itens ativados podem ser
processados apenas pelo indexador do IBM Content Collector para procura de
texto. Estes tipos de itens não podem ser processados pelo indexador rápido ou
pelo indexador do IBM Content Manager padrão com a saída de usuário do IBM
Text Search.

Para criar um tipo de item de recurso do IBM Content Manager:
1. Planeje a criação de seu tipo de item.
2. Selecione Ferramentas de Configuração → Configuração de Repositório do CM

3. Selecione o sistema de origem para o qual deseja criar um tipo de item.

Sistema de Origem Tarefa

Sistemas de origem de e-mail:

v Lotus Domino

v Microsoft Exchange

v SMTP

1. Selecione o servidor IBM Content Manager.

2. Insira o ID e a senha do administrador.

3. Se desejar procurar conteúdo do documento, selecione
para ativar o tipo de item para procura de texto.

Se o item estiver ativado para procura de texto, insira o
caminho no qual o pacote do Suporte de Procura de
Texto do IBM Content Collector foi instalado.

4. Selecione o modelo de dados para o tipo de item.

Se você for novo no IBM Content Collector, não poderá
selecionar um modelo de dados, já que são criados
apenas tipos de itens compostos.

5. Insira o nome do tipo de item de e-mail.

6. Selecione para criar um novo tipo de item de anexo e
inserir um nome, ou selecione para usar um tipo de
item de anexo existente e selecione qual deseja usar.

7. Se o tipo de item estiver ativado para procura de texto,
insira o caminho relativo para o diretório de índice e o
diretório ativo de índice.
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Sistema de Origem Tarefa

Microsoft SharePoint ou
Sistema de Arquivos

1. Selecione o servidor IBM Content Manager.

2. Insira o ID e a senha do administrador.

3. Se desejar procurar conteúdo do documento, selecione
para ativar o tipo de item para procura de texto.

Se o item estiver ativado para procura de texto, insira o
caminho no qual o pacote do Suporte de Procura de
Texto do IBM Content Collector foi instalado.

4. Selecione para criar um tipo de item. Insira o nome do
tipo de item. Todos os tipos de itens Sistema de
Arquivos, Microsoft SharePoint e SMTP são criados
automaticamente como tipos de itens compostos.

5. Se o tipo de item estiver ativado para procura de texto,
insira o caminho relativo para o diretório de índice e o
diretório ativo de índice.

Planejando sua Criação de Tipo de Item:

Antes de criar um tipo de item, você deve decidir se deseja manter a descrição do
atributo padrão de um tipo de item definido pelo IBM Content Collector ou se
deseja incluir outros atributos customizados e atributos do IBM Content Manager
adicionais no tipo de item. A descrição do atributo não pode ser alterada após o
tipo de item ter sido criado sem recriar o índice de texto completo.

Os atributos representam o conteúdo do documento que você pode consultar
subsequentemente ao procurar o documento.

É possível estender o índice de texto completo do Net Search Extender incluindo
informações adicionais dos documentos ou dos atributos do IBM Content Manager.
Incluindo as definições de campo que contêm estas informações nos arquivos de
configuração, os dados nestes campos são incluídos no índice quando o índice é
construído. Estas informações adicionais no índice aumentam o escopo da procura,
que significa que informações de mais campos de documentos podem ser usadas
para localizar documentos arquivados.

Os atributos de documentos são definidos em um arquivo de modelo. Três
arquivos de modelo existem e podem ser usados pelo Net Search Extender:
v O arquivo afu_mail_entire.xml para tipos de itens do Content Collector de

pacote configurável
v O arquivo afu_mail_entire_cmp.xml para tipos de itens do Content Collector

compostos
v O cs_mail_entire.xml para os tipos de itens CommonStore para o modelo de

documento BUNDLED e tipo de arquivamento ENTIRE

Todos os arquivos de modelo estão localizados no subdiretório model no qual você
instalou o componente para suporte de procura de texto no IBM Content Manager.
Estes arquivos de modelo contêm o conjunto completo de definições de campo
necessárias para indexação de procura de texto pelo IBM Content Collector.

Para documentos do Lotus Domino, é possível incluir atributos para campos do
seguinte tipo:
v Qualquer campo de texto
v Qualquer campo da lista de textos
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v Qualquer campo de texto RFC822

Para documentos do Exchange, todos os campos definidos pelo usuário podem ser
indexados.

Além disso, todos os atributos definidos no IBM Content Manager podem ser
incluídos no índice para todos os tipos de documentos.

Importante:

1. Se você definir atributos adicionais para incluir no índice, deverá incluir as
mesmas definições no arquivo de modelo e no arquivo de configuração do
indexador para o tipo de item.

2. O arquivo de configuração do indexador é criado quando você executa
afuConfig. Antes de poder iniciar a indexação de itens em um tipo de item,
você deve atualizar o arquivo de configuração do indexador manualmente para
incluir as mesmas definições de atributo que você incluiu no arquivo de
modelo. Quando o processo do indexador é iniciado no tipo de item, o
processo verifica se o arquivo de modelo e o arquivo de configuração do
indexador são consistentes.

Antes de criar um tipo de item:
1. Determine quais dados do usuário adicionais incluir como atributos

customizados no arquivo de modelo. Por exemplo, talvez você queira
armazenar o número de registro da empresa para ser usado em consultas de
procura posteriores.

2. Inclua atributos no arquivo de modelo que correspondam ao modelo de dados
do tipo de item que deseja criar.

Ativando um Repositório do IBM Content Manager para Processamento pelo
Indexador para Procura de Texto:

Todos os tipos de itens existentes criados em versões do Content Collector
anteriores à V2.1.1 devem ser ativados para processamento pelo indexador para
procura de texto antes da indexação poder ser executada nestes tipos de itens.

Importante: Antes de poder usar um item que foi criado antes do Content
Collector V2.1.1 em uma versão do Content Collector posterior à V2.1.1, o tipo de
item deve ser ativado para processamento pelo indexador para procura de texto.
Antes de ativar o tipo de item existente, você deve parar todo arquivamento
adicional neste tipo de item e verificar se todos os itens neste tipo de item que
foram arquivados foram indexados usando o indexador rápido ou o indexador do
IBM Content Manager padrão. A tabela de log do Net Search Extender deve estar
vazia.

Se você escolher não ativar um tipo de item existente para processamento pelo
indexador para procura de texto, poderá processá-lo apenas usando o indexador
rápido ou o indexador do IBM Content Manager padrão com a saída de usuário
do IBM Text Search. Não é possível processar o tipo de item usando o indexador
do IBM Content Collector para procura de texto.

Apenas tipos de item do Content Collector existentes podem ser ativados usando
as Ferramentas de Configuração do Content Collector. Para ativar os tipos de itens
do IBM CommonStore para processamento pelo indexador para procura de texto,
consulte “Ativando os Tipos de Itens do IBM CommonStore para Processamento
pelo Indexador para Procura de Texto” na página 640.
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Para ativar tipos de itens existentes do IBM Content Manager para processamento
pelo indexador do IBM Content Collector para procura de texto:
1. Selecione Ferramentas de Configuração → Ativação do Repositório do CM

2. Selecione o servidor IBM Content Manager no qual os tipos de itens estão
localizados e insira o ID e senha de administrador.

3. Selecione quais tipos de itens deseja ativar para procura de texto na lista de
tipos de itens carregados.

v Os tipos de itens marcados por podem ser selecionados.

v Os tipos de itens marcados por já estão ativados e não podem ser
selecionados novamente.

v Tipos de item marcados por não podem ser ativados porque a tabela de
log do Net Search Extender para o tipo de item não está vazia. Isso significa
que o tipo de item não foi completamente indexado pelo indexador rápido
ou pelo indexador padrão doIBM Content Manager. Antes de poder ativar o
tipo de item para processamento usando o indexador do IBM Content
Collector para procura de texto, você deve concluir a indexação do tipo de
item usando o indexador rápido ou o indexador padrão do IBM Content
Manager.

São suportadas as seleções única e múltipla.
4. Para ativar os tipos de itens selecionados, clique em Ativar Tipos de Itens

Selecionados.
5. Para atualizar a lista de tipos de itens, clique em Recarregar Tipos de Itens.

Importante:

v Os tipos de itens ativados podem ser processados apenas pelo indexador do
IBM Content Collector para procura de texto. Estes tipos de itens não podem ser
processados pelo indexador rápido ou pelo indexador do IBM Content Manager
padrão com a saída de usuário do IBM Text Search.

v Após ter ativado um tipo de item existente para processamento pelo indexador
para procura de texto, é possível continuar usando o mesmo índice de texto
completo que você usou para o tipo de item com o indexador rápido ou o
indexador do IBM Content Manager padrão com a saída de usuário do IBM Text
Search. Não é necessário recriar o índice de texto completo.

v O indexador do IBM Content Collector para procura de texto pode coexistir com
o indexador rápido ou o indexador do IBM Content Manager padrão com a
saída de usuário do IBM Text Search na mesma máquina do IBM Content
Manager e pode ser executado ao mesmo tempo, mas não no mesmo tipo de
item.

Ativando os Tipos de Itens do IBM CommonStore para Processamento pelo Indexador para
Procura de Texto:

Os tipos de itens que foram criados usando o IBM CommonStore devem ser
ativados para processamento pelo indexador do Content Collector para procura de
texto.

Somente os tipos de item do CommonStore para o modelo do documento
BUNDLED e o tipo de arquivamento ENTIRE (BRI) podem ser ativados. Todos os
outros tipos de itens devem ser processados usando o indexador rápido ou o
indexador do IBM Content Manager padrão com a saída de usuário do IBM Text
Search.
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Importante: Antes de poder usar um item do CommonStore no Content Collector,
o tipo de item deve ser ativado para processamento pelo indexador para procura
de texto. Antes de ativar o tipo de item do CommonStore, você deve parar todo
arquivamento adicional para este tipo de item e verificar se todos os itens neste
tipo de item que foram arquivados foram indexados usando o indexador rápido ou
o indexador padrão do IBM Content Manager. Alternativamente, é possível recriar
o índice inteiro usando afuRecreateIndex.

Os tipos de itens do CommonStore não podem ser ativados usando as ferramentas
de configuração do Content Collector. Para ativar tipos de itens existentes do
CommonStore para processamento pelo indexador do IBM Content Collector para
procura de texto:
v No UNIX e Linux, execute:

afuEnableItemType.sh

v No Windows, execute:
afuEnableItemType.cmd

Nota: Quando você executa o processo afuEnableItemType:
v Todos os argumentos da linha de comandos fazem distinção entre maiúsculas e

minúsculas.
v Os argumentos da linha de comandos podem aparecer em qualquer ordem.
v O nome do tipo de item não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Se você executar afuEnableItemType sem especificar um argumento ou se executar
afuEnableItemType com o argumento -? o seguinte será exibido:
afuEnableItemType: Uso:

[-?|-h|-copyright]
-it <itemtype>
-database <database>
[-user <userID|@environmentVariable|:filename>]
[-password <password|@environmentVariable|:filename>]
[-schema <schema>]
[-tablespace <tablespace>]
[-udftransferbuffersize <buffer size in MB>]
[-verbose] [-showsql] [-trace] [-simulate]
[-quiet]

Em que:

-? Lista todos os argumentos que você pode transmitir à ferramenta do indexador
afuEnableItemType.

-h Lista todos os argumentos que você pode transmitir à ferramenta do indexador
afuEnableItemType.

-copyright
Lista o aviso de copyright e informações de versão.

-it <itemtype>
Necessário.

O tipo de item do Content Manager (coleta de documentos) que você deseja
indexar. Os nomes do tipo de item não fazem distinção de maiúsculas e
minúsculas.

-database <database>
Necessário.
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O nome do banco de dados do servidor de bibliotecas no qual o tipo de item
está armazenado. O nome do banco de dados pode ser especificado em dois
formatos que afetam a maneira em que a ferramenta do indexador conecta-se
ao banco de dados. A conexão com o banco de dados é implementada usando
Java Data Base Connectivity (JDBC) que define como um cliente Java pode
acessar um banco de dados. O JDBC possui diferentes tipos de conexão e o
IBM Content Collector suporta JDBC tipo 2 e JDBC tipo 4.

Para usar uma conexão JDBC tipo 4, a especificação para o nome do banco de
dados do argumento -database deve incluir um nome do servidor, um número
de porta e um nome do banco de dados no seguinte formato:
<databaseserver>:<portnumber>/<database name>, por exemplo, -database
localhost:50000/icmnlsdb. O JDBC tipo 4 é o método de acesso ao banco de
dados recomendado, mas sempre requer a especificação completa do ID do
usuário e senha.

Para usar uma conexão JDBC tipo 2, a especificação para o nome do banco de
dados do argumento -database deve nomear uma conexão do DB2 existente,
em outras palavras, o nome do banco de dados deve ser catalogado no DB2,
por exemplo, -database icmnlsdb. Como o JDBC tipo 2 usa uma conexão com
o banco de dados existente, nenhum ID do usuário e senha precisam ser
especificados. Entretanto, uma versão nativa de 32 bits do driver DB2 JDBC
Tipo 2 (biblioteca compartilhada) deve estar disponível e definido no caminho
de classe para utilizar a conexão do JDBC tipo 2.

-user <userID|@environmentVariable|:filename>
Opcional.

Forneça um ID do usuário. Necessário apenas se nenhuma conexão existir no
banco de dados do servidor de bibliotecas ou se o tipo de conexão JDBC 4 for
usado para estabelecer uma conexão. Há três maneiras pela quais é possível
inserir um ID do usuário:
1. Especifique o ID do usuário diretamente na linha de comandos
2. Especifique o nome de uma variável de ambiente a partir da qual o ID do

usuário é lido. O nome da variável de ambiente deve ser prefixado por um
caractere sinal de arroba (@), por exemplo,
export INDEXER_USERID=user8

afuEnableItemType -user @INDEXER_USERID

3. Especifique o nome de um arquivo de texto que contenha a senha, por
exemplo,
afuEnableItemType -user :myUserID.txt

O arquivo de texto deve conter uma única linha com o ID do usuário (sem
comentários e sem espaços).

A vantagem de usar uma variável de ambiente ou um arquivo é que o ID do
usuário não fica visível em nenhuma informação de status do processo.

O usuário deve ter direitos de acesso ao IBM Content Manager.

-password <userID|@environmentVariable|:filename>
Opcional.

A senha do ID do usuário com autoridade do administrador de banco de
dados. Necessário apenas se nenhuma conexão existir no banco de dados do
servidor de bibliotecas ou se o tipo de conexão JDBC 4 for usado para
estabelecer uma conexão. Há três maneiras pela quais é possível inserir uma
senha:
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1. Especifique a senha diretamente na linha de comandos
2. Especifique o nome de uma variável de ambiente a partir da qual a senha é

lida. O nome da variável de ambiente deve ser prefixado por um caractere
sinal de arroba (@), por exemplo,
export INDEXER_PASSWORD=12345678

afuEnableItemType -password @INDEXER_PASSWORD

3. Especifique o nome de um arquivo de texto que contenha a senha, por
exemplo,
afuEnableItemType -password :myPassword.txt

O arquivo de texto deve conter uma única linha com senha (sem
comentários e sem espaços).

A vantagem de usar uma variável de ambiente ou um arquivo é que a senha
não fica visível em nenhuma informação de status do processo.

As senhas não são registradas em um formato de texto simples legível.

-schema <schema>
Opcional.

O nome do esquema do banco de dados, se o esquema for diferente do
esquema do banco de dados atual.

-tablespace <tablespace>
Opcional.

Ativa a especificação de qual espaço de tabela usar para as tabelas usadas pelo
processo do indexador. Se este argumento não for transmitido, o espaço de
tabela do DB2 padrão será usado.

-udftransferbuffersize <buffer size in MB>
Opcional.

Ativa a especificação do tamanho do buffer que a UDF AFUFetchFile usa para
carregar os arquivos XML temporários para acesso pelo Net Search Extender. O
tamanho do buffer de transferência padrão é 32 MB. Para obter mais detalhes,
consulte “Alterando o Tamanho do Buffer de Transferência Padrão da UDF
AFUFetchFile” na página 696.

-verbose
Opcional.

Exibe informações detalhadas de processamento na tela. O uso de -verbose é
útil no início para obter informações detalhadas sobre todo o processamento.
Se -verbose for especificado, os arquivos de log também conterão informações
adicionais.

-showsql
Opcional.

Exibe todos os comandos SQL do DB2 executados pelo sistema na tela. O uso
deste argumento é útil no início para verificar a configuração e execução de
todo o processamento do sistema DB2. Se este argumento for especificado,
todas as instruções SQL também serão incluídas no arquivo de log.

-trace
Opcional.
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Está além do modo detalhado, exibindo mais detalhadamente os arquivos de
log para suportar a determinação de erros. Isto é necessário apenas para o
Suporte IBM e requer o uso do arquivo de propriedades de rastreio.

-simulate
Opcional.

Executa o processo de criação de índice mas não atualiza os bancos de dados.
Use esta configuração para validar a configuração do índice.

-quiet
Nenhuma etapa de processamento é exibida no console.

Criando um Arquivo de Configuração do Indexador para o Tipo de Item:

Antes de poder iniciar os itens de indexação em um tipo de item usando o
indexador para procura de texto, você deve criar uma configuração do indexador
para o tipo de item. Uma configuração do indexador do tipo de item pode ser
espalhada em mais de um arquivo de configuração ou múltiplos tipos de itens
podem compartilhar uma configuração.

Se o tipo de item for um tipo de item composto de e-mail, crie uma configuração
de indexador apenas para o tipo de item de e-mail. Não crie uma configuração ou
tente indexar um tipo de item de anexo. Os tipos de item de anexo não podem ser
processados por si mesmos; eles são processados automaticamente como parte do
tipo de item de e-mail.

Um arquivo de configuração do indexador para um tipo de item é criado
chamando a ferramenta afuConfig ou criando um arquivo de configuração
manualmente usando seu editor de texto favorito. afuConfig reconhece
automaticamente se o tipo de item é um Content Collector ou um tipo de item
CommonStore ativado e cria uma configuração padrão dependendo do modelo de
dados do tipo de item. O nome do novo arquivo de configuração é
<item_type_name>.ini.

A configuração padrão contém todas as opções de configuração necessárias para
indexação e não precisa ser modificada. As mudanças nas opções de configuração
são necessárias apenas para ajustar o processo do indexador ou propósitos de
depuração e reindexação. A indexação pode ser executada usando os
valores-padrão.

As únicas opções que não possuem padrões porque elas são dependentes do
usuário são os seguintes valores de caminhos de arquivo absolutos os quais você é
solicitado a fornecer quando executa afuConfig pela primeira vez:
v GenXmlDirectory: este é o diretório no qual os arquivos XML intermediários

que são a entrada para indexação são armazenados.
Este valor DEVE ser idêntico para todas as configurações de tipo de item.

v GenLogDirectory: este é o caminho de arquivo no qual os arquivos de log do
indexador são armazenados.
Este valor DEVE ser idêntico para todas as configurações de tipo de item.

v GenDumpDirectory: este é o diretório no qual os documentos originais
recuperados do IBM Content Manager Resource Manager são opcionalmente
armazenados.
É recomendado que este valor seja idêntico para todas as configurações de tipo
de item.
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v GenWorkingDirectoryForItemTypes: este é o local onde os arquivos de trabalho
requeridos pelo processo do indexador são gravados.
É recomendado que este valor seja idêntico para todas as configurações de tipo
de item.

As informações de caminho de arquivo que você insere são válidas para todas as
configurações de tipo de item e você é solicitado para fornecer estas informações
apenas na primeira vez que cria uma configuração de tipo de item. A ferramenta
afuConfig verifica se os diretórios que você especificou realmente existem e se os
nomes de diretórios contêm apenas os caracteres alfanuméricos suportados. Se os
diretórios não existirem, será perguntado se você deseja criar os diretórios.

Importante: Se você alterar os caminhos de arquivo GenLogDirectory ou
GenXmlDirectory em um estágio posterior, deverá atualizar todas as configurações
de tipo de item pois estes caminhos de arquivo devem ser consistentes em todos os
tipos de itens. O processo do indexador registrará automaticamente estas alterações
e criará os novos diretórios, se necessário.

Se os valores de GenLogDirectory ou GenXmlDirectory forem alterados, a
configuração da UDF AFUFetchFile será atualizada automaticamente. Isto é
divulgado em uma mensagem que pode solicitar o reinício do DB2 para que as
alterações possam se tornar efetivas.

Como estes diretórios são compartilhados por todos os processos do indexador que
estão em execução ao mesmo tempo e podem se tornar muito grandes, você deve
assegurar que espaço em disco suficiente esteja alocado para estes diretórios, em
particular para os arquivos XML temporários no diretório especificado pela opção
de configuração GenXMLDirectory.

Para evitar precisar manter muitas configurações de tipo de item semelhantes, é
recomendado que você distribua a configuração do indexador de um tipo de item
em mais de um arquivo de configuração. Para obter detalhes, consulte “Alterando
a Configuração do Indexador Padrão” na página 676.

Para criar um arquivo de configuração do indexador para o tipo de item:
v No UNIX e Linux, execute

afuConfig.sh

v No Windows, execute
afuConfig.cmd

Nota: Quando você executa o processo afuConfig:
v Todos os argumentos da linha de comandos fazem distinção entre maiúsculas e

minúsculas.
v Os argumentos da linha de comandos podem aparecer em qualquer ordem.
v O nome do tipo de item não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Se você executar afuConfig e não especificar um argumento ou inserir o comando
seguido por -?, o seguinte será exibido:
afuConfig: Usage:

[-?|-h|-copyright]
[-it <itemtype>]
-database <database>
[-user <userID|@environmentVariable|:filename>]
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[-password <password|@environmentVariable|:filename>]
[-schema <schema>]
[-verbose] [-showsql] [-trace]
[-quiet]

em que:

-? Lista todos os argumentos que podem ser passados para a ferramenta
afuConfig.

-h Lista todos os argumentos que podem ser passados para a ferramenta
afuConfig.

-copyright
Lista o aviso de copyright e informações de versão.

-it <itemtype>
Opcional.

O nome do tipo de item do IBM Content Manager (coleta de documento). Se
afuConfig for chamado sem um nome do tipo de item, ele será solicitado do
usuário.

Importante: Se o seu tipo de item for um tipo de item composto de e-mail,
não insira o tipo de item de anexo. Os tipos de item de anexo não podem ser
processados por si mesmos, mas são processados automaticamente como parte
do tipo de item de e-mail.

-database <database>
Necessário.

O nome do banco de dados do servidor de bibliotecas no qual o tipo de item
está armazenado. O nome do banco de dados pode ser especificado em dois
formatos que afetam a maneira em que a ferramenta do indexador conecta-se
ao banco de dados. A conexão com o banco de dados é implementada usando
Java Data Base Connectivity (JDBC) que define como um cliente Java pode
acessar um banco de dados. O JDBC possui diferentes tipos de conexão e o
IBM Content Collector suporta JDBC tipo 2 e JDBC tipo 4.

Para usar uma conexão JDBC tipo 4, a especificação para o nome do banco de
dados do argumento -database deve incluir um nome do servidor, um número
de porta e um nome do banco de dados no seguinte formato:
<databaseserver>:<portnumber>/<database name>, por exemplo, -database
localhost:50000/icmnlsdb. O JDBC tipo 4 é o método de acesso ao banco de
dados recomendado, mas sempre requer a especificação completa do ID do
usuário e senha.

Para usar uma conexão JDBC tipo 2, a especificação para o nome do banco de
dados do argumento -database deve nomear uma conexão do DB2 existente,
em outras palavras, o nome do banco de dados deve ser catalogado no DB2,
por exemplo, -database icmnlsdb. Como o JDBC tipo 2 usa uma conexão com
o banco de dados existente, nenhum ID do usuário e senha precisam ser
especificados. Entretanto, uma versão nativa de 32 bits do driver DB2 JDBC
Tipo 2 (biblioteca compartilhada) deve estar disponível e definido no caminho
de classe para utilizar a conexão do JDBC tipo 2.

-user <userID|@environmentVariable|:filename>
Opcional.
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Forneça um ID do usuário. Necessário apenas se nenhuma conexão existir no
banco de dados do servidor de bibliotecas ou se o tipo de conexão JDBC 4 for
usado para estabelecer uma conexão. Há três maneiras pela quais é possível
inserir um ID do usuário:
1. Especifique o ID do usuário diretamente na linha de comandos.
2. Especifique o nome de uma variável de ambiente a partir da qual o ID do

usuário é lido. O nome da variável de ambiente deve ser prefixado por um
caractere sinal de arroba (@), por exemplo,
export INDEXER_USERID=user8

afuConfig -user @INDEXER_USERID

3. Especifique o nome de um arquivo de texto que contenha a senha, por
exemplo,
afuConfig -user :myUserID.txt

O arquivo de texto deve conter uma única linha com o ID do usuário (sem
comentários e sem espaços).

A vantagem de usar uma variável de ambiente ou um arquivo é que o ID do
usuário não fica visível em nenhuma informação de status do processo.

O usuário deve ter direitos de acesso ao IBM Content Manager.

-password <password|@environmentVariable|:filename>
Opcional.

A senha do ID do usuário com autoridade do administrador de banco de
dados. Necessário apenas se nenhuma conexão existir no banco de dados do
servidor de bibliotecas ou se o tipo de conexão JDBC 4 for usado para
estabelecer uma conexão. Há três maneiras pela quais é possível inserir uma
senha:
1. Especifique a senha diretamente na linha de comandos.
2. Especifique o nome de uma variável de ambiente a partir da qual a senha é

lida. O nome da variável de ambiente deve ser prefixado por um caractere
sinal de arroba (@), por exemplo,
export INDEXER_PASSWORD=12345678

afuConfig -password @INDEXER_PASSWORD

3. Especifique o nome de um arquivo de texto que contenha a senha, por
exemplo,
afuConfig -password :myPassword.txt

O arquivo de texto deve conter uma única linha com senha (sem
comentários e sem espaços).

A vantagem de usar uma variável de ambiente ou um arquivo é que a senha
não fica visível em nenhuma informação de status do processo.

As senhas não são registradas em um formato de texto simples legível.

-schema <schema>
Opcional.

O nome do esquema do banco de dados se o esquema é diferente do esquema
do banco de dados padrão.

-verbose
Opcional.
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Exibe informações detalhadas de processamento na tela. O uso de -verbose é
útil no início para obter informações detalhadas sobre todo o processamento.
Se -verbose for especificado, os arquivos de log também conterão informações
adicionais.

-showsql
Opcional.

Exibe todos os comandos SQL do DB2 executados pelo sistema na tela. O uso
deste argumento é útil no início para verificar a configuração e execução de
todo o processamento do sistema DB2. Se este argumento for especificado,
todas as instruções SQL também serão incluídas no arquivo de log.

-trace
Opcional.

Está além do modo detalhado, exibindo mais detalhadamente os arquivos de
log para suportar a determinação de erros. Isto é necessário apenas para o
Suporte IBM e requer o uso do arquivo de propriedades de rastreio.

-quiet
Nenhuma etapa de processamento é exibida no console.

Se você fez qualquer alteração nos arquivos de modelo do tipo de item quando os
tipos de itens foram criados, também deverá incluir isto no arquivo de
configuração do indexador para o tipo de item antes de poder iniciar a indexação

Inclua as definições de atributos no arquivo de configuração de índice.
Referências relacionadas

“Opções de Configuração do Indexador” na página 678

Indexando Itens em um Tipo de Item:

Se o tipo de item tiver sido ativado para processamento pelo indexador para
procura de texto e o processo do indexador e o tipo de item tiverem sido
configurados, o processo do indexador pode ser iniciado.

O indexador para o processo de procura de texto (antigamente o processo
IndexDocuments) recupera os documentos arquivados do IBM Content Manager
Resource Manager para um tipo de item específico e extrai todo conteúdo textual
de cada documento. Este conteúdo textual é armazenado em um arquivo XML
temporário que é lido pelo mecanismo de indexação Net Search Extender com a
ajuda da função definida pelo usuário (UDF) chamada AFUFetchFile. O Net Search
Extender compila o conteúdo de cada arquivo XML e cria o índice de texto
completo.

É possível executar o indexador para procura de texto de um destes dois modos:
v Modo em lote: use um planejador como cron ou Windows Task Scheduler para

executar o processo de indexação em um tipo de item em um planejamento
v Modo contínuo: executa o processo de indexação em um loop sem fim, até que

seja interrompido por um comando de encerramento explícito

O indexador para processo de procura de texto pode ser executado apenas em um
tipo de item de cada vez, mas vários tipos de itens podem ser processados
simultaneamente. Para obter detalhes, consulte “Processando Mais de um Tipo de
Item ao Mesmo Tempo” na página 704.
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Se o tipo de item for um tipo de item composto de e-mail, execute o indexador
para procura de texto somente no tipo de item de e-mail. Não indexe um tipo de
item de anexo. Os tipos de item de anexo não podem ser processados por si
mesmos; eles são processados automaticamente como parte do tipo de item de
e-mail.

Antes de iniciar a indexação, assegure que espaço em disco suficiente esteja
alocado para os arquivos XML temporários no diretório especificado pela opção de
configuração GenXMLDirectory. O diretório XML é compartilhado por todos os
processos do indexador que estão em execução ao mesmo tempo para vários tipos
de itens e, portanto, pode ficar muito grande.

A indexação requer um arquivo de configuração do indexador para o tipo de item.
Por padrão, a ferramenta do indexador procura um arquivo de configuração
padrão com um nome <item_type_name>.ini no diretório atual e, se localizado, o
carrega. Se nenhum arquivo de configuração padrão for localizado e nenhum
arquivo de configuração for transmitido como um argumento quando o processo
de indexação for iniciado, o processo do indexador exibirá uma mensagem de erro
e o processamento parará.

Importante:

v O processo do indexador iniciará o processamento apenas se o número de itens
para indexar no próximo lote de itens for pelo menos o número especificado
pela opção de configuração IdxItemMinBatchSize ou o número especificado
pelo argumento de linha de comandos -minbatchsize do indexador.
O valor-padrão de IdxItemMinBatchSize é 0, o que força o processo para
calcular automaticamente o tamanho mínimo do lote de itens que estão
aguardando para serem processados.

v Apenas o número de itens especificados pela opção de configuração
IdxItemMaxBatchSize ou pelo argumento de linha de comandos -maxbatchsize
do indexador é processado toda vez que o indexador for planejado para
execução.
Para obter detalhes sobre a interação entre IdxItemMinBatchSize e
IdxItemMaxBatchSize, consulte “Restrições ao Indexar no Modo em Lote” na
página 700.

Para recuperar, converter e indexar documentos arquivados:
v No UNIX e Linux, execute:

afuIndexer.sh

v No Windows, execute:
afuIndexer.cmd

Nota: Quando você executar o processo do afuIndexer:
v Todos os argumentos da linha de comandos fazem distinção entre maiúsculas e

minúsculas.
v Os argumentos da linha de comandos podem aparecer em qualquer ordem.
v Use os seguintes delimitadores para argumentos que podem passar mais de um

valor:
– No Windows, um ponto e vírgula (;)
– Em máquinas UNIX e Linux, um caractere dois-pontos (:)

v O nome do tipo de item não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
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v As opções de configuração do indexador que passaram por um argumento não
fazem distinção de maiúsculas e minúsculas.

O tipo de item e o nome do banco de dados do servidor de bibliotecas no qual o
tipo de item está armazenado devem ser passados como argumentos obrigatórios
para o processo de indexação.

Se você executar afuIndexer sem especificar um argumento ou se executar
afuIndexer com o argumento -? o seguinte será exibido:
afuIndexer: Usage:

[-?|-h|-copyright]
-it <itemtype>
-database <database>
[-user <userID|@environmentVariable|:filename>]
[-password <password|@environmentVariable|:filename>]
[-schema <schema>]
[-port <port number>]
[-maxbatchsize <number of items>]
[-minbatchsize <number of items>]
[-continuousmode]
[-reindexdate <yyyymmdd>]
[-reindexwarnings] [-reindexerrors]
[-reindexsevereerrors] [-reindexrc <IDXRC>]
[-reindexitems <itemid>;<...>]
[-debug <itemid>;<...>]
[-nseindexreorg]
[-shutdown complete|force]
[-useconfig <.ini file>;<...>]
[-usesettings "<option=value>;<...>"]
[-exportconfig <.ini file>]
[-listconfig]
[-verbose] [-showsql] [-trace]
[-simulate]
[-quiet]

Em que:

-? Lista todos os argumentos que podem ser passados para a ferramenta do
indexador afuIndexer.

-h Lista todos os argumentos que podem ser passados para a ferramenta do
indexador afuIndexer.

-copyright
Lista o aviso de copyright e informações de versão.

-it <itemtype>
Necessário.

O tipo de item do Content Manager (coleta de documentos) que você deseja
indexar. Os nomes de tipos de itens de modelos de dados incluídos no pacote
configurável e compostos não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Importante: Se o seu tipo de item for um tipo de item composto de e-mail,
não insira o tipo de item de anexo. Os tipos de item de anexo não podem ser
processados por si mesmos, mas são processados automaticamente como parte
do tipo de item de e-mail.

-database <database>
Necessário.

O nome do banco de dados do servidor de bibliotecas no qual o tipo de item
está armazenado. O nome do banco de dados pode ser especificado em dois
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formatos que afetam a maneira em que a ferramenta do indexador conecta-se
ao banco de dados. A conexão com o banco de dados é implementada usando
Java Data Base Connectivity (JDBC) que define como um cliente Java pode
acessar um banco de dados. O JDBC possui diferentes tipos de conexão e o
IBM Content Collector suporta JDBC tipo 2 e JDBC tipo 4.

Para usar uma conexão JDBC tipo 4, a especificação para o nome do banco de
dados do argumento -database deve incluir um nome do servidor, um número
de porta e um nome do banco de dados no seguinte formato:
<databaseserver>:<portnumber>/<database name>, por exemplo, -database
localhost:50000/icmnlsdb. O JDBC tipo 4 é o método de acesso ao banco de
dados recomendado, mas sempre requer a especificação completa do ID do
usuário e senha.

Para usar uma conexão JDBC tipo 2, a especificação para o nome do banco de
dados do argumento -database deve nomear uma conexão do DB2 existente,
em outras palavras, o nome do banco de dados deve ser catalogado no DB2,
por exemplo, -database icmnlsdb. Como o JDBC tipo 2 usa uma conexão com
o banco de dados existente, nenhum ID do usuário e senha precisam ser
especificados. Entretanto, uma versão nativa de 32 bits do driver DB2 JDBC
Tipo 2 (biblioteca compartilhada) deve estar disponível e definido no caminho
de classe para utilizar a conexão do JDBC tipo 2.

-user <userID|@environmentVariable|:filename>
Opcional.

Forneça um ID do usuário. Necessário apenas se nenhuma conexão existir no
banco de dados do servidor de bibliotecas ou se o tipo de conexão JDBC 4 for
usado para estabelecer uma conexão. Há três maneiras pela quais é possível
inserir um ID do usuário:
1. Especifique o ID do usuário diretamente na linha de comandos.
2. Especifique o nome de uma variável de ambiente a partir da qual o ID do

usuário é lido. O nome da variável de ambiente deve ser prefixado por um
caractere sinal de arroba (@), por exemplo,
export INDEXER_USERID=user8

afuIndexer -user @INDEXER_USERID

3. Especifique o nome de um arquivo de texto que contenha a senha, por
exemplo,
afuIndexer -user :myUserID.txt

O arquivo de texto deve conter uma única linha com o ID do usuário (sem
comentários e sem espaços).

A vantagem de usar uma variável de ambiente ou um arquivo é que o ID do
usuário não fica visível em nenhuma informação de status do processo.

O usuário deve ter direitos de acesso para atualizar índices de procura de
texto. Para obter informações exatas sobre quais direitos do usuário são
necessários para atualizar índices de procura de texto, consulte
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.db2.luw.admin.nse.topics.doc/doc/c0052101.html para o DB2 Net
Search Extender V9.5 e http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/
v9r7/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.admin.nse.topics.doc/doc/
c0052101.html para o DB2 Net Search Extender V9.7.

-password <password|@environmentVariable|:filename>
Opcional.
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A senha do ID do usuário com autoridade do administrador de banco de
dados. Necessário apenas se nenhuma conexão existir no banco de dados do
servidor de bibliotecas ou se o tipo de conexão JDBC 4 for usado para
estabelecer uma conexão. Há três maneiras pela quais é possível inserir uma
senha:
1. Especifique a senha diretamente na linha de comandos.
2. Especifique o nome de uma variável de ambiente a partir da qual a senha é

lida. O nome da variável de ambiente deve ser prefixado por um caractere
sinal de arroba (@), por exemplo,
export INDEXER_PASSWORD=12345678

afuIndexer -password @INDEXER_PASSWORD

3. Especifique o nome de um arquivo de texto que contenha a senha, por
exemplo,
afuIndexer -password :myPassword.txt

O arquivo de texto deve conter uma única linha com senha (sem
comentários e sem espaços).

A vantagem de usar uma variável de ambiente ou um arquivo é que a senha
não fica visível em nenhuma informação de status do processo.

As senhas não são registradas em um formato de texto simples legível.

-schema <schema>
Opcional.

O nome do esquema do banco de dados, se o esquema for diferente do
esquema do banco de dados atual.

-port <number of port>
Opcional.

O processo do indexador se comunica com o processo trabalhador através de
uma porta.

O número da porta padrão é 4242 se nenhum valor for especificado usando
-port ou se a variável de ambiente AFU_INDEXER_RMI_PORT não for
configurada para a instância.

Para processar múltiplos tipos de itens ao mesmo tempo, no entanto, cada
instância de processo do indexador deve usar um número de porta livre e
exclusivo. Isto pode ser assegurado passando um número de porta exclusivo,
usando o argumento de linha de comandos -port, ou configurando a variável
de ambiente AFU_INDEXER_RMI_PORT para cada instância antes de
afuIndexer ser iniciado.

-maxbatchsize <number of items>
Opcional.

O número máximo de documentos no tipo de item que são processados
durante uma execução do índice. Após o processamento do número
especificado, o Net Search Extender é chamado. O valor sobrescreve o tamanho
do lote especificado na opção de configuração IdxItemMaxBatchSize e
desativa o cálculo automático do valor.

-minbatchsize <number of items>
Opcional.
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O número mínimo de itens no tipo de item necessário antes do processo do
indexador iniciar o processamento. O valor sobrescreve o tamanho do lote
mínimo especificado na opção de configuração IdxItemMinBatchSize e
desativa o cálculo automático do valor.

-continuousmode
Opcional.

O processo do indexador é executado em um loop sem parar até uma
solicitação de encerramento explícita ser emitida para o tipo de item. Para
obter detalhes, consulte “Executando afuIndexer no Modo Contínuo” na
página 701.

Os seguintes argumentos estão relacionados à reindexação de documentos. Eles
não podem ser usados se o indexador estiver em execução no modo de depuração.
A conclusão de todo o processamento de reindexação pode levar um tempo
considerável. Consulte o tópico sobre como reindexar documentos, em Tópicos
Relacionados, para obter detalhes.

-reindexdate <yyyymmdd>
Opcional.

Reindexa documentos que já foram indexados mas precisam ser indexados
novamente. Todos os documentos que possuem uma data de archive de
<yyyymmdd> ou mais recente serão reindexados.

-reindexwarnings
Opcional.

Reindexa todos os documentos que foram indexados durante uma execução de
indexação anterior e que resultaram em um aviso IDXRC com um valor entre 1
e 99.

-reindexerrors
Opcional.

Reindexa todos os documentos que foram indexados durante uma execução de
indexação anterior e que resultaram em um erro IDXRC com um valor entre
100 e 199.

-reindexsevereerrors
Opcional.

Reindexa todos os documentos que foram indexados durante uma execução de
indexação anterior e que resultaram em um erro grave (IDXRC = 200).
Consulte o tópico sobre quais etapas executar se a indexação parar
inesperadamente para obter detalhes adicionais.

Este argumento de linha de comandos substitui o argumento de linha de
comandos -reindexfatalerrors usado no Content Collector V2.1.1.

-reindexrc <IDXRC>
Opcional.

Reindexa todos os documentos que foram indexados durante uma execução de
indexação anterior e que produziram um valor de <IDXRC> específico.

-reindexitems <itemid>;<itemid>
Opcional.

Reindexa apenas os documentos que estão listados. Lista os documentos (o
<itemid>) separados pelo delimitador para seu sistema operacional. Apenas os
itens no tipo de item que estão sendo processados podem ser reindexados.
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IDs de itens podem ser listados com e sem um número da versão. Se o número
da versão for omitido, -V1 (versão 1) será o padrão. A versão não é relevante
ao lidar com o e-mail pois para e-mail há sempre apenas uma versão.
Entretanto, para documentos do aplicativo, por exemplo, ou documentos
Microsoft SharePoint e Sistema de Arquivos, o número da versão é relevante e
deve ser indicado no ID do item para assegurar que o item correto seja
processado.

Os seguintes argumentos opcionais também podem ser passados para a ferramenta
do indexador:

-debug <item id>;<item id>
Opcional.

Alterna o processamento para um modo de depuração que possibilita a
transmissão de documentos individuais. Lista os documentos (o <itemID>)
separados pelo delimitador para seu sistema operacional. A opção de
depuração não pode ser executada em modo em lote, porque é necessária a
interação com o usuário. Para obter detalhes, consulte “Depurando o
Processamento de um Item” na página 715.

IDs de itens podem ser listados com e sem um número da versão. Se o número
da versão for omitido, -V1 (versão 1) será o padrão. A versão não é relevante
ao lidar com o e-mail pois para e-mail há sempre apenas uma versão.
Entretanto, para documentos do aplicativo, por exemplo, ou documentos do
Microsoft SharePoint e do Sistema de Arquivos, o número da versão é
relevante e deve ser indicado no ID do item para assegurar que a versão
correta do item seja processada.

-nseindexreorg
Opcional.

Chama uma reorganização imediata do índice do Net Search Extender, assim
que o Net Search Extender tiver concluído a indexação. Este argumento da
linha de comandos sobrescreve todos os cálculos de reorganização de índice
configurados em outro lugar.

Os argumentos da linha de comando -nseindexreorg e -debug não podem ser
usados ao mesmo tempo.

Os argumentos da linha de comandos -nseindexreorg e -continuousmode não
podem ser usados ao mesmo tempo.

-shutdown complete|force
Opcional.

Solicitações parando uma instância do indexador em execução para o tipo de
item especificado.

Selecione force para parar o processamento o mais rápido possível. Se o Net
Search Extender ainda não tiver sido iniciado, ele não será chamado e todo
processamento concluído nos documentos será perdido pois nada será
indexado. Se o Net Search Extender já foi iniciado, os itens que estão
aguardando para serem indexados serão indexados primeiro, antes do processo
ser interrompido.

Selecione Concluir para parar o processamento assim que os itens restantes que
estão aguardando para serem processados terem sido processados. Isto é
dependente de IdxItemMinBatchSize. Geralmente, um máximo de 256 itens
ainda poderia estar aguardando para ser indexado. O Net Search Extender será
executado.
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Nota: Não espere que o processo do indexador pare imediatamente, mesmo
que você force um encerramento. Parar a instância em execução pode demorar
algum tempo.

-useconfig <.ini file>;<.ini file>
Opcional.

Ativa o uso de arquivos .ini de configuração alternativos ou de arquivos de
configuração de um caminho diferente. Vários arquivos .ini podem ser
especificados e serão carregados na ordem em que foram especificados.

-usesettings "<option=value>;<option=value>"
Opcional.

Ativa o sobrescrito temporário direto dos valores de configuração do
indexador persistentes armazenados no arquivo .ini. É possível incluir
qualquer número de pares de valores de opção <option=value> separados pelo
delimitador para seu sistema operacional. Os pares de valor da opção devem
ser colocados entre aspas duplas. As opções de configuração listadas (<option>)
não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. O uso deste argumento é
útil no início para verificar a configuração e execução do indexador.

-exportconfig <.ini file>
Opcional.

Exporta a configuração do indexador para o arquivo .ini especificado em <.ini
file>.

-listconfig
Opcional.

Lista apenas as opções de configuração e seus valores que estão configurados
para a execução do indexador atual. Nenhuma outra operação é executada.

-verbose
Opcional.

Exibe informações detalhadas de processamento na tela. A configuração de
-verbose é útil no início para obter informações detalhadas sobre todo
processamento. Se -verbose for especificado, os arquivos de log também
conterão informações adicionais.

-showsql
Opcional.

Exibe todos os comandos SQL do DB2 executados pelo sistema na tela. O uso
deste argumento é útil no início para verificar a configuração e execução de
todo o processamento do sistema DB2. Se este argumento for especificado,
todas as instruções SQL também serão incluídas no arquivo de log.

-trace
Opcional.

Está além do modo detalhado, exibindo mais detalhadamente os arquivos de
log para suportar a determinação de erros. Isto é necessário apenas para o
Suporte IBM e requer o uso do arquivo de propriedades de rastreio.

Importante: Não especifique o argumento de linha de comandos -trace em
combinação com -shutdown.

-simulate
Opcional.
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Executa o processo do indexador mas não atualiza os bancos de dados. O Net
Search Extender não é executado. Este argumento é útil para verificar o
processamento de arquivos e a configuração.

-quiet
Nenhuma etapa de processamento é exibida no console.

Tarefas relacionadas

“Depurando o Processamento de um Item” na página 715
“Reindexando Documentos” na página 712
Referências relacionadas

“Informações de Tempo Criadas Durante o Processo do Indexador” na página 663
“Arquivos de Log Criados Durante o Processo do Indexador” na página 661

Verificando o Código de Retorno do Processo do Indexador:

O código de retorno do processo do indexador mostra o resultado do processo de
indexação. Se o processo do indexador for executado automaticamente em um
planejamento, o código de retorno do processo deverá ser verificado antes do
próximo processo do indexador iniciar.

O IBM Content Collector fornece um script de amostra que lista todos os códigos
de retorno do processo do sistema do indexador prováveis que requerem interação
com o usuário antes do processo do indexador ser chamado novamente.

É possível usar o script de amostra como base para reconhecer situações de erro e
determinar qual ação executar. Os códigos de erro retornados são agrupados
conforme a seguir:

Tabela 170. Códigos de Retorno do Processo do Sistema do Indexador

Valor
Retornado Descrição

0 Indexação concluída sem erros. Nenhuma ação é necessária antes do
próximo processo do indexador planejado ser executado.

1 Não foram localizados itens para serem processados. O processo é
reiniciado após um intervalo de suspensão definido ou nenhuma ação é
executada até o próximo processo do indexador planejado ser executado.

> 1 Foi detectado um erro que deve ser verificado antes do planejador do
processo do indexador ser chamado novamente. Estes erros são erros sérios
causados, por exemplo, por uma configuração do sistema incorreta, pela
chamada de maneira incorreta do processo do indexador ou por problemas
de processamento do banco de dados DB2.
Nota: Estes erros não estão relacionados ao processamento real de um item.
Para obter uma lista destes erros, consulte “Códigos de Retorno do Índice
Armazenados na Tabela de Tarefas Concluídas” na página 657.

Para avaliar o código de retorno do processo se o processo do indexador for
executado automaticamente em um planejamento:
1. Defina sua manipulação de erros adaptando o script de amostra runAfuIndexer

no subdiretório samples.
2. Execute o script:

v No UNIX e Linux, você pode usar:
runAfuIndexer.sh

v No Windows, use:
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runAfuIndexer.cmd

Verificando o Status dos Itens Indexados:

Você deve verificar o status de todos os itens indexados regularmente para
determinar quais itens não foram indexados com êxito porque os itens que não
foram indexados não podem ser procurados e localizados no repositório.

Após o processamento, um item é incluído na tabela de tarefas concluídas com um
valor IDXRC. Os itens na tabela de tarefas concluídas são agrupados conforme a
seguir:
v Um item foi indexado com êxito com um valor de IDXRC igual a 0
v Um item foi indexado, mas resultou em um aviso. O valor de IDXRC está entre

1 e 99. O item é indexado com uma cadeia de notificação de aviso
v Um item produziu um erro e não foi indexado. O valor de IDXRC é entre 100 e

199
v Um item produziu um erro grave e não foi indexado. O valor de IDXRC é 200

Verifique o status da indexação de itens consultando a coluna de IDXRC da tabela
de banco de dados de tarefas concluídas para determinar o número de itens que
causaram um aviso, um erro ou um erro grave e, possivelmente, a causa destes
avisos e erros. O nome das tabelas de tarefas concluídas é exibido quando o
indexador ou as ferramentas de verificação do indexador são executadas no modo
detalhado.
1. Consulte o número de itens com avisos, erros ou erros graves.

v Para todos os avisos, digite:
db2 "select * from
<tableOfCompletedTasks> em que IDXRC >= 1 e idxrc < 100"

v Para todos os erros, digite:
db2 "select * from
<tableOfCompletedTasks> em que IDXRC >= 100 e idxrc < 200"

v Para todos os erros graves, digite:
db2 "select * from
<tableOfCompletedTasks> em que IDXRC = 200"

2. Reindexe os itens com avisos ou erros.

Códigos de Retorno do Índice Armazenados na Tabela de Tarefas Concluídas:

Todos os itens processados são incluídos na tabela de tarefas concluídas com um
valor de IDXRC indicando se o item foi indexado com êxito.

Um valor de IDXRC igual a 0 significa que o item foi processado e indexado com
êxito.

Um valor de IDXRC entre 1 e 99 indica um aviso, um valor de IDXRC entre 100 e
199 indica um erro e um valor de IDXRC igual a 200 indica um erro grave.

O termo documento nas descrições a seguir refere-se aos anexos do e-mail
integrados e aos documentos do Sistema de Arquivos e do SharePoint.

Tabela 171. Códigos de Retorno de Indexação para Reindexar Itens

IDXRC Descrição do código de retorno

0 O item foi indexado com êxito.
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Tabela 171. Códigos de Retorno de Indexação para Reindexar Itens (continuação)

IDXRC Descrição do código de retorno

1 O item foi indexado, mas um ou mais de seus documentos não foram totalmente
indexados, pois seu conteúdo foi truncado devido a restrições de memória.

2 O item foi indexado mas um ou mais de seus documentos não foram indexados
porque os documentos não puderam ser analisados pelo Filtros Oracle/Stellent
Outside In Technology. Estes documentos também não puderam ser considerados
como documentos de texto simples porque eles continham mais caracteres
estendidos (ponto de código > 0x7F) do que os configurados na opção de
configuração TxtCnvMaxExtendedCharactersRatio.

3 O item foi indexado, mas um ou mais de seus documentos ou partes do seu
corpo não foram totalmente indexados, porque estavam codificados em uma
página de códigos não-suportada.

4 O item foi indexado mas um ou mais de seus documentos não foram indexados
porque eles não puderam ser processados pelo Filtros Oracle/Stellent Outside In
Technology. Não foi feita nenhuma tentativa adicional de examinar e reindexar
estes documentos, porque a opção de configuração
TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat estava configurada como 0,
que significa que não foi feita nenhuma tentativa de processar o documento como
um documento de texto simples.

5 O item foi indexado mas um ou mais de seus documentos não foram indexados
porque eles não puderam ser manipulados pelo Filtros Oracle/Stellent Outside In
Technology. Estes documentos também não puderam ser considerados como
documentos de texto simples, porque continham pelo menos um caractere de
controle (ponto de código < 0x06 ) que indica conteúdo não-textual.

6 O item foi indexado mas um ou mais de seus documentos não foram indexados
porque estes documentos possuem um tamanho de arquivo de zero bytes.

7 O item foi indexado mas um ou mais documentos não foram indexados porque o
Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology sofreu um sério erro ao analisá-los.

104 O item não foi indexado porque o Net Search Extender relatou um código de erro
101 para o item.

102 O item não foi indexado porque o Net Search Extender relatou um código de erro
102 para o item.

103 O item não foi indexado porque o Net Search Extender relatou um código de erro
103 para o item.

104 O item não foi indexado porque o Net Search Extender relatou um código de erro
104 ou 105 para este item.

105 O item não foi indexado porque o Net Search Extender relatou um código de erro
que não corresponde a nenhum dos códigos de razão acima para o item.

110 O item não foi indexado porque seu tempo de processamento de download do
Gerenciador de Recursos excedeu o tempo limite especificado.

111 O item não foi indexado porque o tempo de processamento do Filtros
Oracle/Stellent Outside In Technology excedeu o tempo limite especificado.

120 O item não foi indexado porque ocorreu um erro ao recuperar o item do
Gerenciador de Recursos.

121 O item não foi indexado porque um item foi recuperado a partir do Gerenciador
de Recursos possuindo zero bytes. Isto geralmente indica um erro do Gerenciador
de Recursos porque todos os itens arquivados pelo IBM Content Collector
possuem um tamanho maior que zero bytes.

130 O item não foi indexado porque o conteúdo textual de um item excede o
tamanho do buffer de transferência da UDF AFUFetchFile.
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Tabela 171. Códigos de Retorno de Indexação para Reindexar Itens (continuação)

IDXRC Descrição do código de retorno

199 O item não foi indexado porque ocorreu um erro ao processar o item que não
corresponde a nenhum dos erros acima para o item.

200 O item não foi indexado porque ele estava sendo processado quando o processo
trabalhador do indexador foi interrompido ou falhou. O item pode ser a razão
para o erro inesperado. O item não será processado novamente.

Monitorando a Indexação de Texto
É possível monitorar o processo de indexação e o desempenho da indexação.

O IBM Content Collector fornece as seguintes maneiras nas quais as informações
de processamento e de rendimento do indexador podem ser acumuladas e usadas
para propósitos de monitoramento:

Log A criação de log é ativada configurando a opção de configuração de
indexação IdxUseLogging. Se a criação de log estiver ativada, os arquivos
de log para todos os tipos (evento, sistema e arquivos de log de rastreio)
serão criados.

Cada linha nos arquivos de log contém um registro de data e hora, uma
gravidade, um ID de encadeamento e um prefixo de operação. Estas
informações do arquivo de log podem ser extraídas para propósitos de
monitoramento, por exemplo, usando a ferramenta grep.

É possível filtrar o tipo de informação que você deseja monitorar,
procurando prefixos de operação específicos, por exemplo, todas as
informações de processamento do item podem ser extraídas dos arquivos
de log, procurando as entradas prefixadas por ITEM: ou as estatísticas de
processamento geral podem ser extraídas, procurando as entradas
prefixadas por STATISTICS:.

Se o argumento de linha de comandos -verbose for especificado além da
criação de log, quando qualquer uma das ferramentas do indexador
(afuIndexer, afuCreateIndex, afuConfig, afuEnableItemType ou afuCheck)
for executada, informações de processamento adicionais serão exibidas no
console ou incluídas nos arquivos de log.

Exibição visual
É possível monitorar o processo do indexador diretamente na tela
enquanto ele está em execução, ativando as opções de configuração
IdxDisplayProgressIndicator, IdxDisplayPerformanceMonitor e
IdxDisplayNSEMonitor. O uso da exibição visual pode ser útil
especialmente durante a fase de configuração do sistema para verificar se o
processo do indexador está em execução corretamente.

Se o argumento da linha de comandos -verbose for especificado e a opção
de configuração IdxDisplayProgressIndicator estiver ativada, informações
mais detalhadas do progresso serão exibidas na tela durante a execução do
processo do indexador.

Tempo
Se o tempo for ativado configurando a opção de configuração de indexação
IdxUseTiming, informações de tempo adicionais serão exibidas na tela
durante a execução do processo do indexador.
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Se o tempo e a criação de log estiverem ativados, as informações de tempo
não serão apenas exibidas na tela mas também gravadas nos arquivos de
log.

Além disso, se o tempo estiver ativado, será criado um arquivo de tempo
com valores de tempo individuais para cada item. O arquivo de tempo está
em formato comma separated values (CSV), que facilita a extração de
informações para propósitos de monitoramento.

Se você desejar monitorar e medir dados de desempenho, ative
IdxDisplayPerformanceMonitor. Os dados de desempenho são exibidos na
tela e gravados nos arquivos de log (prefixados por Time:).

Selecionando Informações para Monitorar:

É recomendado que você sempre ative a criação de log durante o processamento
do indexador definindo a opção de configuração IdxUseLogging como 1.
Entretanto, a criação de log não é necessária porque as informações de que os itens
de um tipo de item foram processados também são registradas na tabela de tarefas
concluídas. A única diferença é que a tabela de tarefas concluídas não contém
nenhum detalhe do erro. Você deve ativar a criação de log enquanto está
configurando o componente de suporte da procura de texto.

Quais opções de configuração você deve usar para monitorar o processamento
difere, dependendo de se você ainda está configurando o sistema ou executando
no modo de produção. As configurações a seguir são recomendadas.
1. Para monitorar informações de processamento enquanto você ainda está

configurando o componente de suporte de procura de texto:
a. Ative as seguintes opções de configuração:

1) IdxUseLogging

2) IdxDisplayProgressIndicator

3) IdxDisplayPerformanceMonitor

4) IdxDisplayNSEMonitor

5) UdfUseLogging

b. Use o argumento de processamento do indexador -verbose.
2. Para monitorar informações de processamento após o ambiente do indexador

ter sido configurado corretamente:
a. Não usar o argumento de processamento do indexador -verbose

b. Se você não desejar feedback visual ou se o processo do indexador estiver
planejado para executar no modo em lote não assistido, poderá desativar as
seguintes opções de configuração:
1) IdxDisplayProgressIndicator

2) IdxDisplayPerformanceMonitor

3) IdxDisplayNSEMonitor

c. Se você desejar um feedback visual de tempos em tempos, especialmente se
estiver executando o processo indexador no modo contínuo em oposição ao
modo em lote, é recomendável ativar:
1) IdxDisplayNSEMonitor

A opção IdxDisplayProgressIndicator será ativada automaticamente se você
estiver executando o processo indexador no modo contínuo.

d. É recomendado desativar UdfUseLogging pois, caso contrário, o arquivo de
log da UDF poderá se tornar muito grande.
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3. Para monitorar dados de desempenho, ative:
a. IdxUseTiming

b. IdxDisplayPerformanceMonitor

É possível alterar as opções de configuração que determinam os intervalos de
tempo para estes monitores, se necessário. As opções são:
IdxDisplayProgressDelaySecs, IdxDisplayPerformanceMonitorDelaySecs e
IdxDisplayNseMonitorDelaySecs.

Arquivos de Log Criados Durante o Processo do Indexador:

A criação de log pode ser ativada configurando a opção de configuração de
indexação IdxUseLogging como true.

Se a criação de log estiver ativada na configuração do indexador, os arquivos de
log serão criados no diretório configurado na opção de configuração
GenLogDirectory. O nome destes arquivos de log depende da configuração da
opção de configuração GenLogFileNameTimeStamp.

O formato geral para nomes do arquivo de log é
<itemTypeName><GenLogFileNameTimeStamp>.<type>.[<generation>].log. Os
seguintes arquivos de log são gerados:
v Arquivos de log do sistema com todas as mensagens associadas ao

processamento de itens e erros
v Arquivos de log de rastreio. Recomendado apenas se solicitado pelo Suporte

IBM.

Se o argumento da linha de comandos -verbose for especificado quando qualquer
uma das ferramentas do indexador for chamada, um arquivo de log detalhado com
o sufixo verbose.log contendo as mensagens do sistema e mensagens detalhadas
serão gerados, além dos arquivos de log do sistema.

Além disso, o processo trabalhador cria seu próprio conjunto de arquivos de log
com os mesmos nomes de arquivos que os arquivos de log do indexador, mas com
um infixo worker adicional.

Se o argumento da linha de comandos -verbose não for especificado, apenas os
arquivos de log do sistema serão criados, se a criação de log estiver ativada.

Se o indexador estiver em execução no modo em lote, um único conjunto de
arquivos de log será criado para cada indexador executado que contém todas as
informação de registro. Isto significa que, no modo em lote, os arquivos de log não
são truncados ou limitados em tamanho e podem crescer até qualquer tamanho.

Por outro lado, se o indexador for executado no modo contínuo, um marcador de
geração será incluído automaticamente nos nomes dos arquivos de log. O
marcador de geração consiste no caractere de hash (#) e em um número
consecutivo. Sempre que um arquivo de log atinge um tamanho do arquivo igual a
128 MB, o arquivo de log é fechado e a criação de log continua em um novo
arquivo de log com um novo marcador de geração e um novo número. A data e o
registro de data e hora de todos os arquivos de log, entretanto, são idênticos. Por
exemplo, antes do processamento ser encerrado, os seguintes arquivos de log
podem ter sido gerados:
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TESTIT_20100607_1339.system.#0.log
TESTIT_20100607_1339.system.#1.log
TESTIT_20100607_1339.system.#2.log
TESTIT_20100607_1339.system.#3.log
TESTIT_20100607_1339.system.#4.log

Observe que o número de arquivos de log gerados usando este esquema é limitado
a 16. Após 16 arquivos de log, os arquivos de log mais antigos são removidos
automaticamente.

Cada linha no arquivo de log contém um registro de data e hora, uma gravidade,
um ID de encadeamento e um prefixo de operação.

Os seguintes prefixos são usados:
v ITEM: informações sobre o processamento de um item
v NSE: informações sobre o processamento do Net Search Extender
v TIME: informações de tempo
v STATISTICS: informações estatísticas
v CFG: informações sobre definições de configuração
v SYS: informações sobre o sistema operacional
v CMD: informações sobre comandos externos que são ativados
v ERROR: informações relacionadas a erros de processamento

Os seguintes prefixos adicionais serão usados se os argumentos da linha de
comandos -verbose ou -showsql forem especificados quando afuIndexer for
chamado:
v SQL: informações sobre operações SQL
v RES: resultados de operações do banco de dados SQL
v RM: informações sobre a operação do IBM Content Manager Resource Manager
v LS: informações sobre a operação do servidor de bibliotecas do IBM Content

Manager

As informações do arquivo de log podem ser extraídas para propósitos de
monitoramento, por exemplo, todas as informações de processamento do item
(entradas prefixadas por ITEM) ou estatísticas gerais de processamento (entradas
prefixadas por STATISTICS).

Arquivos de Rastreio Criados Quando as Ferramentas do Indexador São
Executadas:

Se o argumento de linha de comandos -trace for especificado quando qualquer
uma das ferramentas do indexador (afuConfig, afuIndexer, afuCheck,
afuEnableItemType e afuRecreateIndex) for chamada, os arquivos de rastreio serão
criados.

O arquivo de propriedades de rastreio inclui o diretório no qual os arquivos de
rastreio são gravados. O padrão é o diretório atual.

Nota:

v Um processo trabalhador em afuIndexer cria seu próprio conjunto de arquivos
de rastreio com os mesmos nomes de arquivo que os arquivos de log do
indexador, mas com um infixo worker adicional.
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v Assegure que o diretório atual (o diretório no qual você executa a ferramenta)
tenha acesso de gravação.

v A menos que instruído de outra maneira, é recomendável não alterar nenhuma
das configurações no arquivo de propriedades de rastreio.

A execução de uma ferramenta do indexador com o argumento -trace requer um
arquivo de propriedades de rastreamento no subdiretório cfg que seja fornecido
quando o componente de procura de texto é instalado. Este arquivo de
propriedades de rastreamento é acessado pela variável de ambiente
AFU_INDEXER_TRACE_PROPERTIES, a qual aponta para este arquivo. Esta
variável é configurada automaticamente quando o componente de suporte de
procura de texto é instalado.

Se suporte adicional for necessário, consulte Entrando em Contato com o Suporte
ao Software IBM para obter mais detalhes sobre como obter suporte.

Informações de Tempo Criadas Durante o Processo do Indexador:

O tempo pode ser ativado definindo a opção de configuração de indexação
IdxUseTiming como true.

As informações gerais de tempo são gravadas no arquivo de log com o prefixo
TIME. Um arquivo de tempo com valores de tempo individuais para cada item é
gravado em um arquivo em formato comma separated values (CSV) de onde estas
informações podem ser extraídas para propósitos de monitoramento.

O nome do arquivo de tempo tem o mesmo nome base que os demais arquivos de
log no IBM Content Collector, apenas a extensão do arquivo é timing.csv.

A primeira linha no arquivo CSV contém os nomes de colunas separados por
vírgulas. Todas as linhas subsequentes no arquivo contêm as informações de
sincronização para um item.

A largura mínima de cada campo de tempo no arquivo CSV é configurada pela
opção GenTimingFormatFieldWidth.

A primeira coluna lista o ID do item e as colunas seguintes contêm os tempos de
operação. As seguintes operações são medidas em milissegundos:

Tabela 172. Operações para as quais as Informações de Tempo São Reunidas

Operação Descrição

DATE A data em que o tipo de item foi processado

TIME A hora em que o tipo de item foi processado

TAREFA Tempo geral gasto no processamento do item

RM_RETRIEVAL Tempo gasto na recuperação e carregamento do item e de
anexos do item a partir do Gerenciador de Recursos do IBM
Content Manager

LS_RETRIEVAL Tempo gasto na recuperação e carregamento de atributos do
item a partir do servidor de bibliotecas do IBM Content
Manager

XML_GENERATION Tempo gasto na geração da estrutura XML para o item

XML_PARSING Tempo gasto na análise do atributo de campo variante do
IBM Content Manager (ICCVaryingFields)
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Tabela 172. Operações para as quais as Informações de Tempo São
Reunidas (continuação)

Operação Descrição

XML_FILESAVE Tempo gasto no salvamento do arquivo XML

DOC_PARSER Tempo gasto executando a análise de documento, incluindo o
Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology

DOC_FILEDUMP O tempo gasto fazendo dump do conteúdo do item original
no diretório de dump se a opção de configuração GenDump
está ativada.

Estatísticas Criadas Durante o Processo do Indexador:

As estatísticas de processamento são coletadas sempre que o processo do
indexador é executado.

Se a criação de log for ativada configurando a opção de configuração de indexação
IdxUseLogging e um ou mais arquivos de log forem criados, as estatísticas de
processamento serão gravadas nestes arquivos de log e poderão ser extraídas para
processamento subsequente. Todas as informações estatísticas registradas são
prefixadas por STATISTICS.

Se a opção de configuração IdxDisplayPerformanceMonitor também estiver
ativada, dados de desempenho adicionais, como a taxa de processamento do item,
também serão registrados e prefixados por STATISTICS.

As seguintes estatísticas são coletadas e gravadas nos arquivos de log:

Tabela 173. Estatísticas Coletadas Durante um Processo do Indexador

Tipo de estatísticas Descrição

ITEMS_SCANNED O número de itens obtidos da tabela de
banco de dados de tarefas abertas e
enviados ao processo do trabalhador

ITEMS_BYTES O número de bytes carregados para itens do
Gerenciador de Recursos do IBM Content
Manager

ITEMS_MISSED O número de itens na tabela de banco de
dados de tarefas abertas que não puderam
ser enviadas ao processo trabalhador porque
o processo trabalhador finalizou
inesperadamente e foi reiniciado
automaticamente

WORKER_ITEMS_WITH_NO_ERRORS O número de itens concluídos com êxito
pelo processo do trabalhador sem avisos ou
erros

WORKER_ITEMS_WITH_WARNINGS O número de itens que foram concluídos
com êxito pelo processo trabalhador mas
produziram um aviso de processamento
(um valor de IDXRC entre 1 e 99)

WORKER_ITEMS_WITH_ERRORS O número de itens que não puderam ser
processados completamente pelo processo
trabalhador devido a um erro de
processamento (um valor de IDXRC entre
100 e 199)

664 Guia do Administrador



Tabela 173. Estatísticas Coletadas Durante um Processo do Indexador (continuação)

Tipo de estatísticas Descrição

WORKER_ITEMS_WITH_SEVERE_ERRORS O número de itens que não puderam ser
processados pelo processo trabalhador
devido a um erro de processamento grave
(um valor de IDXRC igual a 200)

WORKER_ATTACHMENTS_LOADED O número de anexos deduplicados que
foram carregados a partir do Content
Manager Resource Manager

ATTACHMENTS_BYTES O número de bytes dos anexos
deduplicados carregados a partir do Content
Manager Resource Manager

NSE_ITEMS_TO_INDEX O número de itens enviados ao Net Search
Extender para indexação. Esta é a soma de
WORKER_ITEMS_WITH_NO_ERRORS e
WORKER_ITEMS_WITH_WARNINGS.

NSE_ITEMS_WITH_NO_ERRORS O número de itens que foram indexados
com êxito pelo Net Search Extender

NSE_ITEMS_WITH_ERRORS O número de itens que não puderam ser
indexados com êxito pelo Net Search
Extender.

NSE_BYTES O número de bytes enviados ao Net Search
Extender como conteúdo textual nos
arquivos XML

WORKER_INSTANCES_LAUNCHED O número de processos trabalhadores que
foram iniciados pelo processo do indexador

NSE_INSTANCES_LAUNCHED O número de instâncias do Net Search
Extender que foram iniciadas pelo processo
do indexador

Nota: Inconsistências nas estatísticas gerais podem suscitar devido às seguintes
condições:
v Se o processo do trabalhador parar inesperadamente, o valor de

WORKER_ITEMS_WITH_NO_ERRORS poderá ser menor que o valor de
ITEMS_SCANNED.

v Se itens não foram processados com êxito devido a um problema de expiração,
eles não serão enviados ao Net Search Extender para indexação. Isto significa
que o valor de NSE_ITEMS_TO_INDEX pode ser menor que o valor de
WORKER_ITEMS_WITH_NO_ERRORS.

v Se o processo trabalhador parar inesperadamente, o número real de bytes
carregados a partir do IBM Content Manager Resource Manager poderá ser
maior que o valor de ITEMS_BYTES.

v Se os itens não foram processados com êxito, o número real de bytes
processados pelo Net Search Extender e pela UDF AFUFetchFile poderá ser
menor que o valor de NSE_BYTES.

v WORKER_ATTACHMENTS_LOADED e ATTACHMENTS_BYTES mostrarão
apenas números positivos se o tipo de item usar o modelo de dados composto
com anexos deduplicados.

v O valor em ITEMS_MISSED é a diferença do valor em ITEMS_SCANNED
menos a soma dos valores de NSE_ITEMS_TO_INDEX,
WORKER_ITEMS_WITH_ERRORS e
WORKER_ITEMS_WITH_SEVERE_ERRORS.
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v O valor em WORKER_INSTANCES_LAUNCHED é geralmente 1, a menos que o
processo trabalhador parou inesperadamente e foi reiniciado automaticamente
pelo indexador.

v O valor em NSE_INSTANCES_LAUNCHED é geralmente 1 no modo em lote e
poderá ser qualquer número se o processo indexador for executado no modo
contínuo.

v Os itens contados como ITEMS_MISSED serão processados durante uma
execução subsequente do indexador.

Operações e Configurações Avançadas
O procedimento para ativar a procura por texto em documentos arquivados no
IBM Content Manager após a instalação do componente Suporte à Procura de
Texto e criação ou ativação de tipos de item inclui etapas com configurações
padrão predefinidas. Se desejar incluir atributos nos arquivos de modelo padrão,
alterar variáveis de ambiente ou ajustar padrões de configuração de indexação ou
aprender mais sobre a execução da indexação no modo de depuração ou sobre as
opções de reindexação disponíveis, verifique os tópicos de operações e
configurações avançadas.

Preparando-se para Indexação:

Antes de iniciar a indexação, verifique se o ambiente foi instalado e configurado
corretamente.

Considere o seguinte antes de iniciar a indexação de documentos em um tipo de
item que pode ser procurado por texto:
1. O banco de dados que você define para arquivamento no IBM Content

Manager deve ser um banco de dados UTF-8. Se o banco de dados não for
criado como um banco de dados UTF-8, você deve descarregar o banco de
dados, recriá-lo e recarregar os dados usando os comandos db2look e db2move.

2. Assegure que o Net Search Extender funcione e que os diretórios de arquivo de
índice estejam no mesmo volume. Se os diretórios estiverem em volumes
diferentes, uma grande quantidade de dados deve ser copiada no final de cada
atualização de índice e o índice inteiro deve ser copiado quando o índice for
reorganizado. Se os arquivos estiverem no mesmo volume, eles serão apenas
renomeados em vez de serem copiados.
Se um índice do Net Search Extender foi criado usando diretórios diferentes,
isto pode ser alterado usando o comando db2text alter index.

3. O diretório no qual o índice do Net Search Extender está localizado deve ter
pelo menos duas vezes mais espaço livre que o tamanho do índice esperado. O
espaço total no sistema de arquivos deve ser pelo menos 3 vezes o tamanho de
índice esperado. O tamanho do índice varia por cliente mas, para propósitos de
planejamento, suponha que o tamanho do índice seja de pelo menos 15% do
tamanho total de todo o email indexado.
Por exemplo, se 1 TB de e-mail será indexado, o tamanho do índice poderá ser
tão grande quanto 150 GB. O espaço total no sistema de arquivos deve ser pelo
menos 450 GB.
O indexador de procura de texto controla o tamanho dos arquivos do
indexador e, se não houver espaço livre suficiente, o processamento será
parado e será exibida uma mensagem.

4. Configure funções e procedimentos do DB2 no AIX, Linux ou Solaris para
execução com o ID do proprietário da instância, não um ID protegido separado.
Altere o ID fence definindo o proprietário em /home/db2instl/sqllib/adm/
.fenced
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O Arquivo Modelo:

O arquivo de modelo é um arquivo de configuração que contém definições de
campo que especificam quais dados de documentos (atributos de documentos e
metadados) ou quais atributos do IBM Content Manager incluir quando o índice
para o tipo de item é construído.

O arquivo de modelo é acessado quando o tipo de item é criado. Isto é feito
implicitamente pelas ferramentas de configuração do Content Collector ou quando
a configuração inicial é executada. O arquivo de modelo que é usado depende do
modelo de dados do tipo de item.

Os arquivos de modelo estão no subdiretório model no qual foi instalado o
componente para suporte de procura de texto no IBM Content Manager e são
denominados da seguinte forma:
v afu_mail_entire.xml para tipos de itens do Content Collector de pacote

configurável
v afu_mail_entire_cmp.xml para tipos de itens do Content Collector compostos
v cs_mail_entire.xml para tipos de itens IBM CommonStore para o modelo de

documento BUNDLED e o tipo de arquivamento ENTIRE (BRI)

As definições de atributos em um arquivo de modelo devem corresponder às
definições de atributos no arquivo de configuração do indexador correspondente
para o tipo de item.

Após o índice de texto total ter sido inicializado usando um arquivo de modelo
específico, a definição de atributo para o índice não pode ser alterada nunca mais.
Isto ocorre quando o tipo de item é criado ou quando o índice de texto completo é
recriado.

É possível procurar atributos do Content Collector em documentos arquivados
somente após os documentos e seus atributos terem sido indexados. Os atributos
do IBM Content Manager em documentos arquivados podem ser procurados antes
da indexação. Entretanto, como esses atributos não foram indexados, este processo
pode consumir muito tempo.

Incluindo Atributos no Arquivo de Modelo:

Para incluir informações adicionais a partir dos campos disponíveis nos
documentos ou armazenados nos atributos do IBM Content Manager no índice,
você deve incluir as definições de campo correspondentes no arquivo de modelo.

O arquivo de modelo fornece o link para o mecanismo de índice no IBM Content
Manager. Ele é registrado quando você cria o tipo de item procurável em texto.

Se você fizer alterações no arquivo de modelo, é altamente recomendado que NÃO
remova nenhuma entrada do arquivo de modelo que foi incluído pelo Content
Collector. Inclua novas entradas apenas no arquivo de modelo.

Para incluir novos atributos:
1. Abra o arquivo de modelo no subdiretório model no qual você instalou o

componente para suporte de procura de texto no IBM Content Manager e
inclua o seguinte bloco de definição:
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<XMLFieldDefinition
name =
exclude="NO"
locator=

/>

XMLFieldDefinition
Introduz uma nova definição de campo

nome
É o nome que você deseja fornecer para o campo adicional do arquivo de
modelo

exclude
Define uma condição de exclusão. Como você deseja incluir o campo
adicional em vez de excluí-lo, exclude deve ser configurado como = "NO".

locator
É o caminho XML usado pelo mecanismo de indexação para localizar as
informações sobre indexação em sua estrutura XML interna.

Nota: Todos os caminhos devem iniciar com o prefixo que está definido
para o arquivo de modelo. O prefixo é dependente do modelo de dados
que é selecionado para o tipo de item.

2. Salve suas alterações e feche o arquivo.

Importante: Quando um tipo de item é criado, um índice de texto completo é
inicializado usando o arquivo de modelo. A definição de atributo para o índice não
pode ser alterada mais após o tipo de item ser criado.

Exemplo para um Tipo de Item Composto do Content Collector
<XMLFieldDefinition
name = "Número do registro"
exclude="NO"
locator = "/icc_document/icc_email/icc_content/record_nr" />

Neste exemplo, é incluído um atributo denominado Número do registro. Os
caminhos da procura que podem ser usados para localizar estas informações são:
icc_document, icc_email, icc_content e record_nr (iguais aos do arquivo de
configuração para o tipo de item).

Incluindo Atributos no Arquivo de Configuração do Tipo de Item:

Para incluir informações adicionais de campos disponíveis em documentos ou nos
atributos do IBM Content Manager no índice, é necessário incluir as definições de
campo correspondentes no arquivo de configuração do tipo de item.

Atributos do IBM Content Manager definidos pelo usuário adicionais podem ser
definidos para os componentes-filhos de um tipo de item ou para o componente
raiz de um tipo de item. Não é possível definir um atributo para ambos os
componentes, filho e raiz, de um tipo de item com nomes idênticos. Neste caso, o
indexador selecionará o atributo definido para o componente-filho do tipo de item
e o atributo para o componente raiz não poderá ser acessado.

As definições de atributos no arquivo de configuração do indexador devem
corresponder às definições de atributos no arquivo de modelo para o tipo de item.
Em particular, os localizadores moddef definidos para atributos no arquivo de
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modelo também devem ser definidos no arquivo de configuração do indexador. O
indexador verifica se as definições de atributos nos dois arquivos correspondem e
emite um erro se este não for o caso.

É recomendado não remover nenhuma entrada do arquivo de configuração que foi
incluída pelo IBM Content Collector. Inclua apenas as definições de atributos nos
arquivos de configuração que você incluiu no arquivo de modelo para o tipo de
item.

Para incluir definições de campos, abra o arquivo de configuração do indexador
para o tipo de item que você criou:
1. Inclua as definições de campo. Inclua definições de campo do documento na

seção que inicia com [Attributes] e definições de atributo do IBM Content
Manager na seção que inicia com [CMAttributes].

Importante:

v Os campos incluídos na seção [Attributes] do arquivo de configuração do
indexador não fazem distinção de maiúsculas e minúsculas.

v Os atributos incluídos na seção [CMAttributes] do arquivo de configuração
do indexador fazem distinção de maiúsculas e minúsculas. Isto significa que
a letra deve corresponder à letra usada na definição de atributo do tipo de
item do IBM Content Manager.

A sintaxe nas duas seções é:
attribute_name = moddef_locator

em que

attribute_name
Especifica o nome do campo do documento ou o atributo do IBM Content
Manager a partir do qual as informações devem ser extraídas.

Se os dados do atributo IBM Content Manager forem do tipo CLOB ou
BLOB, o nome de campo do cliente deverá ser prefixado por CLOB ou
BLOB, por exemplo,
clob:ICCEJRcpAddrs = /document/envelope/recipient_addresses

ou
blob:ICCVaryingFields = /icc_document/icc_journal

Os atributos do IBM Content Manager de tipo Cadeia, Número Inteiro ou
VARCHAR também podem ser usados e não requerem um prefixo.
Qualquer outro tipo de dado não pode ser usado.

moddef_locator
Lista o caminho na estrutura XML usada para indexação pelo mecanismo
de indexação. É necessário especificar o mesmo moddef_locator que foi
especificado para locator no arquivo de modelo para o tipo de item. O
prefixo deve corresponder ao valor da definição de configuração do
indexador XmlModdefLocatorBase.

2. Salve suas alterações e feche o arquivo.

Exemplo de uma Definição de Campo do Documento
[Atributos]
Record_number = /icc_document/icc_email/icc_content/record_nr
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Neste exemplo, o indexador procuraria informações para indexar nos seguintes
caminhos de sua estrutura XML interna: icc_document, icc_email, icc_content e
record_nr. O nome do atributo do qual as informações são extraídas é
Record_number.

Atributos de Tipo de Item:

Os arquivos de configuração do indexador para tipos de itens de pacote
configurável e compostos do IBM Content Collector e tipos de itens do IBM
CommonStore são fornecidos pelo IBM Content Collector. Os arquivos contêm os
atributos padrão que são armazenados no índice.

Quando você cria um arquivo de configuração do indexador para um tipo de item
usando o processo afuConfig, o conteúdo da configuração do tipo de item padrão
é copiado em um novo arquivo de configuração para o tipo de item.

Os atributos padrão para uma configuração de tipo de item composto incluem:

Tabela 174. Documentos Padrão e Atributos do Content Manager Incluídos em uma
Configuração de Tipo de Item Composto

Nomes de atributos Moddef_Locator

__ITEMID__ /icc_document/icc_item_id

__@INDEXDATE__ /icc_document/@icc_index_date

__@RECEIVED_DATE__ /icc_document/icc_email/@icc_received_date

__ATTACHMENT__ /icc_document/icc_email/icc_content/icc_attachment

__@ATTACHMENT_NAME__ /icc_document/icc_email/icc_content/icc_attachment/
@name

__CONTENT__ /icc_document/icc_generic/icc_content

__BODY__ /icc_document/icc_email/icc_content/icc_body

Atributos usados por todos os analisadores

Corpo /icc_document/icc_email/icc_content/icc_body

Assunto /icc_document/icc_email/icc_subject

Atributos usados pelo analisador SMTP

De /icc_document/icc_email/icc_from

Para /icc_document/icc_email/icc_recipients/icc_to

CC /icc_document/icc_email/icc_recipients/icc_cc

BCC /icc_document/icc_email/icc_recipients/icc_bcc

Atributos usados pelo analisador Microsoft Exchange

Emissor /icc_document/icc_email/icc_from

SentBy /icc_document/icc_email/icc_from

Para /icc_document/icc_email/icc_recipients/icc_to

CC /icc_document/icc_email/icc_recipients/icc_cc

BCC /icc_document/icc_email/icc_recipients/icc_bcc

Atributos usados pelo analisador Lotus Domino

De /icc_document/icc_email/icc_from

Principal /icc_document/icc_email/icc_from

SMTPOriginator /icc_document/icc_email/icc_from
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Tabela 174. Documentos Padrão e Atributos do Content Manager Incluídos em uma
Configuração de Tipo de Item Composto (continuação)

Nomes de atributos Moddef_Locator

SendTo /icc_document/icc_email/icc_recipients/icc_to

CopyTo /icc_document/icc_email/icc_recipients/icc_cc

INetFrom /icc_document/icc_email/icc_from

INetSendTo /icc_document/icc_email/icc_recipients/icc_to

INetCopyTo /icc_document/icc_email/icc_recipients/icc_cc

BlindCopyTo /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses/bcc

INetBlindCopyTo /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses/bcc

$JournalRecipients /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

$JournalRecipientsExpanded_1 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

$JournalRecipientsExpanded_2 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

$JournalRecipientsExpanded_3 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

$JournalRecipientsExpanded_4 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

$JournalRecipientsExpanded_5 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

$JournalRecipientsExpanded_6 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

$JournalRecipientsExpanded_7 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

$JournalRecipientsExpanded_8 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

$JournalRecipientsExpanded_9 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

$JournalRecipientsExpanded_10 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

EMSJournalRecipients_1 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

EMSJournalRecipients_2 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

EMSJournalRecipients_3 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

EMSJournalRecipients_4 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

EMSJournalRecipients_5 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

EMSJournalRecipients_6 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

EMSJournalRecipients_7 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses
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Tabela 174. Documentos Padrão e Atributos do Content Manager Incluídos em uma
Configuração de Tipo de Item Composto (continuação)

Nomes de atributos Moddef_Locator

EMSJournalRecipients_8 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

EMSJournalRecipients_9 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

EMSJournalRecipients_10 /icc_document/icc_journal/icc_addresses/
icc_recipient_addresses

Nomes de atributos do CM

ICCMailBoxID /icc_document/icc_mailbox_id

blob:ICCVaryingFields /icc_document/

Os atributos padrão para uma configuração de tipo de item incluído no pacote
configurável incluem:

Tabela 175. Documentos Padrão e Atributos do Content Manager Incluídos em uma
Configuração de Tipo de Item Incluído no Pacote Configurável

Nomes de atributos Moddef_Locator

__ITEMID__ /document/itemid

__@INDEXDATE__ /document/@index_date

__@RECEIVED_DATE__ /document/email/@received_date

__ATTACHMENT__ /document/email/content/attachment

__@ATTACHMENT_NAME__ /document/email/content/attachment/@name

__CONTENT__ /document/email/content

__BODY__ /document/email/content/body

Atributos usados por todos os analisadores

Corpo /document/email/content/body

Assunto /document/email/subject

Atributos usados pelo analisador SMTP

De /document/email/from

Para /document/email/recipients/to

CC /document/email/recipients/cc

BCC /document/email/recipients/bcc

Atributos usados pelo analisador Microsoft Exchange

Emissor /document/email/from

SentBy /document/email/from

Para /document/email/recipients/to

CC /document/email/recipients/cc

BCC /document/email/recipients/bcc

Destinatários /document/email/recipients

Atributos usados pelo analisador Lotus Domino

De /document/email/from

Principal /document/email/from
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Tabela 175. Documentos Padrão e Atributos do Content Manager Incluídos em uma
Configuração de Tipo de Item Incluído no Pacote Configurável (continuação)

Nomes de atributos Moddef_Locator

SMTPOriginator /document/email/from

SendTo /document/email/recipients/to

CopyTo /document/email/recipients/cc

BlindCopyTo /document/email/recipients/bcc

INetFrom /document/email/from

INetSendTo /document/email/recipients/to

INetCopyTo /document/email/recipients/cc

INetBlindCopyTo /document/email/recipients/bcc

Nomes de atributos do CM

ICCMailBoxID /document/mailboxid

Atributos do CM usados para a criação de diário de envelope do Exchange

ICCEJSndAddr /document/envelope/sender_address

ICCEJMsgId /document/envelope/message_id

ICCEJOrigMsgId /document/envelope/original_message_id

clob:ICCEJRcpAddrs /document/envelope/recipient_addresses

Os atributos padrão para uma configuração de tipo de item do CommonStore
incluem:

Tabela 176. Atributos Padrão de Documento e do Content Manager Incluídos em uma
Configuração de Tipo de Item do CommonStore

Nomes de atributos Moddef_Locator

__ITEMID__ /document/itemid

__@RECEIVED_DATE__ /document/email/@received_date

__ATTACHMENT__ /document/email/content/attachment

__@ATTACHMENT_NAME__ /document/email/content/attachment/@name

__BODY__ /document/email/content/body

Atributos usados por todos os analisadores

Corpo /document/email/content/body

Assunto /document/email/subject

Atributos usados pelo analisador SMTP

De /document/email/from

Para /document/email/recipients/to

CC /document/email/recipients/cc

BCC /document/email/recipients/bcc

Atributos usados pelo analisador Microsoft Exchange

Emissor /document/email/from

SentBy /document/email/from

Para /document/email/recipients/to

CC /document/email/recipients/cc
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Tabela 176. Atributos Padrão de Documento e do Content Manager Incluídos em uma
Configuração de Tipo de Item do CommonStore (continuação)

Nomes de atributos Moddef_Locator

BCC /document/email/recipients/bcc

Destinatários /document/email/recipients

Atributos usados pelo analisador Lotus Domino

De /document/email/from

Principal /document/email/from

SMTPOriginator /document/email/from

SendTo /document/email/recipients/to

CopyTo /document/email/recipients/cc

BlindCopyTo /document/email/recipients/bcc

INetFrom /document/email/from

INetSendTo /document/email/recipients/to

INetCopyTo /document/email/recipients/cc

INetBlindCopyTo /document/email/recipients/bcc

Nomes de atributos do CM

CSLDOrigDB /document/csmailboxid

CSORIGINATOR /document/csmailboxid

Atributos do CM usados para a criação de diário de envelope do Exchange

CSXEJSNDADDR /document/envelope/sender_address

CSXEJMSGID /document/envelope/message_id

CSXEJORIGMSGID /document/envelope/original_message_id

clob:CSXEJRCPADDRS /document/envelope/recipient_addresses

Os atributos colocados entre dois sublinhados são atributos integrados. Eles
incluem:
v __ITEMID__ : O ID do item real.
v __@INDEXDATE__ : A data em que o arquivo XML é lido e processado pelo

mecanismo de indexação Net Search Extender.
v __@RECEIVED_DATE__ : A data em que o documento foi recebido na caixa de

correio.
O formato de data é controlado pela definição de configuração
XmlReceivedDateAndTime. O valor-padrão da definição de configuração é 0,
que se correlaciona ao formato de data YYYYMMDDhh que está correto para um tipo
de item composto do Content Collector. Ele suporta compatibilidade de
encaminhamento.
Para um tipo de item de pacote configurável (Content Collector and
CommonStore), o valor da opção de configuração XmlReceivedDateAndTime
deve ser alterado para 1, que se correlaciona ao formato de data YYYYMMDDhhmmss.

v __ATTACHMENT__ : O conteúdo textual de um anexo integrado. Um item pode ter
mais de um anexo.

v __@ATTACHMENT_NAME__: O nome do arquivo de um anexo integrado. Um item
pode ter mais de um anexo.

v __CONTENT__ : A representação textual de conteúdo não de e-mail, em outras
palavras, conteúdo do documento SharePoint e do Sistema de Arquivos.
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v __BODY__ : A representação textual do conteúdo de e-mail.

O símbolo de arroba (@ ) na frente de um nó em um valor moddef_locator indica
que o que vem em seguida não é um novo nó, mas um atributo para o nó anterior
na estrutura XML gerada, por exemplo, <email received_date="2009123123">.

Variáveis de Ambiente do Indexador de Texto:

As variáveis de ambiente podem ser configuradas para controlar a execução do
indexador para procura de texto em ambientes diferentes.

As variáveis de ambiente a seguir são suportadas para uso pelas diferentes
ferramentas do indexador:

AFU_INDEXER_RMI_PORT
O processo do indexador se comunica com o processo do trabalhador e
esta comunicação requer um número da porta livre.

O número da porta padrão usado pelo processo do indexador é 4242. Se
você experimentar problemas de comunicação entre o indexador e o
processo trabalhador, escolha um número da porta diferente que esteja
livre usando AFU_INDEXER_RMI_PORT e designando a ele um número
da porta exclusivo ou usando o argumento -port quando o processo do
indexador é iniciado.

Embora o processo do indexador possa ser executado apenas em um tipo
de item por vez, múltiplos tipos de itens podem ser processados
simultaneamente. Entretanto, para processar múltiplos tipos de itens ao
mesmo tempo, cada instância do indexador deve usar uma porta exclusiva.
Isto pode ser assegurado usando o argumento de linha de comandos -port
quando o processo do indexador é iniciado ou configurando a variável de
ambiente AFU_INDEXER_RMI_PORT.

AFU_INDEXER_PROMPT_RUN
O indexador detecta se uma instância está em execução para um tipo de
item específico, criando um arquivo no sistema de arquivos. Isto evita
várias execuções para o mesmo tipo de item. Se o indexador for iniciado
para o mesmo tipo de item novamente, a ferramenta relatará que localizou
o arquivo que indica que outra instância já está em execução. Isto resulta
em uma mensagem com o nome do arquivo localizado e o código de
retorno do processo 100.

Normalmente, este arquivo de controle é removido assim que o indexador
tiver concluído o processamento. No entanto, se o indexador for encerrado
anormalmente ou for interrompido, o arquivo ainda poderá residir no
sistema de arquivos e precisará ser removido manualmente antes de uma
nova execução do indexador para o tipo de item.

Se AFU_INDEXER_PROMPT_RUN estiver configurado como 1, o
processo do indexador não será encerrado com um código de retorno 100,
se ele detectar que um processo do indexador já está em execução para o
mesmo tipo de item mas, em vez disso, perguntará ao usuário se ele deve
continuar e ignorar o código de retorno. Naturalmente, isto inibe o
processamento em lote, mas pode ser útil durante a fase na qual o processo
do indexador está sendo configurado.

AFU_INDEXER_PROMPT_RECREATE
A manipulação padrão da ferramenta afuRecreateIndex serve para solicitar
confirmação do usuário durante o processo de recriação do índice. Isto
evita que o afuRecreateIndex seja executado no modo em lote.
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Se AFU_INDEXER_PROMPT_RECREATE estiver configurado como 0, a
ferramenta de recriação de índice não avisará o usuário, em vez disso,
assume Sim como sendo a resposta a todos os prompts. Use esta
configuração com cuidado.

AFU_INDEXER_XML_VIEWER
Quando o indexador é executado no modo de depuração e processa cada
documento individualmente, os arquivos XML que são gerados para cada
item podem ser exibidos se AFU_INDEXER_XML_VIEWER estiver
configurado com um aplicativo que pode exibir arquivos XML. O
indexador irá, então, perguntar se deve exibir o arquivo XML e executar o
aplicativo especificado com o nome do arquivo XML se o usuário escolher
exibir o arquivo.

Por exemplo, no Windows, configure a variável de ambiente como
C:\Mozilla\FireFox3\firefox.exe para usar o navegador da Web Mozilla
Firefox como o visualizador de arquivo XML.

Nota: No UNIX ou Linux, é recomendado que o aplicativo do visualizador
de XML esteja configurado para usar uma janela separada para a exibição
do conteúdo XML, por exemplo, o navegador Mozilla Firefox.

AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH
Geralmente, o arquivo de configuração da UDF AFUFetchFile que é criado
automaticamente pelo indexador para procura de texto está localizado no
diretório para arquivos temporários, geralmente denotado pelas variáveis
de ambiente TMP ou TEMP no Windows e no diretório /tmp no UNIX ou
Linux. Especificando AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH, é possível usar
um diretório de sua escolha para armazenar o arquivo de configuração de
UDF.

Para obter mais detalhes, consulte “Alterações nas Configurações de
Diretório e Nome do Arquivo Padrão da Configuração da UDF
AFUFetchFile” na página 897

AFU_INDEXER_TRACE_PROPERTIES
Esta variável de ambiente controla o nome do arquivo de propriedades de
rastreio se o rastreio for ativado usando o parâmetro da linha de comandos
–trace.

Se o rastreio estiver ativado e esta variável de ambiente definida, o
processo do indexador procurará um arquivo com um nome de arquivo
igual ao especificado na variável de ambiente.

Se o rastreio estiver ativado e esta variável de ambiente NÃO tiver sido
definida, o processo do indexador procurará o arquivo de propriedades
padrão denominado afuIndexerTrace.properties no diretório atual. Se
este arquivo padrão não for localizado, será exibida uma mensagem de
erro e o processo do indexador será parado.

Nota: Esta variável é automaticamente configurada durante a instalação do
Suporte de Procura de Texto do Content Collector em todos os arquivos de
script da ferramenta do indexador no diretório bin.

Alterando a Configuração do Indexador Padrão:

É possível trabalhar com mais de um arquivo de configuração ao processar um
tipo de item, ignorar arquivos durante processamento de documento e você pode
ajustar os valores-padrão da maioria das opções de configuração.
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Trabalhando com mais de um arquivo de configuração

Quando afuConfig é iniciado, ele cria uma configuração padrão para o tipo
de item. Esta configuração padrão é suficiente para executar a indexação
mas não é necessariamente ajustada para atingir o melhor desempenho e
rendimento do sistema. Isto significa que você pode desejar alterar alguns
dos valores-padrão.

Para evitar a necessidade de fazer as mesmas alterações em mais de um
arquivo de configuração, é recomendado que você distribua a configuração
do indexador de um tipo de item em mais de um arquivo de configuração.
Por exemplo, você pode ter um arquivo contendo todas as opções de tipo
de item genéricas que são compartilhadas por todos os tipos de item (por
exemplo, os caminhos de arquivo para os arquivos XML e de log) e outro
arquivo com as definições de filtro de arquivo.

Para criar mais de um arquivo de configuração:
1. Faça cópias do arquivo de configuração padrão que foi criado para um

tipo de item quando você executou afuConfig.
2. Edite esses arquivos para conter diferentes tipos de opções de

configuração, por exemplo, inclua as opções genéricas em um arquivo,
as opções que você deseja monitorar em outro arquivo e aquelas que
você deseja alterar em um outro arquivo.
Se opções necessárias não forem localizadas em nenhum dos arquivos
de configuração, os valores-padrão para estas opções serão usados.

Também é possível criar seu próprio arquivo de configuração. Se você criar
uma configuração do início, é recomendado que o arquivo de configuração
inicie com a linha:
[AFU_V1]

É possível ignorar as duas linhas seguintes que também aparecem na
amostra abaixo pois elas são usadas apenas para propósitos de referência:
CreationDate = 2009/07/21 13:55
CreatedForItemType = TEST

Todas as opções de configuração que você incluir deverão ser precedidas
por [Settings].

Para especificar múltiplos arquivo de configuração quando afuIndexer for
iniciado, use o argumento de linha de comandos:
-useconfig
<.ini file1>;<.ini file2>

Os nomes de arquivo de configuração são separados por um ponto e
vírgula (;) no Windows e por dois pontos (:) nas máquinas UNIX e LINUX.

Ignorando arquivos durante o processamento de documento

Um conjunto de tipos de arquivo padrão que são usados para filtragem ao
processar anexos do e-mail ou documentos do SharePoint e do Sistema de
Arquivos é fornecido por Content Collector em um arquivo chamado
afu_filetypefilter.ini. Este arquivo representa a lista de bloqueio, que é
a lista de extensões do arquivo a ignorar durante o processamento e é
copiado automaticamente na configuração padrão quando afuConfig é
executado.

Se desejar incluir extensões do arquivo para ignorar durante o
processamento de documento, você poderá editar este arquivo antes de
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criar o arquivo de configuração do indexador ou editar a configuração do
indexador diretamente posteriormente. Os filtros de tipo de arquivo podem
ser modificados após o tipo de item ter sido criado.

Um método alternativo recomendado de manipulação de arquivos para
ignorar durante o processamento é remover o conjunto de tipos de arquivo
da configuração padrão e manter um arquivo de configuração separado
com esta lista de bloqueio de extensões de arquivo, o qual é compartilhado
em todos os tipos de item. O arquivo de configuração incluiria
GenFileTypeFilterIsBlackList = true em [SETTINGS] e listaria as
extensões do arquivo a ignorar em [FILETYPEFILTER].

Também é possível manter uma lista de desbloqueio das extensões do
arquivo representando apenas aqueles tipos de arquivo que você deseja ter
processados. Se GenFileTypeFilterIsBlackList for desativado, a lista de
extensões do arquivo será considerada como sendo a lista de desbloqueio.

Alterando valores de opção de configuração padrão

Os valores de opções de configuração no arquivo de configuração criados
após afuConfig ser executado são persistentes. Se precisar alterar os
valores, há duas maneiras para fazer isto:
v Edite o arquivo de configuração diretamente antes de afuIndexer ser

chamado
v Transmita os valores da opção de configuração usando o argumento de

linha de comandos -usesettings quando afuIndexer for chamado. Os
valores de configuração transmitidos usando este argumento de linha de
comandos sobrescrevem os valores da opção de configuração
temporariamente durante a execução da indexação.

Se a criação de log estiver ativada, todas as opções de configuração
mostrando quais foram alteradas e quais não possuem mais a configuração
padrão serão registradas.

Opções de Configuração do Indexador:

O arquivo de configuração do indexador para um tipo de item contém todas as
opções de configuração necessárias para indexar itens no tipo de item.

Nota:

v Os nomes das opções de configuração não fazem distinção entre maiúsculas e
minúsculas.

v Se o valor da opção for do tipo Booleano, o valor deverá ser 0 (desativado) ou 1
(ativado), ou true ou false.

v Se o valor da opção for do tipo Cadeia, e o valor estiver vazio, deixe a cadeia
vazia. Não indique uma cadeia vazia usando aspas duplas.

v Se o valor da opção for Inteiro, será possível especificar o valor como um
número ou um número com um sufixo. O sufixo é um fator que é multiplicado
por um valor. Os seguintes sufixos são suportados:
– k = * 1000

– K = * 1024

– m = * 1000 * 1000

– M = * 1024 * 1024

– g = * 1000 * 1000 * 1000

– G = * 1024 * 1024 * 1024
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Por exemplo: 1g = 1000m = 1000 000k = 1000 000 000
É necessário arredondar todos os números, por exemplo, não é possível usar
1.5m, apenas 1m.

Opções de Configuração do Processo de Índice Genérico

As opções de configuração de GenCommandXXX a seguir podem ser usadas para
incluir etapas de processamento definidas pelo usuário diretamente antes da
indexação do Net Search Extender ou da reorganização do índice do Net Search
Extender iniciar ou imediatamente após a indexação ou a reorganização ser
concluída. A inserção de comandos definidos pelo usuário nestas etapas de
processamento-chave ativa o monitoramento de opções de processamento de índice
ou o backup de dados relevantes.

Nota: No Windows, se o comando de usuário for um arquivo de comando .BAT
ou .CMD, o comando deverá incluir cmd /c. Por exemplo, cmd /c mycommand.bat.

Todas as opções de configuração GenCommandXXX podem usar as seguintes
variáveis, que serão substituídas por seus valores reais nas cadeias de caracteres de
comando.
v %ITEMTYPE%: nome do tipo de item
v %ITEMTYPEID%: o identificador do tipo de item
v %INDEXNAME%: Nome do índice do Net Search Extender
v %INDEXID%: Identificador de índice do Net Search Extender
v %INDEXDIR%: Diretório de índice do Net Search Extender
v %INDEXWORKDIR% : Diretório de trabalho de índice do Net Search Extender

Isto permite o uso de comandos de backup que podem ser integrados nos
processos de indexação e podem ser então passados argumentos requeridos por
estes comandos para acessar informações específicas do item. Por exemplo:
GenCommandAfterNseIndexing =

myBackup.exe -itemtype %ITEMTYPE% -indexdirectory %INDEXDIR%

ou
GenCommandAfterNseIndexing =

cmd /c myBackup.cmd -itemtype %ITEMTYPE% -indexdirectory %INDEXDIR%

GenCommandAfterNseIndexing
Tipo de valor: Cadeia

O valor-padrão é nenhum valor.
Se configurado, o comando de usuário será executado diretamente após a
conclusão do processo de Atualização de Índice do Net Search.

GenCommandAfterNseReorg
Tipo de valor: Cadeia

O valor-padrão é nenhum valor.
Se configurado, o comando de usuário será executado imediatamente após a
conclusão da operação de reorganização de índice do Net Search Extender.

GenCommandBeforeNseIndexing
Tipo de valor: Cadeia

O valor-padrão é nenhum valor.
Se configurado, o comando de usuário será executado diretamente antes do
início do processo de Atualização de Índice do Net Search.
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GenCommandBeforeNseReorg
Tipo de valor: Cadeia

O valor-padrão é nenhum valor.
Se configurado, o comando de usuário será executado imediatamente antes do
início da operação de reorganização de índice do Net Search Extender.

As opções de configuração genéricas restantes incluem:

GenCommandErrorRcAborts
Tipo de valor: Booleano

Valor-padrão: 0
Se configurado como 0, o indexador continuará o processamento, mesmo que
um comando de usuário em qualquer uma das opções GenCommandXXX seja
concluído com um código de retorno diferente de zero.
Apenas se estiver configurado como 1, o processo do indexador será parado, se
um dos comandos de usuário for concluído com um código de retorno
diferente de zero. O próprio processo do indexador é parado com um código
de retorno 9, que indica que ocorreu um erro em um dos comandos de usuário
em uma opção GenCommandXXX.

Nota: Se tiver ocorrido um erro durante a execução de um dos comandos
GenCommandXXX e GenCommandErrorRcAborts for configurado como 1, os
arquivos XML temporários não serão excluídos. Depois de corrigir o erro, será
necessário excluir estes arquivos manualmente. Tenha em mente que, devido
ao erro, o processamento do item não foi concluído e a tabela de tarefas
concluídas não está atualizada.

GenRmRetryAllErrors
Tipo de valor: Booleano

Valor-padrão: 1
Normalmente, o indexador tentará recuperar novamente apenas os itens que
produziram um erro de tempo limite.
Se GenRmRetryAllErrors estiver configurado como 1, todos os erros
retornados do Gerenciador de Recursos para itens serão tratados como se
fossem erros de tempo limite e o processo do indexador tentará recuperar estes
itens novamente na próxima vez em que o processo do indexador for
executado. O número geral de vezes que o indexador tentará recuperar estes
itens é configurado pela opção GenMaxNumberOfRetriesForRmErrors.
Se GenRmRetryAllErrors estiver configurado como 0, o indexador tentará
recuperar novamente apenas os itens que produziram um erro de tempo limite.
Os itens que produziram outros erros do Gerenciador de Recursos não serão
recuperados novamente e serão incluídos na tabela de tarefas concluídas com
erro. Os itens que não puderam ser recuperados do Gerenciador de Recursos
também serão incluídos no arquivo de log.

GenDump
Tipo de valor: Booleano

Valor-padrão: 0
Se configurado como 1, os documentos originais recuperados do Gerenciador
de Recursos serão armazenados no diretório de dump configurado pela opção
GenDumpDirectory. Se tiver dificuldades para processar alguns documentos e
precisar de suporte para analisar os documentos, configure este valor como 1.

GenDumpDirectory
Tipo de valor: Cadeia
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Valor-padrão: $(TMP)/afu/dump
O diretório no qual os documentos originais recuperados do Gerenciador de
Recursos serão gravados se GenDump estiver configurado como 1. Para ajudar
a diferenciar arquivos, os nomes de arquivos no diretório de dump conterão
um ID do item.

Nota:

v As operações de dump que resultam em erros não são registradas ou
manipuladas de nenhuma maneira. O diretório de dump também não é
limpo pelo processo do indexador. É de responsabilidade do usuário excluir
arquivos no diretório de dump e reconfigurar a opção de dump após a
depuração.

v É recomendável que o valor de GenDumpDirectory e
GenWorkingDirectoryForItemTypes seja idêntico para todas as
configurações de tipo de item.

GenFileTypeFilterIsBlackList
Tipo de valor: Booleano

Valor-padrão: 1
Determina quais anexos ou documentos devem ser analisados usando o Filtros
Oracle/Stellent Outside In Technology e quais ignorar. Se configurado como 1,
a lista de extensões do nome do arquivo listadas na seção FileTypeFiles na
configuração será considerada como a lista de bloqueio. Isto significa que todos
os documentos com extensões do nome do arquivo correspondentes são
ignorados.
Se configurado como 0, a lista de extensões do nome do arquivo na seção
FileTypeFiles é considerada como sendo a lista de desbloqueio. Isto significa
que apenas os documentos que possuem uma extensão do nome do arquivo
listada na seção FileTypeFiles serão processados. Os demais documentos serão
ignorados.

GenLogDirectory
Tipo de valor: Cadeia

Valor-padrão: $(TMP)/afu/log
O diretório no qual os arquivos de log serão gravados se a criação de log for
ativada configurando a opção IdxUseLogging como 1.

Nota: Apenas os seguintes caracteres alfanuméricos podem ser usados ao
determinar o nome de diretório:
v Todas as letras no alfabeto (A a Z, e a a z) e os números entre 0 e 9
v No UNIX e Linux: /_-.@#
v No Windows: \:~_-.@#$ e o caractere de espaço

O comprimento máximo da cadeia é de 255 caracteres.

Restrição: O valor de GenXmlDirectory e GenLogDirectory DEVE ser
idêntico para todas as configurações de tipo de item.

GenLogFileNameTimeStamp
Tipo de valor: Cadeia

Valor-padrão: _yyyyMMdd_HHmm
Os arquivos de log usam registros de data e hora em seus nomes. É
recomendável manter o registro de data e hora padrão para os nomes de
arquivos de log para que haja um novo conjunto de arquivos de log para cada
execução do processo do indexador.
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Se não for especificado um valor para GenLogFileNameTimeStamp, todos os
arquivos de log terão o mesmo nome do arquivo e serão sobrescritos na
próxima vez em que o indexador for executado para o mesmo tipo de item.
Se desejar alterar o registro de data e hora nos nomes de arquivos para
arquivos de log, use as seguintes letras. Qualquer outra letra é tratada como
está.

Nota: Apenas os seguintes caracteres são suportados:
v No UNIX e Linux: /_-.@#
v No Windows: \:~_-.@#$ e o caractere de espaço

Tabela 177. Letras a serem usadas para registros de data e hora em nomes de arquivos de
log

Carta Data ou hora Exemplo

y Ano 1997; 97

S Mês no ano Julho; Jul; 07

B Semana no ano 27

W Semana no mês 2

D Dia no ano 189

d Dia no mês 31

S Dia da semana no mês 2

E Dia na semana Terça-feira; Ter

a Marcador am/pm PM

H Hora no dia (0-23) 0

k Hora no dia (1-24) 24

B Hora em am/pm (0-11) 0

h Hora em am/pm (1-12) 12

m Minuto na hora 30

s Segundo no minuto 57

S Milissegundo 978

z Fuso Horário PST; GMT-08:00

GenRmConnectionTimeOutSecs
Tipo de valor: Número Inteiro

Valor-padrão: 60
O tempo limite para recuperar itens do Gerenciador de Recursos. Se a
recuperação de um item do Gerenciador de Recursos levar mais tempo do que
o valor especificado na opção GenRmConnectionTimeOutSecs, a recuperação
será tratada como tendo produzido um erro. Este erro pode resultar em uma
nova tentativa para o item na próxima vez em que o indexador for executado,
ou na inclusão do item na tabela de tarefas concluídas com a mensagem de
erro.
.

GenMaxNumberOfRetriesForRmTasks
Tipo de valor: Número Inteiro

Valor-padrão: 3
O número de vezes que é feita uma tentativa de recuperar itens retornados
com um erro de tempo limite, e se a opção GenRmRetryAllErrors configurada
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como 1 foi retornada com qualquer outro erro do Gerenciador de Recursos. 10
vezes é o número de máximo de vezes que o processamento pode ser tentado
novamente.

GenWorkingDirectoryForItemTypes
Tipo de valor: Cadeia

Valor-padrão: $(TMP)/afu
Este diretório é necessário para todos os arquivos de trabalho. Um subdiretório
é criado automaticamente para cada tipo de item. Os filtros OutsideIn também
usam este diretório de trabalho. Certifique-se de usar um sistema de arquivos
de alto desempenho para este diretório.

Nota: É recomendável que o valor de GenDumpDirectory e
GenWorkingDirectoryForItemTypes seja idêntico para todas as configurações
de tipo de item.

GenXmlDirectory
Tipo de valor: Cadeia

Valor-padrão: $(TMP)/afu/xml
É gerado um arquivo XML para cada item. Os arquivos XML são arquivos
intermediários que são excluídos automaticamente após a indexação, a menos
que a opção de configuração XmlDeleteFilesAfterNseProcessing esteja
configurada como 0. Certifique-se de que haja espaço suficiente no diretório
para todos os arquivos XML.

Nota: Apenas os seguintes caracteres alfanuméricos podem ser usados ao
determinar o nome de diretório:
v Todas as letras no alfabeto (A a Z, e a a z) e os números entre 0 e 9
v No UNIX e Linux: /_-.@#
v No Windows: \:~_-.@#$ e o caractere de espaço

O comprimento máximo da cadeia é de 255 caracteres.
O diretório XML é compartilhado por todos os processos do indexador que
estão em execução ao mesmo tempo para vários tipos de itens e, portanto,
pode ficar muito grande.

Restrição: O valor de GenXmlDirectory e GenLogDirectory DEVE ser
idêntico para todas as configurações de tipo de item.

GenXmlDirectoryMinFreeSizeRequiredInMB
Tipo de valor: Número Inteiro

Valor-padrão: 512
Quando o processo do indexador verificar o sistema de arquivos designado,
pelo menos o número de MB especificado na opção de configuração
GenXmlDirectory deve estar disponível no diretório XML.

GenNseIndexDirectoryMinFreeSizeRequiredInMB
Tipo de valor: Número Inteiro

Valor-padrão: 512
Quando o processo do indexador verificar o sistema de arquivos designado,
pelo menos o número especificado de MB deve estar livre no diretório de
índice do Net Search Extender.

GenDatabaseTransactionSize
Tipo de valor: Número Inteiro
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Valor-padrão: 200.000
O valor de GenDatabaseTransactionSize determina o número máximo de
linhas que serão atualizadas durante uma operação do banco de dados. O
número depende do tamanho do log de transações do IBM DB2. Se ocorrerem
erros de SQL durante operações de atualização, reduza este número. Como
alternativa, você pode aumentar o tamanho do log de transações do IBM DB2.

Opções de Configuração do Processo de Índice

IdxMaxNumberOfSubsequentRmErrors
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 100
O valor mínimo é 10 e o máximo é 9999. Esta opção especifica o número
máximo de erros de recuperação do Gerenciador de Recursos que são
permitidos em uma sequência, sem tentativas de recuperação bem-sucedidas
entre estes erros de recuperação. Isto é útil para detectar se o Gerenciador de
Recursos não está em execução e requer atenção do administrador para evitar
um processamento do indexador interminável em um lote grande sem itens
para indexação.

IdxUseTiming
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 0
Ativa o tempo e a criação de arquivos de tempo em formato CSV no diretório
de log.

Nota: Se a opção de configuração IdxDisplayPerformanceMonitor estiver
ativada, a taxa de processamento do indexador em itens processados por
segundo também será exibida, independente do valor de IdxUseTiming.

IdxUseLogging
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Ativa a criação de log e cria arquivos de log no diretório de log especificado
na opção de configuração GenLogDirectory. Por padrão, os arquivos de log
conterão apenas informações importantes, por exemplo, quais itens foram
processados com êxito, quais itens foram processados com um erro e os dados
de configuração do sistema.

Nota: Se o argumento da linha de comandos -verbose for especificado quando
afuIndexer for chamado, informações adicionais serão incluídas no arquivo de
log, se a criação de log estiver ativada.

IdxLogItemIds
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Se a criação de log estiver ativada, por padrão, os IDs de item de todos os
itens serão registrados duas vezes; uma vez quando os itens são enviados aos
trabalhadores e novamente quando os itens forem processados. Isto significa
que são gravadas duas linhas no arquivo de log para cada item que tem um
impacto no tamanho do arquivo de log, principalmente para lotes muito
grandes.
À medida que informações de status de um item também são armazenadas na
tabela de tarefas concluídas, a criação de log do status de processamento de
cada item no arquivo de log pode ser suprimida, configurando IdxLogItemIds
como 0. Apenas os itens que produzem erros de processamento serão
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registrados.
É recomendável que esta opção esteja desativada quando o indexador for
executado no modo contínuo para reduzir a quantidade de dados incluídos
nos arquivos de log.

IdxItemMaxBatchSize
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 100 000
O número de documentos que são indexados em uma execução de indexação.

IdxItemMinBatchSize
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 0
Se configurado como 0, o processo do indexador determinará automaticamente
o tamanho do lote de itens que estão aguardando processamento. Assim que o
tamanho mínimo do lote for atingido, os itens no lote serão processados. Se
este tamanho mínimo não for atingido, o indexador será parado com um
código de retorno que implica que não há documentos a serem processados.
Se desejar que a indexação seja executada de qualquer maneira, mesmo que o
lote contenha apenas alguns itens, configure a opção como 1.

IdxAutoIndexingEveryNDays
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 7 (dias). Permitido é um valor entre 0 e 30.
IdxAutoIndexingEveryNDays afetará o processador indexador somente se
afuIndexer for executado no modo contínuo.
Configurar IdxAutoIndexingEveryNDays com um valor maior que 0 dias
assegura que todos os itens que foram arquivados durante este período de
tempo sejam indexados sem restrição de quaisquer especificações de tamanho
do lote. Isto possibilita a procura de conteúdo arquivado mais rápida e que
não seja necessário aguardar que o tamanho do lote máximo seja atingido
antes do Net Search Extender ser iniciado e do conteúdo do item ser indexado.
Se o Net Search Extender for iniciado porque o número de dias configurados
nesta opção decorreu, uma mensagem será gravada no console e no arquivo de
log do indexador.
A configuração da opção como 0 significa que isto não é feito e o Net Search
Extender é iniciado apenas quando o tamanho do lote máximo é atingido.

Nota: O tempo efetivo é sempre alguns segundos ou minutos mais que N dias
* 24 horas.

IdxDaysConsideredForMinBatchSize
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 10 (dias)
O número de dias usados para calcular o número médio de itens que foram
incluídos no tipo de item por dia. Esta média é usada para calcular o tamanho
mínimo do lote.
Para obter detalhes de como estas opções são usadas, consulte “Restrições ao
Indexar no Modo em Lote” na página 700.

IdxReorgBatchSize
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 1.5 milhão
O número de itens que são indexados antes da execução automática de uma
operação de reorganização de índice.
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IdxMaxNumberOfUpdatesWithoutReorg
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 10 milhões
O limite superior absoluto de itens que podem ser indexados após o qual todo
o processamento para até que o índice seja reorganizado. Assim que o número
de itens incluídos no índice atingir o número especificado nesta opção, e se
nenhuma reorganização de índice tiver sido executada até o momento, o
indexador recusará indexar itens adicionais e parará o processamento com um
erro. A operação de reorganização de índice deve ser iniciada manualmente,
executando afuIndexer com o argumento da linha de comandos
-nseindexreorg.

IdxReorgTimeBlockIntervalBegin
Tipo de valor: Cadeia em formato de hora HH:mm (horas no dia 0:23)

O valor-padrão é nenhum valor
Esta opção de configuração é usada com IdxReorgTimeBlockIntervalEnd para
definir um intervalo de tempo específico durante o qual a reorganização de
índice pode ser executada. Esta opção configura o início do intervalo de tempo.
Como a operação de reorganização de índice requer muito tempo e também
bloqueia a procura do índice por um período de tempo, pode ser
recomendável a definição de um intervalo de tempo durante o qual a
reorganização de índice não pode ser executada, por exemplo, durante as
principais horas de expediente. O padrão é não definir nenhum horário de
início.

IdxReorgTimeBlockIntervalEnd
Tipo de valor: Cadeia em formato de hora HH:mm (horas no dia 0-23)

O valor-padrão é nenhum valor
Esta opção de configuração é usada com IdxReorgTimeBlockIntervalBegin
para definir um intervalo de tempo específico durante o qual a reorganização
de índice pode ser executada. Esta opção configura o término do intervalo de
tempo. O padrão é não definir nenhum horário de encerramento.

IdxDelayDocumentProcessingInDays
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 0
Se o valor for 0, o item será processado sem atraso. A definição de um atraso
de alguns dias pode ser útil para evitar o processamento redundante dos
mesmos itens que foram incluídos no tipo de item por meio de solicitações de
archive por diferentes usuários durante este espaço de tempo de alguns dias.
Atrasando o processamento imediato destes itens, maiores serão as chances de
eles precisarem ser processados apenas uma vez. A desvantagem é que estes
documentos não podem ser procurados imediatamente, porque eles serão
incluídos no índice apenas após decorrer o número especificado de dias.

IdxNumberOfParallelIndexerTasks
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 0
Se configurado como 0, o sistema determina automaticamente o número
apropriado de encadeamentos com base na quantidade de CPU do sistema
disponível. O número máximo é 128.
Use a configuração padrão se a máquina na qual o indexador está em execução
puder usar a maioria dos recursos do sistema disponíveis para a carga de
trabalho do indexador, por exemplo, ao executar o indexador durante períodos
de baixo carregamento.
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Configure o número de encadeamentos de processamentos, se o sistema puder
usar apenas uma quantidade limitada de recursos do sistema (notavelmente
recursos da CPU) para a carga de trabalho do indexador.
Em geral, o número de encadeamentos do indexador deve corresponder ao
número de núcleos de processamento da CPU que você deseja que a carga de
trabalho do indexador use. Por exemplo, se apenas 60% dos recursos de CPU
poderem ser usados pelo indexador, aloque um número de encadeamentos que
corresponda a 60% dos núcleos de processamento de CPU.
O sistema sempre deve ser monitorado para assegurar tempos de resposta
adequados para todos os serviços oferecidos. A redução do número de tarefas
de indexação paralelas liberará recursos do sistema para outras cargas de
trabalho. Quanto mais alto o número de tarefas, maior o impacto no consumo
de memória.

IdxDisplayProgressIndicator
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Se configurado como 1, um indicador de progresso gráfico é exibido para todas
as operações mais longas em intervalos regulares. O atraso entre estes
intervalos é configurado na opção de configuração
IdxDisplayProgressDelaySecs e pode ser alterado. O padrão é exibir o
progresso a cada 30 segundos.
É recomendado desativar esta opção se o processo do indexador estiver em
execução em um ambiente no qual a saída do console é redirecionada para um
arquivo.
Quando afuIndexer é executado no modo detalhado, o indicador de progresso
gráfico é substituído por um indicador de progresso textual.
Quando afuIndexer é executado no modo contínuo, o indicador de progresso
gráfico é substituído por um monitoramento de status geral que exibe
estatísticas do processo, tamanhos de lotes e o tempo decorrido desde que o
processo indexador foi iniciado. Esta opção é ativada automaticamente quando
o indexador é executado no modo contínuo.

IdxDisplayProgressDelaySecs
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 30 segundos
O intervalo de tempo durante o qual o progresso do processamento é exibido.
O mínimo é 5 segundos e o máximo é 600 segundos.

IdxDisplayPerformanceMonitor
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Se configurado como 1, a taxa de processamento em itens processados por
segundo será exibida para operações mais longas em intervalos regulares. O
atraso entre esses intervalos é configurado na opção de configuração
IdxDisplayPerformanceMonitorDelaySecs e pode ser alterado. O padrão é a
cada 60 segundos. A taxa de processamento também é gravada no arquivo de
log como informações estatísticas, se a criação de log estiver ativada. O
monitor de desempenho funciona independentemente da configuração da
opção IdxUseTiming.

IdxDisplayPerformanceMonitorDelaySecs
Tipo de valor: Número Inteiro
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O valor-padrão é de 60 segundos
O intervalo de tempo durante o qual a taxa de processamento de desempenho
de monitoramento do item é exibida. O mínimo é 5 segundos e o máximo é
600 segundos.

IdxDisplayNseMonitor
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 0
IdxDisplayNseMonitor exibe o status do processo de atualização de índice do
Net Search Extender em intervalos regulares mostrando o número de itens que
foram incluídos, atualizados ou excluídos pelo Net Search Extender.
Se configurado como 1, o progresso das operações de atualização de índice do
Net Search Extender será exibido em intervalos regulares após o início do Net
Search Extender. O atraso entre estes intervalos é configurado na opção de
configuração IdxDisplayNseMonitorDelaySecs e pode ser alterado. O
intervalo padrão é a cada 300 segundos (cada 5 minutos).

IdxDisplayNseMonitorDelaySecs
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é de 300 segundos (5 minutos)
O intervalo de tempo durante o qual as operações de atualização de índice do
Net Search Extender são exibidas. O mínimo é de 60 segundos e o máximo de
3600 segundos (1 hora).

IdxWorkerMaxMemorySizeInMb
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 1024 MB
O tamanho máximo da memória de heap do processo da JVM do trabalhador.
Se você observar que os processos do trabalhador estão executando com pouca
memória e finalizando como consequência, aumente o tamanho de
IdxWorkerMaxMemorySizeInMb gradualmente. O tamanho máximo de
memória de heap do processo da JVM do trabalhador é 3072 MB.

XmlModdefLocatorBase
Tipo de valor: Cadeia

O valor-padrão é /icc_document para tipos de itens do modelo de dados
composto.
Se o modelo de dados do tipo de item estiver incluído em pacote configurável,
o valor deverá ser alterado para /document.
Este valor deve corresponder ao prefixo de localizadores moddef usados no
arquivo de modelo associado à configuração do indexador para o tipo de item.

Nota: Apenas os seguintes caracteres alfanuméricos podem ser usados em uma
cadeia do localizador moddef:
v Todas as letras no alfabeto (A a Z, e a a z) e os números entre 0 e 9
v Os caracteres: /_@ (em que @ tem um significado especial)

XmlReceivedDateAndTime
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 0
Se 0, o atributo de tipo de item received_date conterá apenas a data e hora.
Este é o formato de data padrão para o atributo received_date em tipos de
itens compostos. Este é o formato de data recomendado para todos os novos
tipos de itens.
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Se 1, o atributo de tipo de item received_date conterá a data e a hora precisa.
Este é o formato de data padrão para o atributo received_date em tipos de
itens incluídos no pacote configurável.

Opções de Configuração de Análise de Documentos

As seguintes opções influenciam diretamente a análise de documentos. Estas
opções também afetam a análise de documentos executada pelo Filtros
Oracle/Stellent Outside In Technology. Estes filtros são chamados para todos os
anexos de e-mail integrados e documentos do Sistema de Arquivos e do
SharePoint. O termo documento é usado para referir-se a anexos de e-mail e a
documentos do Sistema de Arquivos e do SharePoint.

MsgMapAllUnsupportedCodepagesToDefault
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Se configurado como 1, todos os documentos, que estão codificados em uma
página de códigos não-suportada ou inválida listada na opção de configuração
MsgCodepageMapTable, serão tratados como se estivessem codificados na
página de códigos especificada pela opção
MsgDefaultCodePageForNonUnicodeFiles e convertidos.
Esta opção de configuração é relevante apenas ao processar documentos do
Microsoft Exchange

MsgDefaultCodePageForNonUnicodeFiles
Tipo de valor: Número Inteiro

A página de códigos padrão é 1252
Especifica a página de códigos a ser usada como a página de códigos padrão
se um documento do Exchange estiver codificado em uma página de códigos
não-suportada. Esta opção será necessária apenas se MsgCodepageMapTable
ou MsgMapAllUnsupportedCodepagesToDefault também estiver especificado.
Se a opção não for especificada, a página de códigos do código do idioma
atual será usada como a página de códigos padrão.
Esta opção de configuração é relevante apenas ao processar documentos do
Microsoft Exchange

MsgCodepageMapTable
Tipo de valor: Cadeia

O valor-padrão é nenhum valor.
Especifica um conjunto de páginas de códigos (separadas por espaços) não
suportadas pelo indexador. Se um documento estiver codificado em uma
destas páginas de códigos, ele será convertido como se estivesse codificado na
página de códigos especificada pela opção
MsgDefaultCodePageForNonUnicodeFiles. Isto permite a manutenção de uma
lista de páginas de códigos que podem ser convertidas na página de códigos
especificada pela opção MsgDefaultCodePageForNonUnicodeFiles, porque
seus conjuntos de caracteres são quase idênticos ou semelhantes à página de
códigos especificada pela opção MsgDefaultCodePageForNonUnicodeFiles.

Nota: Todas as páginas de códigos listadas devem ser apenas valores
numéricos. Apenas CCSIDs IBM podem ser usados, nenhuma página de
códigos ISO. Por exemplo: iso-8859-1 = CCSID 1252.
Esta opção de configuração é relevante apenas ao processar documentos do
Microsoft Exchange
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MsgCodepageIgnoreTable
Tipo de valor: Cadeia

O valor-padrão é 42
Especifica um conjunto de páginas de códigos (separadas por espaços) que
devem ser ignoradas pelo indexador. Se um documento for codificado em uma
destas páginas de códigos, ele não será convertido. Isto permite ignorar
páginas de códigos tal como Windows 42, que é uma página de códigos de
símbolo puro que não é suportada pelo indexador e para a qual uma
conversão em um conteúdo textual não faria sentido.

Nota: Todas as páginas de códigos listadas devem ser apenas valores
numéricos. Apenas CCSIDs IBM podem ser usados, nenhuma página de
códigos ISO. Por exemplo, iso-8859-1 é CCSID 1252.
Esta opção de configuração é relevante apenas ao processar documentos
doMicrosoft Exchange.

TxtCnvEnabled
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1.
Se configurado como 1, a conversão de documento é ativada.
Se TxtCnvEnabled for configurado como 0, documentos não serão convertidos
para suas representações textuais, o que é necessário para ativar a indexação.
Esta opção de configuração deve ser configurada como 0 apenas se você não
desejar indexar anexos do e-mail ao trabalhar com tipos de item de e-mail.
Não defina esta opção de configuração como 0 ao trabalhar com os tipos de
itens Microsoft SharePoint e Sistema de Arquivos.

TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1

Se configurado como 1, haverá tentativa de processamento de todos os
documentos em formatos não-suportados como documentos de texto simples.
Para obter detalhes, consulte o tópico sobre processamento de documento e de
anexo de e-mail integrado.

TxtCnvAutoCodepageDetection
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 1
Se configurado como 1, o processo do indexador tentará detectar
automaticamente a página de códigos dos documentos que não puderam ser
analisados pelo Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology. Dependendo do
nível de confiança obtido ao detectar a página de códigos, o documento será
processado ou marcado com um erro, indicando que a detecção automática de
página de códigos não foi bem-sucedida. Para obter detalhes, consulte o tópico
sobre processamento de documento e de anexo de e-mail integrado.

TxtCnvAutoCodepageDetectionMinConfidence
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 70
A detecção automática de página de códigos será considerada bem-sucedida se
for atingido um nível mínimo de confiança que seja igual ou maior que o valor
configurado na opção TxtCnvAutoCodepageDetectionMinConfidence. Se o
nível de confiança estiver acima do nível configurado, o documento será
convertido a partir de sua página de códigos e processado como um
documento de texto simples. O nível mínimo de confiança (entre 1 e 100 por
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cento) é calculado se a opção TxtCnvAutoCodepageDetection é configurada
como 1. Para obter detalhes, consulte o tópico sobre processamento de
documento e de anexo de e-mail integrado.

TxtCnvDefaultCodepageForPlainText
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 0.
Se TxtCnvDefaultCodepageForPlainText não for especificado ou se for
configurado como 0, todos os documentos para os quais nenhuma página de
códigos pôde ser detectada serão considerados como sendo texto simples e
indexados como texto simples.
Se o valor configurado em TxtCnvDefaultCodepageForPlainText for algo
diferente de 0, todos os documentos não tratados de uma outra maneira serão
considerados codificados na página de códigos especificada e convertidos a
partir dessa página de códigos para processamento.

TxtCnvMaxExtendedCharactersRatio
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 30
A porcentagem de caracteres estendidos (ponto de código > 0x7F) que um
documento pode conter. Esta porcentagem será calculada se a detecção
automática de página de códigos falhar ou for desativada. Se a proporção for
excedida, o IDXRC do documento será configurado como 2. Para obter
detalhes, consulte “Procurando Cadeias de Erros” na página 720.

TxtCnvTargetBufferSizeInMB
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 10
A quantidade máxima de espaço para cada encadeamento que a seção de texto
extraída de um documento analisado pode preencher. Se o conteúdo textual
puro do documento não couber neste buffer, ele será truncado e marcado que
foi truncado. O mínimo é 1 MB para cada encadeamento e o máximo é 256
MB.

Importante: O valor desta opção de configuração deve ser menor que o
tamanho do buffer de transferência de UDF. O buffer de transferência de UDF
é usado quando a UDF AFUFetchFile carrega os arquivos XML temporários na
memória (que é o buffer de transferência) para acesso pelo Net Search
Extender. O tamanho padrão do buffer de transferência de UDF é 32 MB. Para
obter detalhes sobre como alterar o tamanho do buffer de transferência de
UDF, consulte “Alterando o Tamanho do Buffer de Transferência Padrão da
UDF AFUFetchFile” na página 696.

TxtCnvTimeOutInSecs
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 120
O tempo em segundos durante o qual o documento deve ser analisado. O
valor mínimo é 30 segundos e o máximo é 3600 segundos (1 hora). Quando
um tempo limite for atingido, o documento será marcado com um erro de
tempo limite.

Opções de Configuração do Indexador Menos Importantes

Algumas opções de configuração são usadas apenas para propósitos de
compatibilidade com versões anteriores e são sempre configuradas com um
valor-padrão. Assim como com todas as opções de configuração, é possível alterar
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o valor-padrão, se necessário. Entretanto, estas opções de configuração são
exportadas ou listadas como parte da configuração apenas se o valor não for maior
que o valor-padrão do sistema.

As opções de configuração menos importantes são as seguintes:

GenTimingFormatFieldWidth
Tipo de valor: Número Inteiro

Valor-padrão: 8
A largura mínima de cada campo de tempo (coluna) no campo de tempo em
formato CSV.

IdxIgnoreUnknownCmAttributes
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Um atributo desconhecido do IBM Content Manager é um atributo que está
listado na configuração do indexador de procura de texto, mas não está
definido no tipo de item de destino do IBM Content Manager. Se configurado
como 1 e for encontrado um atributo desconhecido do IBM Content Manager,
o processamento continuará com um aviso. Se configurado como 0, o
processamento será parado com um erro.

IdxMaxNumberOfErrorsDisplayed
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 0
Especifica o número máximo de mensagens de erro exibidas na tela durante o
processamento do indexador. Se o número de mensagens de erro exceder o
número especificado, será exibido um aviso indicando que todos os erros
subsequentes não serão mais exibidos na tela. No entanto, o processamento do
indexador continuará gravando todos os erros no arquivo de log, se a criação
de log estiver ativada.
Se IdxMaxNumberOfErrorsDisplayed estiver configurado como 0, todos os
erros serão exibidos na tela.

IdxDisplayTimeStamp
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 0
Se configurado como 1, todas as mensagens informativas serão precedidas por
um registro de data e hora.
A opção é ativada automaticamente quando o processo indexador é executado
no modo contínuo.

IdxWorkerMinMemorySizeInMb
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 1024 MB
O tamanho mínimo da memória de heap do processo da JVM do trabalhador.
Se você configurar o valor como 0, a JVM determinará um valor mínimo
automaticamente.

XmlDeleteFilesAfterNseProcessing
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Se configurado como 1, exclui automaticamente os arquivos XML gerados após
a conclusão do Net Search Extender.
Se configurado como 0, os arquivos não serão excluídos automaticamente e
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deverão ser excluídos manualmente. Os arquivos XML estão localizados no
diretório especificado pela opção GenXmlDirectory.

Nota: O diretório XML é compartilhado por todos os processos indexadores
em todos os tipos de itens, portanto, exclua os arquivos XML com cuidado se
instâncias de afuIndexer estiverem em execução ao mesmo tempo para outros
tipos de itens. Se nenhuma outra instância de afuIndexer estiver em execução,
a árvore de diretórios completa especificada na opção de configuração
GenXmlDirectory poderá ser excluída. O processo indexador recriará a
estrutura de diretório automaticamente, se necessário.

XmlKeepFilesCausingNseErrors
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 0
Geralmente, se a opção XmlDeleteFilesAfterNseProcessing estiver configurada
como 1, todos os arquivos XML serão automaticamente excluídos. Se
XmlKeepFilesCausingNseErrors estiver configurado como 1, os arquivos XML
que causaram um erro do Net Search Extender não serão excluídos.
Se XmlKeepFilesCausingNseErrors estiver configurado como 0, e a opção
XmlDeleteFilesAfterNseProcessing estiver configurada como 1, todos os
arquivos XML serão excluídos, incluindo os que causaram um erro do Net
Search Extender.

XmlInsertAttachmentProcessingWarnings
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Se um aviso (e não um erro) ocorreu durante o processamento de documento
(um anexo do e-mail integrado ou um documento do Sistema de Arquivos ou
do SharePoint) e a opção está configurada como 1, uma cadeia de aviso
IcmFceWarning: <a warning message> será indexada com o documento.
Se a opção estiver configurada como 0, a cadeia de aviso IcmFceWarning: <uma
mensagem de aviso> não será indexada com o documento.
Consulte o tópico sobre como procurar cadeias de erros para obter uma lista
das cadeias de avisos que estão armazenadas com o item.

TxtCnvGeneralErrorAborts
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 0
Se configurado como 1 e se um erro grave ocorreu no processamento do Filtros
Oracle/Stellent Outside In Technology, o item correspondente será sinalizado
com um valor de erro igual a 199 na coluna IDXRC na tabela de tarefas
concluídas e nenhuma tentativa para processar o item será feita. Os anexos ou
documentos restantes pertencentes ao item não serão processados.
Se configurado como 0 e ocorrer um erro durante o processamento de
documento, o erro será ignorado e o documento indexado com um erro que
pode ser procurado. Portanto, todos os documentos que foram sinalizados
como tendo causado um erro poderão ser identificados. Para obter uma lista
dos valores de retorno do erro, consulte o tópico sobre códigos de retorno de
índice.

TxtCnvOutsideInExtendedTest
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Se configurado como 1, o Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology
executará um teste estendido para identificar o tipo de documento. Isto

Configurando o Content Collector 693



suporta a detecção do tipo de documento com maior precisão, mas esta análise
estendida requer mais dos recursos da CPU disponíveis.

TxtCnvOutsideInFilterGroups
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Use os grupos de documentos do Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology
para filtrar tipos de arquivos específicos. Estes documentos são filtrados e não
processados, porque incluem conteúdo não apropriado para indexação, como
arquivos gráficos ou arquivos binários.

MimeGeneralErrorAborts
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 0
Se configurado como 1 e se um erro grave ocorrer durante a análise de MIME,
o item correspondente será sinalizado com um valor de erro igual a 199 na
coluna IDXRC na tabela de tarefas concluídas e nenhuma tentativa de
processar o item será feita. Os anexos ou documentos restantes pertencentes ao
item não serão processados.
Se esta opção não estiver configurada, o erro será ignorado e a análise de
documentos continuará, se possível.

MimeTreatHtmlAsAttachment
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 1
Se desejar processar o conteúdo HTML em partes MIME alternativas de um
documento corretamente, você deverá configurar
MimeTreatHtmlAsAttachment como 1, o que aciona o processamento pelo
Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology. Embora a análise de conteúdo
HTML usando o Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology consuma muito
tempo, o conteúdo que é indexado subsequentemente não conterá nenhuma
tag HTML e, portanto, será mais fácil de procurar. Entretanto, este conteúdo é
indexado como conteúdo de anexo com o nome do arquivo HTML_PART e não
como conteúdo do corpo. Isto é significativo durante a procura porque o
conteúdo HTML não será localizado se o critério de procura for limitado ao
conteúdo armazenado no atributo de corpo. Observe que este arquivo
HTML_PART de anexo gerado nunca será filtrado por uma definição de filtro de
tipo de arquivo.
Se MimeTreatHtmlAsAttachment for configurado como 0 e se uma parte
MIME alternativa com conteúdo do tipo HTML for detectada em um
documento, a parte MIME completa será ignorada e não será indexada.

Opções de Configuração Relacionadas à UDF AFUFetchFile

A UDF AFUFetchFile possui sua própria configuração, que é criada
automaticamente pelo processo do indexador. A configuração de UDF usa as
seguintes opções de configuração de afuIndexer:
v UdfMaxNumberOfWarnings

v UdfUseLogging

v UdfAutoConfigReloadInMin

v GenXmlDirectory

v GenLogDirectory

Sempre que o valor de qualquer uma destas opções de configuração for alterado, a
configuração da UDF será atualizada automaticamente. Após a configuração de
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UDF ser atualizada, o usuário é informado sobre isto em uma mensagem.
Dependendo do valor da opção de configuração UdfAutoConfigReloadInMin, é
solicitado ao usuário para reiniciar o DB2 para que as alterações possam se tornar
efetivas ou para aguardar algum tempo durante o qual a UDF recarrega a
configuração em si.

Após a configuração ter sido atualizada, o processo do indexador termina com um
código de retorno de processo igual a 4. O processo do indexador deve ser
reiniciado manualmente.

As opções de configuração relacionadas à UDF AFUFetchFile a seguir são
compartilhadas em todas as configurações de tipo de item:

UdfMaxNumberOfWarnings
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 100. O valor máximo é 9999
Se mais do que o número especificado de avisos ocorrer durante a execução de
índice do Net Search Extender, a UDF retornará um erro grave para o Net
Search Extender e o Net Search Extender parará o processamento.
Isto significa que os itens que já foram processados como entrada para o Net
Search Extender não serão removidos da tabela de tarefas abertas e incluídos
na tabela de tarefas concluídas. Todos os itens processados durante esta
execução serão processados novamente na próxima vez em que afuIndexer for
executado.

UdfUseLogging
Tipo de valor: Booleano

O valor-padrão é 0
Se configurado como 1, a UDF AFUFetchFile inclui informações de criação de
log no arquivo AfuFetchFile.log no diretório de arquivos de log especificado
na opção de configuração GenLogDirectory.

UdfAutoConfigReloadInMin
Tipo de valor: Número Inteiro

O valor-padrão é 0
O número de minutos antes da UDF AFUFetchFile recarregar automaticamente
sua configuração. A configuração está localizada no subdiretório temporário
padrão do diretório de instalação do IBM Content Manager ou no caminho de
arquivo definido pela variável de ambiente AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH.
Um padrão igual a 0 segundos significa que a configuração não é recarregada
automaticamente.
Como a UDF AFUFetchFile é iniciada após o DB2 ter iniciado e o Net Search
Extender estar em execução pela primeira vez, quaisquer mudanças na
configuração para a UDF requerem um reinício do DB2. Forçar a UDF a
recarregar a configuração automaticamente em intervalos regulares evita a
necessidade de reiniciar o DB2.
O recarregamento automático da configuração possibilita a modificação e o
teste repetidos de qualquer uma das seguintes opções de configuração sem a
necessidade de reiniciar o DB2:
v UdfMaxNumberOfWarnings

v UdfUseLogging

v GenXmlDirectory

v GenLogDirectory
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Assim que a configuração estiver estável e não exigir mais nenhuma mudança, o
recarregamento automático deverá ser desativado, configurando
UdfAutoConfigReloadInMin como 0.

Se precisar reconfigurar o tamanho do buffer de transferência da UDF
AFUFetchFile porque o tamanho do buffer é muito pequeno para o conteúdo
textual que é extraído de um item, consulte “Alterando o Tamanho do Buffer de
Transferência Padrão da UDF AFUFetchFile” para obter detalhes.

Alterando o Tamanho do Buffer de Transferência Padrão da UDF AFUFetchFile:

A UDF AFUFetchFile carrega o arquivo XML temporário na memória para acesso
pelo Net Search Extender.

O tamanho deste buffer de memória é configurado com os valores-padrão de 32
MB quando a UDF AFUFetchFile é registrada para o tipo de item quando o tipo de
item está ativado para processamento pelo indexador para procura de texto. Isto é
suficiente a maioria das vezes. Entretanto, pode surgir a situação em que este
tamanho é muito pequeno se o conteúdo textual que é extraído de um item é
maior que 32 MB.

O processo afuIndexer verifica se há espaço suficiente no buffer de transferência
para cada arquivo XML. Se não houver espaço suficiente, o item não será
processado mais. O item é colocado na tabela de tarefas concluídas e tem um
IDXRC igual a 130 designado.

Se isto ocorrer com muitos itens, é recomendado que você aumente o tamanho do
buffer de transferência redefinindo a UDF para poder manipular quantidades
maiores de dados.

Para redefinir o tamanho do buffer da UDF AFUFetchFile:
1. Edite o script de linguagem de definição de dados do DB2 AFUFetchFile.ddl

no subdiretório bin da instalação do Content Collector Text Search Support.
Altere o valor CLOB de 32 MB para um valor que seja apropriado.

2. Execute o script com o seguinte comando:
db2 -tvf AFUFetchFile.ddl

O script descarta a UDF e a redefine com um novo limite de tamanho de dado
de retorno.

Executando a Ferramenta de Verificação de Configuração:

O indexador para o processo de procura de texto afuCheck valida a instalação e
configuração do indexador

O processo de verificação de configuração procura uma configuração padrão para
o nome do tipo de item no diretório atual e, se localizar, ele a carregará. Se
nenhum arquivo .ini padrão for localizado ou se nenhum arquivo .ini for passado
em um argumento, o processo de verificação de configuração exibirá uma
mensagem de erro e parará o processamento.

Ele verifica todas as bibliotecas dependentes e se o tipo de item possui um arquivo
de configuração .ini válido. Em específico, ele verifica a configuração do Net
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Search Extender, corresponde as definições de configuração com as configurações
do arquivo de modelo do Net Search Extender e verifica se a UDF AFUFetchFile
está instalada corretamente.

afuCheck não corrige nada na configuração, apenas exibe o que localiza.

Nota: Este processo de validação, sem a verificação adicional para as bibliotecas
dependentes, é automaticamente executado sempre que afuIndexer e
afuRecreateIndex são executados. Isso significa que afuCheck não precisa ser
chamado explicitamente antes de afuIndexer e afuRecreateIndex serem
executados.

Para verificar a configuração de um tipo de item:
v No UNIX e Linux, execute

afuCheck.sh

v No Windows, execute
afuCheck.cmd

Nota: Quando você executa o processo afuCheck:
v Todos os argumentos da linha de comandos fazem distinção entre maiúsculas e

minúsculas.
v Os argumentos da linha de comandos podem aparecer em qualquer ordem.
v Use os seguintes delimitadores para argumentos que podem passar mais de um

valor:
– No Windows, um ponto e vírgula (;)
– Em máquinas UNIX e Linux, um caractere dois-pontos (:)

v O nome do tipo de item não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
v As opções de configuração do indexador que passaram por um argumento não

fazem distinção de maiúsculas e minúsculas.

Se você executar AfuCheck e não especificar um argumento ou inserir o comando
seguido por -?, o seguinte será exibido:
afuCheck: Usage:

[-?|-h|-copyright]
-it <itemtype>
-database <database>
[-user <userID|@environmentVariable|:filename>]
[-password <password|@environmentVariable|:filename>]
[-schema <schema>]
[-useconfig <.ini file>;<.ini file>]
[-usesettings "<option=value>;<...>"]
[-exportconfig <.ini file>]
[-listconfig]
[-verbose] [-showsql] [-trace]
[-quiet]

em que:

-? Lista todos os argumentos que podem ser passados para a ferramenta
afuCheck.

-h Lista todos os argumentos que podem ser passados para a ferramenta
afuCheck.

-copyright
Lista o aviso de copyright e informações de versão.
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-it <itemtype>
Necessário.

O tipo de item do Content Manager (coleta de documentos) que você deseja
indexar.

Importante: Se o seu tipo de item for um tipo de item composto de e-mail,
não insira o tipo de item de anexo. Os tipos de item de anexo não podem ser
processados por si mesmos, mas são processados automaticamente como parte
do tipo de item de e-mail.

-database <database>
Necessário.

O nome do banco de dados do servidor de bibliotecas no qual o tipo de item
está armazenado. O nome do banco de dados pode ser especificado em dois
formatos que afetam a maneira em que a ferramenta do indexador conecta-se
ao banco de dados. A conexão com o banco de dados é implementada usando
Java Data Base Connectivity (JDBC) que define como um cliente Java pode
acessar um banco de dados. O JDBC possui diferentes tipos de conexão e o
IBM Content Collector suporta JDBC tipo 2 e JDBC tipo 4.

Para usar uma conexão JDBC tipo 4, a especificação para o nome do banco de
dados do argumento -database deve incluir um nome do servidor, um número
de porta e um nome do banco de dados no seguinte formato:
<databaseserver>:<portnumber>/<database name>, por exemplo, -database
localhost:50000/icmnlsdb. O JDBC tipo 4 é o método de acesso ao banco de
dados recomendado, mas sempre requer a especificação completa do ID do
usuário e senha.

Para usar uma conexão JDBC tipo 2, a especificação para o nome do banco de
dados do argumento -database deve nomear uma conexão do DB2 existente,
em outras palavras, o nome do banco de dados deve ser catalogado no DB2,
por exemplo, -database icmnlsdb. Como o JDBC tipo 2 usa uma conexão com
o banco de dados existente, nenhum ID do usuário e senha precisam ser
especificados. Entretanto, uma versão nativa de 32 bits do driver DB2 JDBC
Tipo 2 (biblioteca compartilhada) deve estar disponível e definido no caminho
de classe para utilizar a conexão do JDBC tipo 2.

-user <userID|@environmentVariable|:filename>
Opcional

Forneça um ID do usuário. Necessário apenas se nenhuma conexão existir no
banco de dados do servidor de bibliotecas ou se o tipo de conexão JDBC 4 for
usado para estabelecer uma conexão. Há três maneiras pela quais é possível
inserir um ID do usuário:
1. Especifique o ID do usuário diretamente na linha de comandos.
2. Especifique o nome de uma variável de ambiente a partir da qual o ID do

usuário é lido. O nome da variável de ambiente deve ser prefixado por um
caractere sinal de arroba (@), por exemplo,
export INDEXER_USERID=user8

afuCheck -user @INDEXER_USERID

3. Especifique o nome de um arquivo de texto que contenha a senha, por
exemplo,
afuCheck -user :myUserID.txt

O arquivo de texto deve conter uma única linha com o ID do usuário (sem
comentários e sem espaços).
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A vantagem de usar uma variável de ambiente ou um arquivo é que o ID do
usuário não fica visível em nenhuma informação de status do processo.

O usuário deve ter direitos de acesso ao IBM Content Manager.

-password <userID|@environmentVariable|:filename>
Opcional

A senha do ID do usuário com autoridade do administrador de banco de
dados. Necessário apenas se nenhuma conexão existir no banco de dados do
servidor de bibliotecas ou se o tipo de conexão JDBC 4 for usado para
estabelecer uma conexão. Há três maneiras pela quais é possível inserir uma
senha:
1. Especifique a senha diretamente na linha de comandos.
2. Especifique o nome de uma variável de ambiente a partir da qual a senha é

lida. O nome da variável de ambiente deve ser prefixado por um caractere
sinal de arroba (@), por exemplo,
export INDEXER_PASSWORD=12345678

afuCheck -password @INDEXER_PASSWORD

3. Especifique o nome de um arquivo de texto que contenha a senha, por
exemplo,
afuCheck -password :myPassword.txt

O arquivo de texto deve conter uma única linha com senha (sem
comentários e sem espaços).

A vantagem de usar uma variável de ambiente ou um arquivo é que a senha
não fica visível em nenhuma informação de status do processo.

As senhas não são registradas em um formato de texto simples legível.

-schema <schema>
Opcional.

O nome do esquema do banco de dados, se o esquema for diferente do
esquema do banco de dados atual ou a opção de configuração GenJbdcType
estiver configurada como 4.

-useconfig <.ini file>;<.ini file>
Opcional.

Ativa o uso de arquivos .ini de configuração alternativos ou de arquivos de
configuração de um caminho diferente. Vários arquivos .ini podem ser
especificados e serão carregados na ordem em que foram especificados.

-usesettings "<option=value>;<option=value>"
Opcional.

Ativa a sobrescrição direta de valores de configuração do indexador
armazenados no arquivo .ini. É possível incluir qualquer número de pares de
valores de opção de configuração <option=value> separados pelo delimitador
para seu sistema operacional. Os pares de valor da opção devem ser colocados
entre aspas duplas. As opções de configuração listadas (<option>) não fazem
distinção entre maiúsculas e minúsculas. O uso deste argumento é útil no
início para verificar a configuração e execução do indexador.

-exportconfig <.ini file>
Opcional.

Exporta a configuração do indexador para o arquivo .ini especificado em <.ini
file>.
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-listconfig
Opcional.

Lista todas as opções de configuração e seus valores que estão configurados
para a execução do indexador atual.

-verbose
Opcional.

Exibe informações detalhadas de processamento na tela. O uso de -verbose é
útil no início para obter informações detalhadas sobre todo o processamento.
Se -verbose for especificado, os arquivos de log também conterão informações
adicionais.

-showsql
Opcional.

Exibe todos os comandos SQL do DB2 executados pelo sistema na tela. O uso
deste argumento é útil no início para verificar a configuração e execução de
todo o processamento do sistema DB2. Se este argumento for especificado,
todas as instruções SQL também serão incluídas no arquivo de log.

-trace
Opcional.

Está além do modo detalhado, exibindo mais detalhadamente os arquivos de
log para suportar a determinação de erros. Isto é necessário apenas para o
Suporte IBM e requer o uso do arquivo de propriedades de rastreio.

-quiet
Nenhuma etapa de processamento é exibida no console.

Restrições ao Indexar no Modo em Lote:

A execução do processo do indexador em um planejamento em um lote de itens é
influenciada por limitações que são definidas para o tamanho do lote.

Se a opção de configuração IdxItemMinBatchSize estiver configurada como 0, o
processo de indexação tentará determinar automaticamente o número mínimo de
documentos que devem estar na tabela de tarefas abertas antes do início da
indexação. Se o número de documentos na tabela de tarefas abertas for menor que
este valor calculado, o processo do indexador será parado com um código de
retorno que indica que não há nada a ser processado no momento. Se o número de
documentos localizados na tabela de tarefas abertas for maior que o valor
calculado, o indexador iniciará o processamento destes itens imediatamente.

A fórmula para calcular automaticamente o limite para quando iniciar o
processamento de itens é conforme a seguir:
A média aritmética do número de itens incluídos no tipo de item
para os últimos N dias, em que N é o valor da opção de configuração
IdxDaysConsideredForMinBatchSize.
O valor-padrão (número de dias) é 10.

O cálculo desta fórmula é baseado no conteúdo na tabela de banco de dados do
tipo de item do IBM Content Collector e pode ser custoso para calcular porque, se
a tabela de banco de dados não tiver um índice, uma varredura de tabela completa
poderá ser necessária. Para evitar uma varredura de tabela completa, é
recomendado que você crie um índice do banco de dados para a tabela de banco
de dados do tipo de item para acelerar os cálculos subsequentes desta fórmula.
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Para criar um índice da tabela de banco de dados, é necessário saber o nome da
tabela de banco de dados do tipo de item subjacente. Este nome de tabela é
exibido próximo à etiqueta Nome da Tabela do ID de Componente do Tipo de Item
quando a ferramenta afuIndexer ou afuCheck é invocada para o respectivo tipo de
item. Invoque afuIndexer ou afuCheck usando a opção da linha de comandos
-verbose.

Por exemplo, as informações a seguir são exibidas quando uma das ferramentas é
invocada:
Item type component id table
name.......: ICMUT01363001

Usando este nome de tabela de banco de dados, é possível criar um índice do
banco de dados usando o seguinte comando do DB2:
DB2 CREATE INDEX
<schema>.<indexname> ON
<schema>.<tablename> ("CREATETS" ASC) ALLOW REVERSE
SCANS;

Se a opção de configuração IdxItemMinBatchSize for configurada com um valor
maior do que 0, o indexador usará o valor especificado como o tamanho do lote
mínimo. Se o número de documentos localizados na tabela de tarefas abertas for
menor que o número especificado, o processo do indexador será parado com um
código de retorno que indica que não há nada a ser processado no momento. Se o
número de documentos localizados na tabela de tarefas abertas for maior ou igual
ao valor especificado, o indexador iniciará imediatamente o processamento dos
itens.

Se IdxItemMinBatchSize for configurado como 1, a indexação será executada
mesmo se o lote contiver apenas um item.

Nota: O argumento da linha de comandos –minbatchsize sobrescreve
temporariamente o valor na opção de configuração IdxItemMinBatchSize e
desativa o cálculo automático do tamanho do lote de itens.

O processo afuIndexer aciona o Net Search Extender para iniciar a indexação
quando as seguintes condições são atendidas:
v O número de itens para processar excede o tamanho do lote mínimo definido
v Não há mais itens na tabela de tarefas abertas
v O número de itens que foram lidos a partir da tabela de tarefas abertas é igual

ao tamanho do lote do item máximo configurado na opção de configuração
IdxItemMaxBatchSize ou ao tamanho do lote máximo transmitido através do
argumento –maxbatchsize quando afuIndexer foi chamado.

Se uma operação de reorganização de índice foi executada como parte da última
operação de atualização do índice, o tamanho do lote máximo será reavaliado
automaticamente e aumentado em aproximadamente um fator de 1,5 do tamanho
do lote máximo original.

Executando afuIndexer no Modo Contínuo:

O processo indexador afuIndexer pode ser configurado para ser executado em um
planejamento em um tamanho de lote de itens definido ou para ser executado no
modo contínuo, até que seja interrompido por um comando de encerramento
explícito.
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A execução do processo indexador em um planejamento em um lote de itens é o
modo de processamento padrão.

Para executar o processo indexador no modo contínuo:
1. Execute afuIndexer com o argumento adicional -continuousmode. O processo

indexador é executado em iterações sem fim, até que um comando de
encerramento seja emitido.
Em cada iteração, o processo indexador varre a tabela de tarefas abertas por
novos itens que precisam ser indexados e os processa. Se a tabela de tarefas
abertas não contiver nenhum item novo durante uma iteração, o processo
indexador aguarda cerca de um minuto antes de iniciar automaticamente outra
iteração.
O comportamento do indexador é alterado quando o processo indexador é
iniciado no modo contínuo:
v A opção de configuração IdxDisplayTimeStamp é automaticamente ativada.
v IdxDisplayProgressIndicator também é automaticamente ativado. Isto

significa que o monitoramento do progresso é substituído por um
monitoramento de status geral que exibe:
– Registro de data e hora atual
– Estatísticas do indexador atual
– Tamanho do lote atual: O número de itens que já processaram e estão

aguardando para serem indexados pelo Net Search Extender. Isto
corresponde ao número de linhas na tabela de logs do Net Search
Extender.

– Tamanho do lote mínimo
– Tamanho do lote máximo
– Tempo decorrido desde que o processo indexador foi iniciado

v Os nomes dos arquivos de log gerados incluem um marcador de geração que
mostra quando o arquivo de log foi gerado e são limitados no tamanho do
arquivo e no número que é gerado.

v Se um processo trabalhador parar, o processo é reiniciado automaticamente
sem parar o processo indexador. Se o processo indexador for executado no
modo contínuo, ele será permitido ocorrer até 1000 vezes antes de ser
parado. Em contraste, se o processo indexador for executado no modo em
lote, a reinicialização automática do processo trabalhador será limitada a 100
vezes.

v O tamanho do lote máximo definido na opção de configuração
IdxItemMaxBatchSize é recalculado após cada fase de indexação do Net
Search Extender para cada lote. Recalcular o tamanho do lote máximo
regularmente é necessário porque o índice pode ter sido reorganizado
durante qualquer uma das diversas fases de indexação quando afuIndexer é
executado no modo contínuo.
Se você especificar o tamanho do lote máximo usando o argumento de linha
de comandos -maxbatchsize do afuIndexer, o tamanho do lote máximo não
é recalculado. Portanto, é recomendável não usar o argumento de linha de
comandos -maxbatchsize quando o indexador for executado no modo
contínuo.

v O tamanho do lote mínimo definido na opção de configuração
IdxItemMinBatchSize possui um efeito diferente no processamento do
indexador quando afuIndexer é executado no modo contínuo:
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– O tamanho do lote mínimo é relevante apenas se o afuIndexer for parado
com o uso do argumento -shutdown complete. O Net Search Extender será
executado se o tamanho do lote atual for maior ou igual ao tamanho do
lote mínimo calculado.

– O tamanho do lote mínimo é recalculado automaticamente a cada 24 horas
se IdxItemMinBatchSize estiver configurado como 0 e o valor computado
for dependente do carregamento médio do item durante um período
definido de N dias.
É recomendado que você não use o argumento de linha de comandos
-minbatchsize para configurar um valor, pois isto impedirá que o
tamanho do lote mínimo seja recalculado automaticamente.

v A opção de configuração IdxAutoIndexingEveryNDays permite iniciar o Net
Search Extender sem restrição de qualquer especificação de tamanho do lote.
O valor padrão de IdxAutoIndexingEveryNDays é 7. Se o carregamento do
arquivamento cair repentinamente, IdxAutoIndexingEveryNDays assegurará
que todo o conteúdo arquivado seja indexado, mesmo se os tamanhos de lote
mínimo e máximo calculados que normalmente iniciam o Net Search
Extender não tiverem sido atingidos. Se IdxAutoIndexingEveryNDays
estiver configurado como 0, o Net Search Extender é iniciado apenas quando
o tamanho do lote máximo é atingido, o que significa que, se a carga de
arquivamento for baixa, os itens podem não ser indexados por algum tempo.

v Os argumentos de linha de comandos -continuousmode e -debug não podem
ser usados ao mesmo tempo.

v Os argumentos -continuousmode e -nseindexreorg da linha de comandos
não podem ser usados ao mesmo tempo.

v Se o processo do indexador for encerrado enquanto está executando em
modo contínuo, o código de retorno do processo do indexador não é 102, o
que significa que o processo do indexador foi interrompido devido a um
pedido de encerramento. Ou 0 ou 1 é retornado, refletindo se os itens foram
processados ou não processados.

v Itens que produziram um erro ou um erro irrecuperável (por exemplo, se o
processamento foi parado de maneira inesperada) são movidos para a tabela
de tarefas concluídas durante a próxima iteração de processamento após a
execução do Net Search Extender. Isto corresponde a duas execuções do
indexador subsequentes no modo em lote.

2. Pare o processo usando um dos argumentos a seguir:

Opção Descrição

afuIndexer -shutdown complete v Se o tamanho do lote atual for maior ou
igual ao tamanho do lote mínimo, o
indexador processará completamente
todos os itens no lote atual e indexará
esses itens usando o Net Search Extender
antes do processamento ser interrompido.

v Se o tamanho do lote atual for menor que
o tamanho do lote mínimo, o indexador
parará o processamento assim que
possível. O Net Search Extender não é
chamado.

afuIndexer -shutdown force Sem restrição do tamanho do lote atual, o
indexador irá parar o processamento
imediatamente. O Net Search Extender não é
chamado.
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Processando E-mail sem Anexos:

Se sua ênfase de caso de uso for apenas no conteúdo de e-mail e não no conteúdo
do anexo do e-mail, você poderá configurar o processo do indexador para omitir o
processamento e a indexação do conteúdo do anexo do e-mail.

Para processar e-mail sem seus anexos:

Processe o conteúdo do e-mail ignorando todo o conteúdo de anexo integrado
definindo uma das seguintes opções de configuração:

Opção Descrição

v GenFileTypeFilterIsBlackList = 0

v A seção [filetypefilter] no arquivo de
configuração do indexador está vazia

v O item de e-mail é indexado, mas todos
os anexos integrados são ignorados. O
item na tabela de tarefas concluídas recebe
um valor de IDXRC igual a 0.

v Se
XmlInsertAttachmentProcessingWarnings
= 1, a cadeia de notificação
IcmFceWarning: IcmConfigFilteringFile
é indexada com o item.

v Se
XmlInsertAttachmentProcessingWarnings
= 0, nenhuma cadeia de notificação é
indexada.

TxtCnvEnabled = 0 v O item de e-mail é indexado, mas todos
os anexos integrados são ignorados. O
item na tabela de tarefas concluídas recebe
um valor de IDXRC igual a 50.

v Se
XmlInsertAttachmentProcessingWarnings
= 1, a cadeia de notificação IcmFceError:
IcmConversionDisabled é indexada com o
item.

v Se
XmlInsertAttachmentProcessingWarnings
= 0, nenhuma cadeia de notificação é
indexada.

Processando Mais de um Tipo de Item ao Mesmo Tempo:

O indexador para processo de procura de texto pode ser executado apenas em um
tipo de item de cada vez, mas vários tipos de itens podem ser processados
simultaneamente.

Para processar múltiplos tipos de itens ao mesmo tempo, no entanto, cada
instância de processo do indexador deve usar um número de porta livre e
exclusivo.

Para garantir que cada instância tenha uma porta exclusiva:

Configure um valor de porta distinto para cada instância do afuIndexer:
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Opção Descrição

Argumento do Processo Execute:

afuIndexer -port <port number>

O valor transmitido através do argumento
-port sobrescreve o valor configurado na
variável de ambiente
AFU_INDEXER_RMI_PORT.

Variável de Ambiente Configure AFU_INDEXER_RMI_PORT para
cada instância antes de iniciar afuIndexer

Processamento de Anexo do E-mail e do Documento Integrado:

Para indexar documentos para procura de texto, o conteúdo textual deve primeiro
ser extraído dos documentos.

Os Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology são usados para extrair
informações textuais de todos os anexos do e-mail integrados e dos documentos do
Sistema de Arquivos e do Microsoft SharePoint.

O termo documento é usado neste tópico para referir-se aos anexos do e-mail
integrados e aos documentos do Sistema de Arquivos e do Microsoft SharePoint.

Nem todos os documentos no IBM Content Manager Resource Manager são
documentos que contêm informações textuais que devem ser indexadas para ativar
a procura de texto. Isto significa que os documentos que não contêm informações
textuais devem ser identificados e filtrados antes de serem indexados pelo Net
Search Extender. Isto pode ser feito de uma de duas maneiras:
v Por extensão do nome do arquivo:

Uma lista de extensões do nome do arquivo pode ser configurada para
processamento de documento. Dependendo da definição da opção de
configuração GenFileTypeFilterIsBlackList, a lista de extensões do nome do
arquivo é considerada como sendo uma lista de bloqueio ou uma lista de
desbloqueio.
Se a opção de configuração for definida como 1, a lista de extensões do nome do
arquivo listadas na seção [FileTypeFilter] na configuração será considerada
como uma lista de bloqueio. Isto significa que todos os documentos no IBM
Content Manager Resource Manager com extensões do nome do arquivo nesta
lista são ignorados e não processados pelos filtros de extração de texto.
Se a opção for configurada como 0, a lista de extensões do nome do arquivo na
seção [FileTypeFilter] será considerada como uma lista de desbloqueio. Isto
significa que apenas os documentos no IBM Content Manager Resource Manager
que possuem uma extensão do nome do arquivo listada na seção FileTypeFiles
serão recuperados.
O conjunto de tipos de arquivos usado para filtragem deve ser armazenado em
uma seção separada no arquivo de configuração .ini chamado [FileTypeFilter].
Para cada tipo ou extensão de arquivo, deve ser especificada uma opção
separada denominada extension = . Por exemplo,
[FileTypeFilter]
extension = .JPE
extension = .JPEG
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extension = .JPG
extension = .PJP
extension = .PJPEG
...

O arquivo de filtro de tipo de arquivo de amostra que é incluído no componente
de procura de texto é uma lista de bloqueio.

v Pelo tipo de arquivo do Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology:
Se a opção de configuração TxtCnvOutsideInFilterGroups estiver ativada, todos
os documentos que são identificados pelo Filtros Oracle/Stellent Outside In
Technology como pertencentes a um dos grupos de tipos de arquivos a seguir
serão filtrados, em outras palavras, esses documentos não serão processados
para extração de texto:
– BMP, TIFF, PCX, GIF, EPSTIFF, CCITTGRP3, MACPICT2, WPG,

WINDOWSMETA, LOTUSPIC, MACPICT1, AMIDRAW, TARGA, GEMIMG,
OS2DIB, WINDOWSICON, WINDOWSCURSOR, MICROGRAFX,
MACPAINT, CORELDRAW2, CORELDRAW3, HPGL, HARVARDDOS3,
HARVARDDOS2, HARVARDDOS3PRS, FREELANCE, WPG2, CGM

– MultiMedia
– Graphic2
– Bitmap
– O grupo do Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology Reservado

– O grupo do Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology OEM

– O grupo do Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology Outro

A conversão do documento que usa o Filtros Oracle/Stellent Outside In
Technology é influenciada ativando ou desativando a opção de configuração
TxtCnvEnable:

Tabela 178. Conversão do Documento Usando o Filtros Oracle/Stellent Outside In
Technology Quando o Formato de Documento é Identificado ou Nenhuma Conversão é
Solicitada

Opção de configuração
TxtCnvEnable = 1 ou não especificado

Resultado

v O documento está convertido.

v O item é incluído à tabela de tarefas concluídas com IDXRC = 0.

Opção de configuração
TxtCnvEnable = 0

Resultado

v Não ocorre conversão de documento.

v A cadeia de notificação IcmFceWarning: IcmConversionDisabled é incluída no
conteúdo textual que é indexado para o item.

Quando TxtCnvEnable é ativado, a seguinte opção de configuração é reproduzida:
v TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat

v TxtCnvAutoCodepageDetection

v TxtCnvAutoCodepageDetectionMinConfidence
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v TxtCnvMaxExtendedCharactersRatio

v TxtCnvDefaultCodepageForPlainText

Os valores destas opções não possuem importância quando TxtCnvEnable está
desativado.

A tabela a seguir mostra o que acontece se o formato de documento não pode ser
identificado pelo Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology ou se o documento
não pode ser processado de jeito nenhum.

Tabela 179. Conversão do Documento Quando o Filtros Oracle/Stellent Outside In
Technology Não Pode Identificar o Formato de Documento

Opção de configuração

v TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat = 0

Resultado

v Não ocorre conversão de documento.

v O item é incluído na tabela de tarefas concluídas com IDXRC = 4,
(WARN_FORMAT_NOT_SUPPORTED)

v A cadeia de notificação IcmFceError: InsoErrorNoFilterAvailable é incluída
no conteúdo textual que é indexado para o item.

Opção de configuração

v TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat = 1

v TxtCnvAutoCodepageDetection = 1

v TxtCnvDefaultCodepageForPlainText = 0

Resultado

v O documento é processado e uma tentativa de reconhecer a codificação de
caracteres (página de códigos) do documento é feita.

v Se o nível de confiança com o qual a página de códigos foi detectada for igual
ou maior que o valor especificado em
TxtCnvAutoCodepageDetectionMinConfidence:

– O documento está convertido.

– O item é incluído à tabela de tarefas concluídas com IDXRC = 0.

– A cadeia de notificação IcmFceWarning: IcmConversionAutoCodePage é
incluída no conteúdo textual que é indexado para o item.

v Se o nível de confiança com o qual a página de códigos foi detectada for menor
que o valor especificado em TxtCnvAutoCodepageDetectionMinConfidence:

– O item é processado como se TxtCnvAutoCodepageDetection estivesse
configurado como 0.

Importante: Os resultados do teste mostram que o valor-padrão de
TxtCnvAutoCodepageDetectionMinConfidence é ideal e você é encorajado a não
alterá-lo. Entretanto, se desejar assegurar que nenhum documento seja convertido
incorretamente, aumente o valor para cerca de 90.
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Tabela 179. Conversão do Documento Quando o Filtros Oracle/Stellent Outside In
Technology Não Pode Identificar o Formato de Documento (continuação)

Opção de configuração

v TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat = 1

v TxtCnvAutoCodepageDetection = 0

v TxtCnvDefaultCodepageForPlainText = 0

Resultado

v Se o tamanho do arquivo for 0:

– Não ocorre conversão de documento.

– O item será incluído na tabela de tarefas concluídas com IDXRC = 6.

– A cadeia de notificação IcmFceError: IcmEmptyFile é incluída no conteúdo
textual que é indexado para o item.

v Se o tamanho do arquivo for maior que 0:

– O documento é processado e todos os caracteres binários (ponto de código <
0x05) e caracteres estendidos (ponto de código > 0x7f) no documento são
contados.

– Se caracteres binários forem localizados:

- Não ocorre conversão de documento.

- O item é incluído na tabela de tarefas concluídas com IDXRC = 5,
(WARN_BINARY)

- A cadeia de notificação IcmFceError: InsoErrorNoFilterAvailable é
incluída no conteúdo textual que é indexado para o item.

– Se nenhum caractere binário for localizado:

- Se caracteres estendidos forem localizados e a porcentagem for menor que
o valor em TxtCnvMaxExtendedCharactersRatio:

v O documento está convertido.

v O item é incluído à tabela de tarefas concluídas com IDXRC = 0.

v A cadeia de notificação IcmFceWarning: IcmConversionPlainText é
incluída no conteúdo textual que é indexado para o item.

- Se caracteres estendidos forem localizados e a porcentagem for maior que
o valor em TxtCnvMaxExtendedCharactersRatio:

v Não ocorre conversão de documento.

v O item é incluído na tabela de tarefas concluídas com IDXRC = 2.

v A cadeia de notificação IcmFceError:
IcmConversionFailedTooManyExtendedChars é incluída no conteúdo
textual que é indexado para o item.
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Tabela 179. Conversão do Documento Quando o Filtros Oracle/Stellent Outside In
Technology Não Pode Identificar o Formato de Documento (continuação)

Opção de configuração

v TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat = 1

v TxtCnvAutoCodepageDetection = 0 ou 1

v TxtCnvMaxExtendedCharactersRatio = 100

v TxtCnvDefaultCodepageForPlainText = <CCSID>

Resultado

v Se TxtCnvAutoCodepageDetection estiver desativado ou se a detecção de
página de códigos falhar:

– Se o documento não contiver nenhum caractere binário:

- O documento será convertido usando a página de códigos especificada em
TxtCnvDefaultCodepageForPlainText.

- O item é incluído à tabela de tarefas concluídas com IDXRC = 0.

- A cadeia de notificação IcmFceWarning: IcmConversionDefaultCodePage é
incluída no conteúdo textual que é indexado para o item.

– Se a página de códigos especificada em
TxtCnvDefaultCodepageForPlainText não for suportada:

- Nenhuma conversão ocorre.

- O item será incluído na tabela de tarefas concluídas com IDXRC = 3.

- A cadeia de notificação IcmFceError:
IcmConversionFailedCodepageNotSupported é incluída no conteúdo textual
que é indexado para o item.

– Se a página de códigos especificada em
TxtCnvDefaultCodepageForPlainText for suportada:

- O documento será convertido usando a página de códigos especificada.

- O item é incluído à tabela de tarefas concluídas com IDXRC = 0.

- A cadeia de notificação IcmFceWarning: IcmConversionDefaultCodePage é
incluída no conteúdo textual que é indexado para o item.

Importante:

v A configuração TxtCnvDefaultCodepageForPlainText para uma página de
códigos padrão é recomendada apenas se os anexos de texto simples integrados
provavelmente são todos da mesma codificação de caractere. Esta configuração
não é recomendada se você espera precisar processar documentos de texto
simples com codificações de caracteres variadas.

v Se você configurar TxtCnvDefaultCodepageForPlainText com uma página de
códigos padrão, deverá configurar TxtCnvMaxExtendedCharactersRatio como
100.

Script de Amostra para Avaliar os Códigos de Retorno do Processo do
Indexador:

O IBM Content Collector fornece um script de amostra para usar para avaliar o
código de retorno do processo do indexador.

Os scripts de amostra para plataformas diferentes podem ser localizados no
subdiretório samples em que IBM Content Collector Text Search Support está
instalado no servidor IBM Content Manager.
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O script lista os códigos de erro que podem ser retornados pelo processo do
sistema do indexador. Se você decidir usar o script de amostra, conclua o script
incluindo as etapas de ação a executar para cada erro ou para um grupo de erros.
Apenas os códigos de retorno 0 e 1 não requerem nenhuma ação do usuário.

Este é um script de amostra do UNIX e é estruturado conforme a seguir:
# This sample script file can be used for embedding the afuIndexer script
# and branch according to the return code ("$?")
#
# ************************************************************************
AFU_INDEXER_RC_NO_ERROR=0
AFU_INDEXER_RC_NO_ACTION_PERFORMED=1
AFU_INDEXER_RC_CONFIG_ERROR=2
AFU_INDEXER_RC_LOGGING_ERROR=3
AFU_INDEXER_RC_INDEXING_ERROR=4
AFU_INDEXER_RC_NSE_ERROR=5
AFU_INDEXER_RC_SQL_ERROR=6
AFU_INDEXER_RC_IO_ERROR=7
AFU_INDEXER_RC_GENERAL_EXCEPTION=8
AFU_INDEXER_RC_RMI_ERROR=9
AFU_INDEXER_RC_OUT_OF_DISK_SPACE=10
AFU_INDEXER_RC_OUT_OF_MEMORY=11
AFU_INDEXER_RC_USER_COMMAND_ERROR=50
AFU_INDEXER_RC_TOO_MANY_ERRORS=60
AFU_INDEXER_RC_ALREADY_RUNNING=100
AFU_INDEXER_RC_NOT_RUNNING=101
AFU_INDEXER_RC_SHUTDOWN=102
AFU_INDEXER_RC_GENERAL_COMMAND_LINE_ERROR=200

# launch the indexer
afuIndexer $*
AFU_INDEXER_RC=$?

# echo afuIndexer RC: $AFU_INDEXER_RC

# determine action depending on return code
if [[ $AFU_INDEXER_RC >= $AFU_INDEXER_RC_GENERAL_COMMAND_LINE_ERROR ]] ; then
echo IBM afuIndexer was launched with incorrect command line arguments

# ...

elif [[ $AFU_INDEXER_RC == $AFU_INDEXER_RC_NOT_RUNNING ]] ; then
echo IBM afuIndexer terminated with: NOT_RUNNING ($AFU_INDEXER_RC_NOT_RUNNING)
# ...

elif [[ $AFU_INDEXER_RC == $AFU_INDEXER_RC_ALREADY_RUNNING ]] ; then
echo IBM afuIndexer terminated with: ALREADY_RUNNING

($AFU_INDEXER_RC_ALREADY_RUNNING)
# ...

elif [[ $AFU_INDEXER_RC == $AFU_INDEXER_RC_TOO_MANY_ERRORS ]] ; then
echo IBM afuIndexer terminated with: TOO_MANY_ERRORS

($AFU_INDEXER_RC_TOO_MANY_ERRORS)
# ...

...

Os códigos a seguir são retornados pelo processo do indexador quando o processo
é concluído. Para obter mais detalhes sobre o código do processo do sistema
retornado, consulte os arquivos de log também.
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Tabela 180. Códigos de Retorno do Processo do Indexador de Procura de Texto

Código
de
retorno Descrição

0 O processo de indexação foi bem-sucedido, não ocorreu nenhum tipo de erro.

1 Não foram localizados itens para serem processados. Isto é retornado se nenhum
documento novo tiver sido arquivado desde a última vez que o processo de
indexação foi executado para o tipo de item, se
IdxDelayDocumentprocessingInDays tiver sido configurado para um número de
dias ainda não decorrido, ou se o tamanho mínimo do lote que aciona o processo
de indexação e está configurado na opção IdxItemsMinBatchSize não tiver sido
atendido.

2 Ocorreu um erro grave devido a uma configuração do processo de indexação ou
a um problema de configuração.

3 Ocorreu um erro grave no contexto da criação de log.

4 Ocorreu um erro grave durante o processamento de documento antes do Net
Search Extender ser chamado.

5 Foi encontrado um erro grave do Net Search Extender.

6 Foi encontrado um erro de processamento do DB2 grave.

7 Foi detectado um erro grave de acesso ao arquivo (caminho de arquivo ou
direitos de arquivo).

8 Foi encontrado um erro de processamento geral grave que não corresponde a
nenhum dos outros erros acima.

9 Foi encontrado um erro grave de comunicação. O processo do indexador não
pôde configurar a comunicação com o processo do trabalhador.

10 O processo do indexador detectou que não há espaço suficiente no sistema de
arquivos.

11 O processo do indexador ou o processo trabalhador detectou uma situação de
falta de memória.

50 Um dos comandos definidos pelo usuário que podem ser chamados antes ou
após o início do Net Search Extender foi retornado com um código diferente de
zero.

60 Ocorreram muitos erros. O número de erros de recuperação do IBM Content
Manager Resource Manager subsequentes que ocorreram excedeu o limite que
está especificado na opção de configuração
IdxMaxNumberOfSubsequentRmErrors

100 O processo do indexador já está em execução para o tipo de item especificado.

104 O indexador foi executado com um argumento da linha de comandos de
encerramento, mas não foi localizada nenhuma instância em execução para o tipo
de item especificado.

102 O processo do indexador foi parado devido a uma solicitação de encerramento.

200 O processo do indexador foi chamado usando uma sintaxe de linha de comandos
incorreta.

201 O processo do indexador foi chamado com o argumento -copyright. Nenhuma
ação foi executada.

202 O processo do indexador foi chamado com um argumento desconhecido.

203 Um argumento necessário estava ausente quando o processo do indexador foi
chamado.

204 Um argumento que requer um valor de cadeia foi passado para o processo do
indexador sem um valor.

Configurando o Content Collector 711



Tabela 180. Códigos de Retorno do Processo do Indexador de Procura de
Texto (continuação)

Código
de
retorno Descrição

205 Um argumento que requer um valor de número inteiro foi passado para o
processo do indexador sem um valor.

207 O processo do indexador foi chamado com o mesmo argumento mais de uma
vez.

208 O valor de um argumento que deveria ser numérico não era numérico.

210 O processo do indexador foi chamado com argumentos conflitantes.

211 O indexador foi chamado com argumentos ausentes.

Reindexando Documentos:

Use os argumentos de reindexação do processo do indexador quando executar a
indexação em seguida para tentar reprocessar itens que foram executados contra
erros específicos ou foram indexados durante um período específico antes de
alterações significativas ou adaptações serem feitas no sistema.

Após ter agrupado seus erros em erros de aviso e erros mais sérios, é possível
escolher entre diferentes opções de reindexação em que você pode transmitir
afuIndexer na próxima vez que o processo estiver planejado para execução.

Lembre-se: Os itens de reindexação que causaram avisos ou erros serão efetivos
apenas se as configurações de índice foram alteradas ou corrigidas, por exemplo,
se intervalos de tempo limite foram ajustados ou novas atualizações foram
instaladas, tal como se filtros de documentos adicionais foram incluídos, filtros
existentes foram aprimorados ou uma nova versão do Net Search Extender foi
instalada. Os erros graves geralmente ocorrem se o processo do indexador foi
interrompido inesperadamente ao processar um item porque o item estava
corrompido ou de outra forma malformado de uma maneira inesperada. Estes
itens devem ser analisados e, possivelmente, corrigidos antes de uma nova
tentativa ser feita para indexá-los. Erros graves também podem resultar se o
processo foi executado sem memória

As opções de reindexação incluem:
v Reindexar itens individuais. Apenas itens para os IDs de itens listados serão

reprocessados.
v Reindexar itens que possuem um valor de IDXRC específico. Para obter uma

lista de todos os valores armazenados na coluna IDXRC da tabela de tarefas
concluídas, consulte “Códigos de Retorno do Índice Armazenados na Tabela de
Tarefas Concluídas” na página 657.

v Reindexar todos os itens que possuem um valor de IDXRC de aviso como um
grupo. Isto serve como um atalho para o intervalo de IDXRC de aviso.

v Reindexar todos os itens que possuem um valor de IDXRC de erro como um
grupo. Isto serve como um atalho para o intervalo de IDXRC de erro.

v Reindexar todos os itens que possuem um valor de IDXRC igual a 200 como um
grupo. Isto serve como um atalho para todos os erros graves. Consulte o “Etapas
para Executar se o Processo do Indexador Parar Inesperadamente” na página
714.
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A reindexação sempre requer a procura da tabela de banco de dados inteira de
tarefas concluídas em busca de itens que atendam às condições de reindexação
solicitadas e possam demorar tempo considerável para concluir, dependendo da
quantidade de documentos que já foram indexados. É necessária uma varredura de
tabela completa, a menos que os índices do banco de dados adicionais sejam
criados manualmente.

Se você especificar qualquer um dos argumentos de reindexação, os itens que
correspondem aos critérios de reindexação serão incluídos na tabela de tarefas
abertas, prontos para processamento. Eles não são removidos da tabela de tarefas
concluídas. Estas entradas na tabela de tarefas concluídas são sobrescritas após os
itens terem sido reprocessados.

Entretanto, não há garantia de que estes itens serão processados durante a mesma
execução do indexador na qual eles foram identificados para serem reindexados.
Eles também podem ser processados durante uma execução de indexador
posterior. Se os critérios de reindexação não corresponderem a nenhum item na
tabela de tarefas concluídas, um aviso de que nenhum item pôde ser localizado
que correspondesse aos critérios de reindexação será emitido, mas a indexação
continuará.

Importante: Apenas os documentos que foram processados usando o indexador
para procura de texto podem ser reindexados. Os documentos que foram
processados usando o indexador rápido ou o indexador padrão do Content
Manager com a saída de usuário do IBM Text Search não podem ser reindexados
usando estes argumentos de reindexação. Esses documentos podem ser
reindexados manualmente apenas, incluindo uma nova linha na tabela de tarefas
abertas para cada item.

Processar itens novamente inclui:
v Reindexar itens com avisos ou erros:

Opção Descrição

Itens individuais Execute afuIndexer -reindexitems
<itemID>;<itemID>

Todos os itens com avisos Execute afuIndexer -reindexwarnings

Todos os itens com erros Execute afuIndexer -reindexerrors

Todos os itens com erros graves Execute afuIndexer -reindexsevereerrors

Itens com um valor de IDXRC específico Execute afuIndexer -reindexitems <IDXRC>

v Reindexar itens que foram indexados durante um período de tempo particular
após o qual alterações foram feitas no ambiente de processamento que
influenciam o resultado do processamento de documento e da indexação.
Execute
afuIndexer -reindexdate <yyyymmdd>

em que <yyyymmdd> é a data do archive do item.
Todos os itens com uma data de archive igual a <yyyymmdd> ou posterior são
reindexados.
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Referências relacionadas

“Códigos de Retorno do Índice Armazenados na Tabela de Tarefas Concluídas” na
página 657

Etapas para Executar se o Processo do Indexador Parar Inesperadamente:

Se o processo do indexador parar inesperadamente antes de todos os itens no lote
de itens terem sido processados, ou se CTRL-BREAK for pressionado durante o
processamento, o processo do indexador deverá ser reiniciado manualmente.

Para assegurar desempenho robusto 24x7, o processo do indexador usa um
processo trabalhador separado para lidar com todos os documentos, mesmo se
algum destes documentos estiver malformado e, como consequência, destruir a
estrutura de memória de um processo ou fizer com que o processo finalize
inesperadamente. Este processo trabalhador usa o Filtros Oracle/Stellent Outside
In Technology para converter documentos para seus conteúdos textuais. Usar um
processo trabalhador separado é explicitamente recomendado pelo Filtros
Oracle/Stellent Outside In Technology porque a qualidade dos documentos que
são processados é desconhecida e documentos malformados podem levar a
comportamento do processo inesperado.

Nota: Se o processo trabalhador do indexador para inesperadamente no UNIX ou
no Linux, o sistema operacional geralmente cria um arquivo principal. Por padrão,
o processo do indexador remove automaticamente o arquivo principal. Para
suprimir a criação de um arquivo principal, emita o comando ulimit -c 0 no shell
no qual o processo do indexador é iniciado. Para obter detalhes, consulte o manual
do sistema operacional.

Para evitar múltiplas instâncias do mesmo tipo de item, o indexador cria um
arquivo para cada tipo de item no sistema de arquivos assim que o processo do
indexador é iniciado. Normalmente, este arquivo de controle é removido assim que
o processamento é concluído. Entretanto, se o processo indexador parar
inesperadamente ou for interrompido, esse arquivo não será excluído. Se o
indexador for iniciado novamente para o mesmo tipo de item, o processo do
indexador exibirá uma mensagem indicando que uma instância já está em
execução. A mensagem inclui o nome do arquivo de controle e o código de retorno
do processo 100.

A variável de ambiente AFU_INDEXER_PROMPT_RUN influencia este
comportamento. Se a variável for configurada como 1, o processo do indexador
não finalizará com um código de retorno igual a 100 se ele detectar que um
processo do indexador já está em execução para o mesmo tipo de item mas, em
vez disso, perguntará ao usuário sobre se deve continuar e ignorar o código de
retorno. Naturalmente, perguntar ao usuário suspende o processo.

Se o processo do indexador parar inesperadamente ou CTRL-BREAK for
pressionado durante o processamento:
1. Exclua o arquivo de controle da instância que aparece na mensagem de erro

exibida pelo processo do indexador.
2. Execute afuIndexer novamente com os mesmos argumentos de antes do

processo ser interrompido.

Processando Itens com um Erro Grave:
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Os itens que possuem um erro grave podem ser a causa do processo trabalhador
parar inesperadamente durante a indexação, resultando na parada do processo
indexador. Durante uma execução subsequente, esses itens são identificados pelo
indexador como sendo potencialmente responsáveis pela parada do processo
trabalhador.

Na próxima vez em que o processo indexador for executado, os itens que podem
ter sido a causa serão identificados.

Para tentar localizar quais itens produziram um erro grave, siga estas etapas:
1. Pare o arquivamento para o tipo de item.
2. Execute afuIndexer novamente com os mesmos argumentos que antes de o

processo indexador ter sido interrompido. Execute o indexador até que todos os
itens que estão na tabela de tarefas abertas sejam processados (a tabela de
tarefas abertas deve estar vazio). Os itens que podem ter causado a parada do
processo não serão processados novamente. Eles serão incluídos na tabela de
tarefas concluídas com um IDXRC de 200.

3. Para tentar processar novamente os itens com um IDXRC de 200, execute
afuIndexer -reindexsevereerrors -usesettings
"IdxNumberOfParallelIndexerTasks=1; GenDump=1"

Dica: É recomendado que você reduza o número de encadeamentos de
processamentos para um durante a reindexação dos itens com erros graves.

4. Reinicie o arquivamento para o item de item se o processamento for concluído
com êxito. Caso contrário, relate este erro ao Suporte IBM e inclua os
documentos originais que causaram os erros graves. Esses arquivos estão
localizados no diretório especificado na opção de configuração
GenDumpDirectory.

Depurando o Processamento de um Item:

Quando o processo do indexador é executado no modo de depuração, o indexador
alterna para um modo de processamento que suporta um cuidadoso exame
subsequente dos documentos que foram processados.

Como a opção de depuração requer interação com o usuário, afuIndexer não pode
ser executado no modo em lote. O modo de processamento de depuração afeta o
processo do indexador da seguinte forma:
v O indexador é executado no modo de processo único. Nenhum processo

trabalhador separado é iniciado.
v O trabalhador indexador é executado no modo de encadeamento único, não no

modo paralelo. Isto significa que as tarefas são processadas uma por vez.
v As seguintes opções de configuração são alteradas automaticamente:

– A opção de dump é ativada.
– A criação de log está ativada. Os nomes de arquivos de log não incluem um

registro de data e hora, que significa que todos os dados do log são gravados
em um arquivo que é distinto dos demais arquivos de log e é sobrescrito pela
próxima sessão de depuração.

– O tempo de processamento para cada item não é registrado pois a
sincronização está desativada.

– Os arquivos XML temporários não são excluídos após a indexação.
Posteriormente, é possível excluir esses arquivos manualmente no diretório
especificado pela opção de configuração GenXmlDirectory.
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– Os tempos limites são aumentados e valores de sincronização internos são
adaptados.

– Nenhum comando backup ou qualquer outro comando configurado é
executado.

v Se a variável de ambiente AFU_INDEXER_XML_VIEWER estiver definida, o
usuário será perguntado para cada item sobre se os arquivos XML temporários
devem ser exibidos. Para obter detalhes, consulte a descrição da variável de
ambiente do indexador AFU_INDEXER_XML_VIEWER.

v Comentários adicionais são incluídos no conteúdo dos arquivos XML que
incluem o valor de IDXRC e nomes de atributo. Estes comentários podem
ajudá-lo a entender como o indexador processou o documento original. Estes
comentários são ignorados pelo Net Search Extender e não são incluídos no
índice de texto completo.

v Para cada item, é solicitada ao usuário a confirmação se o item deve ser incluído
no índice de texto completo do Net Search Extender, ou seja, se o item deve ser
indexado.

v O modo de depuração ativa os efeitos dos argumentos de linha de comandos
-verbose.

v Exceções e erros são exibidos no contexto integral. Isto pode incluir um rastreio
de pilha.

v Como os itens especificados são automaticamente reindexados quando
afuIndexer é executado no modo de depuração, nenhum dos argumentos de
reindexação pode ser usado.

v Os argumentos da linha de comando-debug e -nseindexreorg não podem ser
usados ao mesmo tempo.

v Os argumentos da linha de comandos -debug e -continuousmode não podem ser
usados ao mesmo tempo.

Referências relacionadas

“Variáveis de Ambiente do Indexador de Texto” na página 675

Recuperando Itens do Gerenciador de Recursos do IBM Content Manager:

Para depurar itens que não podem ser processados corretamente pelo processo do
indexador, os documentos originais poderão ser necessários para ajudar a
determinar a causa, particularmente se o Suporte IBM for solicitado.

Os documentos originais residem no Gerenciador de Recursos do IBM Content
Manager.

Para acessar estes documentos:

Extraia os documentos originais do IBM Content Manager Resource Manager para
um disco local:
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Opção Descrição

Usando o argumento -debug 1. Execute

afuIndexer -debug
<item ID>;<item ID>

em que <item ID> é o item que não
pôde ser processado corretamente.

Se você executar afuIndexer com o
argumento -debug, a opção de configuração
GenDump será ativada automaticamente.

Usando o argumento -reindexitems 1. Ative a opção de configuração
GenDump ou use o argumento do
indexador -usesettings "GenDump=1".

2. Execute

afuIndexer -reindexitems
<item ID>;<item ID>

em que <item ID> é o item que não
pôde ser processado corretamente.

3. Desative a opção de configuração
GenDump.

Nota: Os documentos originais são gravados no diretório especificado pela opção
de configuração GenDumpDirectory.

Parando um Processo Indexador em Execução do IBM Content Collector
Prematuramente ou em um Ponto no Tempo Específico:

Se precisar parar um processo em execução para um tipo de item específico
prematuramente, por exemplo, em um horário específico ou após um intervalo de
tempo específico, você poderá emitir uma solicitação de encerramento com relação
a um processo indexador em execução ou um processo indexador executando no
modo contínuo.

Para parar o processo, inicie uma segunda instância do processo afuIndexer para o
mesmo tipo de item e inclua o argumento de linha de comandos de encerramento.
Dois modos diferentes de encerramento estão disponíveis:
v Completo
v Forçado

Para um encerramento completo, inicie um novo processo afuIndexer usando o
seguinte argumento de linha de comandos:
-shutdown complete

Esta instância do processo afuIndexer irá executar as seguintes tarefas:
v Parar a leitura de mais itens da tabela de tarefas abertas
v Concluir o processamento de todos os itens para todas as tarefas ativas
v Execute o Net Search Extender para atualizar o índice de texto completo com os

itens que foram processados até o momento se o tamanho do lote atual exceder
o tamanho do lote mínimo
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Isto significa que a ferramenta indexadora encerrará o processamento do tipo de
item como se a tarefa de processamento tivesse atingido o limite do tamanho do
lote máximo.

Para um encerramento forçado, inicie um novo processo afuIndexer usando o
seguinte argumento da linha de comandos:
-shutdown force

Esta instância do processo afuIndexer irá executar as seguintes tarefas:
v Parar a leitura de mais itens da tabela de tarefas abertas
v Parar o processamento de itens para todas as tarefas ativas
v Encerrar sem executar o Net Search Extender para atualizar o índice de texto

total

Isto significa que todo o trabalho executado para o tipo de item durante esta
execução do indexador é perdido e será repetido na próxima vez que o indexador
for executado.

Atenção: Se você planejar encerrar um processo do indexador em execução para
um tipo de item em um ponto específico do tempo e emitir um pedido-shutdown
complete (por exemplo, através de uma tarefa cron), lembre-se de que uma
quantidade de tempo considerável pode decorrer antes de a indexação parar após
o pedido de encerramento ter sido reconhecido pelo processo do indexador em
execução:
v A conclusão de todas as tarefas ativas pode demorar algum tempo, até alguns

minutos, dependendo do desempenho do sistema, o número de tarefas ativas
com documentos em andamento e a definição da opção de configuração
TxtCnvTimeOutInSecs.

v A chamada do Net Search Extender subsequente para atualizar o índice de texto
completo também demora algum tempo. Dependendo do número de itens que
precisam ser processados, esta chamada pode levar um tempo considerável,
algumas vezes até algumas horas.

v O comando de encerramento não tem impacto sobre a execução do processo de
atualização do Net Search Extender. Isto significa que se um comando de
encerramento for emitido após a inicialização do Net Search Extender, o Net
Search Extender continuará o processamento do lote. Somente após a conclusão
do processamento do lote pelo Net Search Extender a solicitação de
encerramento será executada.

Se o processo afuIndexer for encerrado enquanto está em execução no modo em
lote, o processo será encerrado com um código de retorno de processo 102, que
indica que o processo do indexador foi interrompido devido a uma solicitação de
encerramento. Se o processo afuIndexer for encerrado enquanto está executando
no modo contínuo, o processo terminará com um código de retorno de processo 0,
indicando que o processamento foi bem sucedido ou com outro código de retorno
indicando que nenhum item foi processado ou que ocorreu um erro.

Reorganização do Índice:

Quanto mais atualizações são feitas em um índice do Net Search Extender e mais
dados do índice se acumulam, mais as estruturas de índice internas se tornam
fragmentadas e requerem mais operações de E/S de disco para estruturas de dados
não contíguas. Consequentemente, o desempenho da procura de índice é reduzido.
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Para melhorar o desempenho da procura de índice, um índice deve ser
reorganizado periodicamente. O processo afuIndexer tenta determinar quando
iniciar uma reorganização de índice automaticamente usando as definições de
configuração que ajudam a controlar o número de documentos que foram
indexados pelo mecanismo de indexação Net Search Extender para cada tipo de
item.

Se e quando um processo de reorganização de índice deve ser iniciado devem ser
influenciados pelos valores das seguintes opções de configuração:
v IdxReorgBatchSize:

Se o número de documentos indexados pelo Net Search Extender em execuções
anteriores do indexador exceder o número de itens configurados na opção de
configuração IdxReorgBatchSize, será tentada uma reorganização de índice.
O valor-padrão para IdxReorgBatchSize é de 1,5 milhões de itens.

v IdxMaxNumberOfUpdatesWithoutReorg:
O valor de IdxMaxNumberOfUpdatesWithoutReorg evita que o número de
itens que foram incluídos no índice cresça indefinidamente sem que seja
executada uma reorganização de índice. Isto pode ocorrer acidentalmente se o
indexador estiver planejado para executar durante o período de tempo de
bloqueio definido pelas opções IdxReorgTimeBlockIntervalBegin e
IdxReorgTimeBlockIntervalEnd

Logo que o número de itens incluídos no índice tiver atingido o número
especificado na opção IdxMaxNumberOfUpdatesWithoutReorg e, se não tiver
sido executada nenhuma reorganização de índice até o momento, o indexador
recusará indexar itens adicionais e parará o processamento com um erro. A
operação de reorganização de índice deve ser iniciada manualmente, executando
afuIndexer com o argumento da linha de comandos -nseindexreorg.

v GenNseIndexDirectoryMinFreeSizeRequiredInMB:
Antes de ser tentada uma reorganização, o processo do indexador verifica se há
espaço em disco suficiente. A quantidade mínima que deve estar disponível nos
diretórios de índice do Net Search Extender é determinada pelo valor de
GenNseIndexDirectoryMinFreeSizeRequiredInMB.
Se houver espaço livre em disco suficiente nestes diretórios de índice, será
tentada uma reorganização de índice. Se não houver espaço livre em disco
suficiente, o índice não poderá ser reorganizado. Uma mensagem de erro é
exibida e registrada.

v IdxReorgTimeBlockIntervalBegin e IdxReorgTimeBlockIntervalEnd:
Estas opções de configuração podem ser usadas para evitar uma reorganização
de índice durante um intervalo de tempo específico. Como a operação de
reorganização de índice requer muito tempo e também bloqueia a procura do
índice por um período de tempo, pode ser útil evitar a execução de uma
reorganização de índice em alguns períodos, por exemplo, durante as principais
horas do expediente. Configurando estas opções, pode ser definido um intervalo
de tempo durante o qual não é permitida a execução de nenhuma reorganização
de índice.
Se estas opções forem especificadas, a operação de reorganização será executada
apenas se o tempo de processamento atual não estiver dentro do intervalo de
tempo especificado pelas duas opções. Se o tempo de processamento estiver
neste intervalo de tempo, um aviso será exibido e registrado, e a operação de
reorganização será adiada até a próxima execução do indexador.
Se estas opções não forem especificadas, a operação de reorganização não será
bloqueada por um intervalo de tempo.
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Se o argumento de linha de comandos do afuIndexer, –nseindexreorg, for
especificado, uma reorganização de índice será executada como parte da operação
de atualização de índice, sem restrição do valor de IdxReorgBatchSize ou das
opções que especificam um bloqueio de período de tempo. Apenas o valor da
opção GenNseIndexDirectoryMinFreeSizeRequiredInMB é verificado e pode
evitar que ocorra uma reorganização de índice.

Nota: Se uma reorganização foi executada como parte da última operação de
atualização do índice, o tamanho do lote máximo será ajustado (aumentado)
automaticamente.

Procurando Cadeias de Erros:

Além do valor armazenado na coluna IDXRC da tabela de tarefas concluídas
indicando se a indexação foi bem-sucedida ou resultou em um erro ou aviso, uma
cadeia de notificação é indexada com o item se um aviso ou error foi detectado.

A sequência de notificação que é produzida como o resultado de um aviso inicia
com IcmFceWarning: seguido por uma mensagem de aviso, por exemplo,
IcmFceWarning: IcmConfigFilteringFile. Uma sequência de notificação de aviso
será indexada juntamente com um item se a opção de configuração
XmlInsertAttachmentProcessingWarnings for configurada para 1, que é a
configuração recomendada.

A sequência de notificação que é produzida como o resultado de um erro do
documento inicia com IcmFceError: seguido por uma mensagem de erro, por
exemplo, IcmFceError: IcmConversionFailedTooManyExtendedChars. As sequências
de notificação de erro são sempre indexadas juntamente com um item.

Essas sequências de aviso e de erro também eram geradas pela saída de usuário de
procura de texto em versões anteriores do Content Collector e do CommonStore e
eram armazenadas com o item no índice.

Estas cadeias de mensagens podem ser usadas em uma consulta de procura para
identificar documentos que foram indexados com estas cadeias de mensagens e
podem então reindexar estes documentos, por exemplo, se foram instalados novos
filtros de documentos que devem resolver problemas anteriores de conversão de
documentos.

As cadeias de mensagem de aviso a seguir são indexadas com um item e podem
ser procuradas:

Tabela 181. As Cadeias de Aviso do Indexador

Cadeia de notificação
IcmFceWarning: IcmConfigFilteringFile

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 0

v O documento, ou um dos anexos integrados do item, foi filtrado com a ajuda
de uma especificação de filtro de tipo de arquivo ou a opção de configuração
TxtCnvOutsideInFilterGroups foi ativada.
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Tabela 181. As Cadeias de Aviso do Indexador (continuação)

Cadeia de notificação
IcmFceWarning: IcmConversionPlainText

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 0

v A detecção automática de página de códigos ou a análise de caracteres
estendidos mostrou que o documento, ou um dos anexos integrados do item, é
um documento de texto simples.

Cadeia de notificação
IcmFceWarning: IcmConversionAutoCodePage

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 0

v O documento estava sujeito à detecção automática de página de códigos.

Cadeia de notificação
IcmFceWarning: IcmConversionFailedNoText

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 0

v Um dos anexos integrados, ou um documento, não continha nenhum texto, por
exemplo, era um arquivo gráfico.

Cadeia de notificação
IcmFceWarning: IcmConversionDefaultCodePage

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 0

v A codificação do documento foi assumida como estando na página de códigos
padrão e convertida.

Cadeia de notificação
IcmFceWarning: IcmConversionFailedProtected

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 0

v O documento, ou um dos anexos integrados do item, não pôde ser tratado pelo
Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology porque estava protegido ou
criptografado.

Cadeia de notificação
IcmFceWarning: IcmUnhandledOLEObject

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 0

v O item foi indexado mas continha objetos OLE integrados que não puderam ser
processados.
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Tabela 181. As Cadeias de Aviso do Indexador (continuação)

Cadeia de notificação
IcmFceWarning: IcmUnhandledEmbeddedMsg

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 0

v O item foi indexado mas continha objetos MSG integrados que não puderam
ser processados.

Cadeia de notificação
IcmFceWarning: IcmConversionDisabled

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 0

v O documento, ou um dos anexos integrados do item, não foi processado de
jeito nenhum porque a opção de configuração TxtCnvEnabled está desativada.

As seguintes cadeias de mensagens de erro foram indexadas com um item e
podem ser procuradas:

Tabela 182. As Cadeias de Erros do Indexador

Cadeia de notificação
IcmFceError: InsoErrorNotEnoughMemory

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 1

v O documento, ou um dos anexos integrados do item, não pôde ser totalmente
processado devido a restrições de memória e foi indexado apenas parcialmente.

Cadeia de notificação
IcmFceError: IcmConversionFailedTooManyExtendedChars

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 2

v O documento, ou um dos anexos integrados do item, não pôde ser manipulado
pelo Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology. A opção de configuração
TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat foi ativada, mas a proporção
de caracteres estendidos (caracteres > 0x7F) excedeu o valor especificado na
opção de configuração TxtCnvMaxExtendedCharactersRatio.

Cadeia de notificação
IcmFceError: IcmConversionFailedCodepageNotSupported

Código de retorno e descrição

v IDXRC =3

v A codificação do documento foi especificada como estando em uma página de
códigos padrão que não é suportada.

722 Guia do Administrador



Tabela 182. As Cadeias de Erros do Indexador (continuação)

Cadeia de notificação
IcmFceError: InsoErrorNoFilterAvailable

Código de retorno e descrição

v TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat = 0

v IDXRC = 4

v O documento, ou um dos anexos integrados do item, não pôde ser tratado pelo
Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology porque o formato de documento
não é suportado pelo Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology.

Cadeia de notificação
IcmFceError: InsoErrorNoFilterAvailable

Código de retorno e descrição

v TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat = 1

v IDXRC = 5

v O documento, ou um dos anexos integrados do item, não pôde ser tratado pelo
Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology e, embora a opção de
configuração TxtCnvPlainTextHandlingForUnsupportedFormat tenha sido
ativada, os caracteres reconhecidos no documento ou no anexo indicaram um
conteúdo não textual (binário).

Cadeia de notificação
IcmFceError: IcmEmptyFile

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 6

v O documento, ou um dos anexos integrados do item, não pôde ser processado
porque o arquivo está vazio (tamanho: 0 bytes).

Cadeia de notificação
IcmFceError: InsoErrorConvertingAttachment

Código de retorno e descrição

v IDXRC = 7

v O documento, ou um dos anexos integrados do item, não pôde ser manipulado
pelo Filtros Oracle/Stellent Outside In Technology devido a um erro geral.

Recriando um Índice:

Na maioria dos casos, é necessário apenas assegurar que o tipo de item seja
procurável em texto, em outras palavras, que ele tenha sido ativado para
indexação e que você não precise se preocupar com a criação do índice do texto.
Entretanto, se a configuração do índice do Net Search Extender não estiver correta,
ou se o índice está corrompido e não pode ser restaurado a partir de um backup, o
índice deverá ser recriado.

O processo de recriação do índice pode ser iniciado apenas se um arquivo de
configuração do indexador existe para o tipo de item. Se o processo de recriação
do índice for chamado sem um arquivo de configuração, o processo procurará uma
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configuração padrão para o tipo de item no diretório atual e, se localizada, a
carregará. Se nenhum arquivo de configuração padrão for localizado ou se nenhum
arquivo de configuração passar em um argumento para o processo de recriação de
índice, o processo exibirá uma mensagem de erro e o processamento parará.

A recriação do índice em si não demora muito. Entretanto, o preenchimento do
índice é um procedimento muito caro, especialmente se uma grande quantidade de
documentos precisa ser reindexada. Não recrie um índice, a menos que haja prova
absoluta de que o índice esteja definitivamente danificado ou que a recriação do
índice seja claramente necessária.

Importante: Antes do processo de recriação do índice ser iniciado, os serviços do
aplicativo da Web do IBM Content Collector devem ser interrompidos. O
arquivamento para o tipo de item deve ser parado.

Como padrão, a recriação de índice é executada em modo interativo. Isto significa
que é solicitada do usuário, por exemplo, confirmação se a recriação de índice é
realmente desejada e se o arquivamento para o tipo de item foi parado. Para
executar o processo de recriação de índice no modo em lote, sem usar o prompt,
configure o valor da variável de ambiente AFU_INDEXER_PROMPT_RECREATE
para 1.

A recriação do índice (anteriormente a função RecreateIndex) consiste no seguinte:
v Exclusão do índice de texto completo do Net Search Extender
v Criação de um novo índice de texto completo vazio do Net Search Extender
v Criação de uma nova tabela de banco de dados vazia de tarefas concluídas
v Criação de uma nova tabela de banco de dados vazia de tarefas abertas
v Reconfiguração dos dados de monitoramento para o tipo de item na tabela para

tarefas de monitoramento
v Exclusão de acionadores antigos e criação de novos na tabela de tarefas abertas
v Preenchimento da tabela de tarefas abertas com todos os IDs de item no tipo de

item

Atenção:

v Se desejar alterar as definições de campo de atributo para o tipo de item
existente, faça estas alterações no arquivo de modelo de tipo de item e no
arquivo de configuração de tipo de item antes de recriar o índice.

v O processo afuRecreateIndex cria apenas o índice; ele não preenche o índice.
Para preencher o índice, você deve executar afuIndexer que, dependendo do
tamanho do índice original, pode ser um procedimento que consume muito
tempo.

Para recriar o índice:
v No UNIX e Linux, execute

afuRecreateIndex.sh

v No Windows, execute
afuRecreateIndex.cmd

Nota: Quando você executa o processo afuRecreateIndex:
v Todos os argumentos da linha de comandos fazem distinção entre maiúsculas e

minúsculas.
v Os argumentos da linha de comandos podem aparecer em qualquer ordem.
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v Use os seguintes delimitadores para argumentos que podem passar mais de um
valor:
– No Windows, um ponto e vírgula (;)
– Em máquinas UNIX ou Linux, um caractere dois-pontos (:)

v O nome do tipo de item não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
v As opções de configuração do indexador que passaram por um argumento não

fazem distinção de maiúsculas e minúsculas.

Se você executar afuRecreateIndex e não especificar um argumento ou inserir o
comando seguido por -?, o seguinte será exibido:
afuRecreateIndex: Usage:

[-?|-h|-copyright]
-it <itemtype>
-database <database>
[-user <userID|@environmentVariable|:filename>]
[-password <password|@environmentVariable|:filename>]
[-schema <schema>]
[-indexdirectory <directory>]
[-workdirectory <directory>]
[-modelfile <filename>]
[-tablespace <tablespace>]
[-useconfig <.ini file>;<...>]
[-usesettings "<option=value>;<...>"]
[-exportconfig <.ini file>]
[-listconfig]
[-verbose] [-showsql] [-trace]
[-simulate]
[-quiet]

em que:

-? Lista todos os argumentos que podem ser passados para a ferramenta
afuRecreateIndex.

-h Lista todos os argumentos que podem ser passados para a ferramenta
afuRecreateIndex.

-copyright
Lista o aviso de copyright e informações de versão.

-it <itemtType>
Necessário.

O tipo de item do IBM Content Manager (coleta de documentos) que você
deseja indexar. Os nomes de tipos de itens de modelos de dados incluídos no
pacote configurável e compostos não fazem distinção entre maiúsculas e
minúsculas.

Importante: Se o seu tipo de item for um tipo de item composto de e-mail,
não insira o tipo de item de anexo. Os tipos de item de anexo não podem ser
processados por si mesmos, mas são processados automaticamente como parte
do tipo de item de e-mail.

-database <database>
Necessário.

O nome do banco de dados do servidor de bibliotecas no qual o tipo de item
está armazenado. O nome do banco de dados pode ser especificado em dois
formatos que afetam a maneira em que a ferramenta do indexador conecta-se
ao banco de dados. A conexão com o banco de dados é implementada usando
Java Data Base Connectivity (JDBC) que define como um cliente Java pode
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acessar um banco de dados. O JDBC possui diferentes tipos de conexão e o
IBM Content Collector suporta JDBC tipo 2 e JDBC tipo 4.

Para usar uma conexão JDBC tipo 4, a especificação para o nome do banco de
dados do argumento -database deve incluir um nome do servidor, um número
de porta e um nome do banco de dados no seguinte formato:
<databaseserver>:<portnumber>/<database name>, por exemplo, -database
localhost:50000/icmnlsdb. O JDBC tipo 4 é o método de acesso ao banco de
dados recomendado, mas sempre requer a especificação completa do ID do
usuário e senha.

Para usar uma conexão JDBC tipo 2, a especificação para o nome do banco de
dados do argumento -database deve nomear uma conexão do DB2 existente,
em outras palavras, o nome do banco de dados deve ser catalogado no DB2,
por exemplo, -database icmnlsdb. Como o JDBC tipo 2 usa uma conexão com
o banco de dados existente, nenhum ID do usuário e senha precisam ser
especificados. Entretanto, uma versão nativa de 32 bits do driver DB2 JDBC
Tipo 2 (biblioteca compartilhada) deve estar disponível e definido no caminho
de classe para utilizar a conexão do JDBC tipo 2.

-user <userID|@environmentVariable|:filename>
Opcional

Forneça um ID do usuário. Necessária apenas se não existir nenhuma conexão
com o banco de dados do servidor de bibliotecas. Há três maneiras pela quais
é possível inserir um ID do usuário:
1. Especifique o ID do usuário diretamente na linha de comandos
2. Especifique o nome de uma variável de ambiente a partir da qual o ID do

usuário é lido. O nome da variável de ambiente deve ser prefixado por um
caractere sinal de arroba (@), por exemplo,
export INDEXER_USERID=user8

afuRecreateIndex -user @INDEXER_USERID

3. Especifique o nome de um arquivo de texto que contenha a senha, por
exemplo,
afuRecreateIndex -user :myUserID.txt

O arquivo de texto deve conter uma única linha com o ID do usuário (sem
comentários e sem espaços).

A vantagem de usar uma variável de ambiente ou um arquivo é que o ID do
usuário não fica visível em nenhuma informação de status do processo.

O ID do usuário deve ter direitos de acesso para excluir e atualizar índices de
procura de texto. Para obter informações exatas sobre quais direitos do usuário
são necessários para excluir e atualizar índices de procura de texto, consulte
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.db2.luw.admin.nse.topics.doc/doc/c0052101.html para DB2 Net
Search Extender V9.5 e http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/
v9r7/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.admin.nse.topics.doc/doc/
c0052101.html para DB2 Net Search Extender V9.7.

-password <userID|@environmentVariable|:filename>
Opcional

A senha do ID do usuário com autoridade do administrador de banco de
dados. Necessária apenas se não existir nenhuma conexão com o banco de
dados do servidor de bibliotecas. Há três maneiras pela quais é possível inserir
uma senha:
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1. Especifique a senha diretamente na linha de comandos
2. Especifique o nome de uma variável de ambiente a partir da qual a senha é

lida. O nome da variável de ambiente deve ser prefixado por um caractere
sinal de arroba (@), por exemplo,
export INDEXER_PASSWORD=12345678

afuRecreateIndex -password @INDEXER_PASSWORD

3. Especifique o nome de um arquivo de texto que contenha a senha, por
exemplo,
afuRecreateIndex -password :myPassword.txt

O arquivo de texto deve conter uma única linha com senha (sem
comentários e sem espaços).

A vantagem de usar uma variável de ambiente ou um arquivo é que a senha
não fica visível em nenhuma informação de status do processo.

As senhas não são registradas em um formato de texto simples legível.

-schema <schema>
Opcional.

O nome do esquema do banco de dados, se o esquema for diferente do
esquema do banco de dados atual ou a opção de configuração GenJbdcType
estiver configurada como 4.

-indexdirectory<directory>
Opcional.

O caminho absoluto do diretório no servidor de bibliotecas do Content
Manager no qual o Net Search Extender deve criar o índice de texto completo
para o tipo de item.

Ativa a recriação do índice em um diretório diferente. Se este argumento não
for passado, o índice será recriado no mesmo diretório em que o índice antigo
estava localizado.

-workdirectory<directory>
Opcional.

O caminho absoluto do diretório ativo no servidor de bibliotecas do Content
Manager que é requerido pelo Net Search Extender para arquivos de índice
temporários

Ativa a especificação de um diretório diferente que o processo do índice deve
usar como um diretório de trabalho. Se este argumento não for transmitido, o
diretório de trabalho será o mesmo que o diretório de índice.

Nota: É recomendado que o diretório de índice e o diretório de trabalho
estejam no mesmo volume.

-modelfile<filename>
Opcional.

Ativa a recriação do índice para o tipo de item usando um arquivo de modelo
modificado.

Se um arquivo de modelo não for especificado, o arquivo de modelo usado
para o índice existente do Net Search Extender será usado para recriar o
índice.
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-tablespace<tablespace>
Opcional.

Possibilita a especificação de qual espaço de tabela usar durante a criação do
índice. Se este argumento não for transmitido, o espaço de tabela do DB2
padrão será usado.

-useconfig <.ini file>;<.ini file>
Opcional.

Ativa o uso de arquivos .ini de configuração alternativos ou de arquivos de
configuração de um caminho diferente. Vários arquivos .ini podem ser
especificados e serão carregados na ordem em que foram especificados.

-usesettings "<option=value>;<option=value>"
Opcional.

Ativa o sobrescrito temporário direto dos valores de configuração do
indexador armazenados no arquivo .ini. É possível incluir qualquer número de
pares de valores de opção de configuração <option=value> separados pelo
delimitador para seu sistema operacional. Os pares de valor da opção devem
ser colocados entre aspas duplas. As opções de configuração listadas (<option>)
não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. O uso deste argumento é
útil no início para verificar a configuração e execução do indexador.

-exportconfig <.ini file>
Opcional.

Exporta a configuração do indexador para o arquivo .ini especificado em <.ini
file>.

-listconfig
Opcional.

Lista todas as opções de configuração e seus valores que estão configurados
para a execução do indexador atual.

-verbose
Opcional.

Exibe informações detalhadas de processamento na tela. O uso de -verbose é
útil no início para obter informações detalhadas sobre todo o processamento.
Se -verbose for especificado, os arquivos de log também conterão informações
adicionais.

-showsql
Opcional.

Exibe todos os comandos SQL do DB2 executados pelo sistema na tela. O uso
deste argumento é útil no início para verificar a configuração e execução de
todo o processamento do sistema DB2. Se este argumento for especificado,
todas as instruções SQL também serão incluídas no arquivo de log.

-trace
Opcional.

Está além do modo detalhado, exibindo mais detalhadamente os arquivos de
log para suportar a determinação de erros. Isto é necessário apenas para o
Suporte IBM e requer o uso do arquivo de propriedades de rastreio.

-simulate
Opcional.
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Executa o processo de criação de índice mas não atualiza os bancos de dados.
O Net Search Extender não é chamado. Use esta configuração para validar a
configuração do índice.

-quiet
Nenhuma etapa de processamento é exibida no console.

Fazendo Backup de Arquivos de Índice:

Os arquivos de índice podem ficar danificados durante as etapas finais de
mesclagem ou reorganização no processo de indexação, se os processos db2text ou
cteprupx forem parados inesperadamente.

O índice também pode ficar danificado se os arquivos não puderem ser gravados
nele porque não há espaço suficiente no sistema de arquivos. Portanto, é
importante projetar uma estratégia para restaurar um backup point-in-time e, em
seguida, atualizar este backup com documentos que foram indexados antes do
backup.

Se você não fizer backup do índice, deverá recriar o índice, que é uma tarefa
dispendiosa e demorada.

O processamento de backup pode ser incluído durante o processamento do
indexador usando as opções de configuração GenCommandXXX. Isto pode ser útil
se as etapas de processamento de backup definidas forem destinadas à execução
apenas em dados do Net Search Extender, e se o backup dos dados do índice não
fizer parte de uma solução completa de backup do disco executada
periodicamente.

Usando esta opção, as etapas de processamento definidas pelo usuário poderão ser
incluídas diretamente antes do início da indexação ou da reorganização de índice,
ou imediatamente após a conclusão da indexação ou da reorganização.

Layout da Tabela de Banco de Dados para as Tabelas de Tarefas do Indexador:

Existem duas tabelas de tarefas do indexador do banco de dados, uma para as
tarefas abertas e outra para as tarefas concluídas.

As duas tabelas são criadas para cada tipo de item. O conteúdo destas tabelas de
banco de dados pode ser usado para propósitos de referência, além dos
argumentos da linha de comandos do processo do indexador e das opções de
configuração disponíveis.

A tabela de tarefas abertas contém todos os itens que não foram processados e
indexados. O nome da tabela de banco de dados de tarefas abertas é formado pela
combinação de AFU1FTIOPEN<item type id> em que <item type id> é o ID de tipo
de item numérico. Insira os zeros precedentes se necessário para criar o ID com 5
dígitos de comprimento.

Ela tem o seguinte layout:
Nome da Tipo de Nome do
coluna esquema tipo Tamanho Escala Nulos
------------------------------ --------- ------------------ -------- ----- ------
ITEMID SYSIBM CHARACTER 26 0 Não
VERSIONID SYSIBM SMALLINT 2 0 Não
ADDDATE SYSIBM TIMESTAMP 10 0 Sim
OP SYSIBM SMALLINT 2 0 Sim
IDXSTATUS SYSIBM SMALLINT 2 0 Sim

Configurando o Content Collector 729



O nome da tabela de banco de dados de tarefas concluídas é formado pela
combinação de AFU1FTICOMP<item type id> em que <item type id> novamente é o
ID de tipo de item numérico e deve ter 5 dígitos de comprimento. A tabela de
banco de dados de tarefas concluídas contém todos os itens que foram indexados
ou ignorados por qualquer razão. Ela tem o seguinte layout:
Nome da Tipo de Nome do
coluna esquema tipo Tamanho Escala Nulos
---------------------------- --------- ------------------ -------- ----- ------
ITEMID SYSIBM CHARACTER 26 0 Não
VERSIONID SYSIBM SMALLINT 2 0 Não
ADDDATE SYSIBM TIMESTAMP 10 0 Sim
IDXDATE SYSIBM TIMESTAMP 10 0 Sim
IDXRC SYSIBM SMALLINT 2 0 Sim

Consulte “Códigos de Retorno do Índice Armazenados na Tabela de Tarefas
Concluídas” na página 657 para obter uma lista dos valores de IDXRC disponíveis.

Excluindo um Tipo de Item:

Antes de excluir um tipo de item existente, execute a ferramenta de verificação do
indexador para determinar os nomes de tabela de banco de dados necessários para
excluir tabelas de banco de dados e o índice de texto completo.

Para excluir um tipo de item:
1. Execute a ferramenta afuCheck com o argumento -verbose. Este modo exibirá o

seguinte:
v O nome da tabela de banco de dados para as tarefas abertas (em Tabela de

tarefas abertas)
v O nome da tabela de banco de dados para tarefas concluídas (em Tabela de

tarefas concluídas)
v O nome do índice de texto completo do Net Search Extender (em

Propriedades do NSE → nome do índice do NSE)
2. Exclua a tabela de tarefas abertas para o tipo de item usando o comando DB2

DROP TABLE e o nome da tabela de tarefas abertas.
3. Exclua a tabela de tarefas concluídas para o tipo de item usando o comando

DB2 DROP TABLE e o nome da tabela de tarefas concluídas.
4. Exclua o índice de texto completo do Net Search Extender, como ele está

descrito na documentação do Net Search Extender, executando o comando
db2text drop index.

Indexador para Mensagens de Erro de Procura de Texto:

Esta é uma lista de mensagens de erro do indexador que podem ocorrer com uma
descrição de qual ação executar.

1 Uma instância do indexador já está
sendo executada para este tipo de item.
O arquivo ''{0}'' indica isto. Uma
segunda instância não pode ser iniciada.

Ação do usuário: Isto pode ocorrer se o processo
indexador parou de maneira inesperada ou foi
interrompido.

Verifique se o processo indexador não está mais em
execução. Quando o processo tiver sido parado, exclua
o arquivo especificado e reinicie o indexador

2 Ocorreu um problema de comunicação:
O processo indexador não pode se
comunicar com o processo trabalhador.

Ação do usuário: Escolha um novo número da porta
configurando a variável de ambiente
AFU_INDEXER_RMI_PORT para um valor diferente ou
usando o argumento do processo indexador -port.
Certifique-se de que o número da porta esteja livre e
não seja usado por uma outra instância de processo
indexador em execução ou um outro aplicativo.

1 • 2
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3 O arquivo de configuração atual do Net
Search Extender não contém os valores
de configuração recomendados.

Ação do usuário: É recomendável configurar o Net
Search Extender usando as configurações
recomendadas. Para obter detalhes sobre quais
definições de configuração requerem quais valores,
consulte “Configuração Incorreta do Net Search
Extender” na página 888. Para usar as novas
configurações, o índice do Net Search Extender deve
ser recriado usando a ferramenta afuRecreate.

4 O tipo de item não pode ser ativado
porque ainda contém itens que não
foram indexados pelo Net Search
Extender. A tabela de log do Net Search
Extender deve estar vazia antes do tipo
de item poder ser ativado para uso com
o indexador.

Ação do usuário: Desative o arquivamento no tipo de
item e então indexe os itens que não foram processados
usando o indexador rápido ou o indexador do Content
Manager padrão com o IBM Text Search. Em seguida, o
tipo de item pode ser ativado para processamento pelo
indexador para procura de texto.

5 O serviço de indexação de texto do Net
Search Extender não pode ser
consultado.

Ação do usuário: Verifique a instalação do Net Search
Extender. Os comandos do Net Search Extender devem
estar disponíveis e definidos em PATH e eles devem ter
permissões suficientes para executar.

Verifique se você efetuou login como o proprietário da
instância e se possui permissões suficientes para
executar o comando db2text na sessão atual.

6 A UDF do Net Search Extender
registrada para este tipo de item não
pode ser identificada. Verifique a
instalação da UDF do Net Search
Extender.

Ação do usuário: Verifique se a UDF AFUFETCHFILE
foi copiada para o subdiretório de função do DB2.

7 A seção [{0}] no arquivo de configuração
''{1}'' do Net Search Extender não pôde
ser determinada.

Ação do usuário: Verifique se o arquivo de
configuração de índice do Net Search Extender é
válido, conforme descrito na documentação do Net
Search Extender.

8 O valor da opção de configuração de
índice do Net Search Extender {0} não é
o valor recomendado para indexação
correta (valor atual: {1}). O índice do Net
Search Extender deve ser recriado
usando uma configuração de índice na
qual o valor da opção de configuração
{0} é configurado como {2}

Ação do usuário: Você deve alterar o valor da opção
de configuração de índice no arquivo de modelo de
configuração de índice do Net Search Extender para o
valor recomendado. O arquivo de modelo de
configuração de índice do Net Search Extender é
chamado cteixcfg.ini e está localizado no diretório de
instalação do Net Search Extender (geralmente
.../sqllib/db2ext).

Para obter detalhes sobre quais definições de
configuração requerem quais valores, consulte
“Configuração Incorreta do Net Search Extender” na
página 888.

Em seguida, o índice do Net Search Extender deve ser
recriado usando a ferramenta afuRecreateIndex.

O arquivo de modelo de configuração de índice do Net
Search Extender é copiado automaticamente do
diretório de instalação do Net Search Extender para o
novo diretório de índice do texto durante o processo de
recriação de índice do texto.

9 A opção de configuração de índice {0} do
Net Search Extender não está definida.
O índice do Net Search Extender deve
ser recriado usando uma configuração
de índice na qual a opção de
configuração {0} está definida e
configurada como {1}.

Ação do usuário: Você deve alterar o valor da opção
de configuração de índice no arquivo de modelo de
configuração de índice do Net Search Extender para o
valor recomendado. O arquivo de modelo de
configuração de índice do Net Search Extender é
chamado cteixcfg.ini e está localizado no diretório de
instalação do Net Search Extender (geralmente
.../sqllib/db2ext). Em seguida, o índice do Net
Search Extender deve ser recriado usando a ferramenta
afuRecreateIndex.

O arquivo de modelo de configuração de índice do Net
Search Extender é copiado automaticamente do
diretório de instalação do Net Search Extender para o
novo diretório de índice do texto durante o processo de
recriação de índice do texto.

10 O arquivo de configuração ''{0}'' do Net
Search Extender não pode ser carregado
para verificação.

Ação do usuário: Verifique as permissões do arquivo e
se o arquivo está disponível.

3 • 10
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11 O serviço de indexação de texto do Net
Search Extender não pode ser iniciado.

Ação do usuário: Verifique a instalação do Net Search
Extender. Os comandos do Net Search Extender devem
estar disponíveis e definidos em PATH.

Verifique se você efetuou login como o proprietário da
instância e se possui permissões suficientes para
executar o comando db2text na sessão atual.

12 O status do Net Search Extender não
pode ser determinado devido a uma
saída inesperada: ''{0}''.

Ação do usuário: Verifique a instalação do Net Search
Extender. Os comandos do Net Search Extender devem
estar disponíveis e definidos em PATH.

Verifique se você efetuou login como o proprietário da
instância e se possui permissões suficientes para
executar o comando db2text na sessão atual.

13 O processo do Net Search Extender não
gerou nenhuma mensagem de status
(''{0}'').

Ação do usuário: Verifique a instalação do Net Search
Extender. Os comandos do Net Search Extender devem
estar disponíveis e definidos em PATH.

14 O mecanismo de procura do Net Search
Extender não pôde ser iniciado: Razão:
{0}

Ação do usuário: Verifique a instalação do Net Search
Extender. Os comandos do Net Search Extender devem
estar disponíveis e definidos em PATH.

Verifique se você efetuou login como o proprietário da
instância e se possui permissões suficientes para
executar o comando db2text na sessão atual.

15 O arquivo de modelo ''{0}'' do Net
Search Extender não pôde ser carregado.

Ação do usuário: Verifique as permissões do arquivo e
se o arquivo está disponível e válido, conforme descrito
na documentação do Net Search Extender. Se isto não
resolver o problema, recrie o índice.

16 O arquivo de modelo ''{0}'' do Net
Search Extender não pôde ser analisado.

Ação do usuário: Verifique as permissões do arquivo e
se o arquivo está disponível e válido, conforme descrito
na documentação do Net Search Extender.

17 O diretório de instalação do DB2 não
pôde ser localizado: A variável de
ambiente ''{0}'' não está definida.

Ação do usuário: Configure a variável de ambiente
especificada para o valor correto e reinicie o comando.

18 O arquivo de configuração (''{0}'') do Net
Search Extender não pôde ser localizado
no diretório de instalação do DB2 (''{1}'')
que foi configurado na variável de
ambiente ''{2}''.

Ação do usuário: Verifique se a variável de ambiente
especificada aponta para o diretório no qual o DB2 foi
instalado. O arquivo de configuração do Net Search
Extender (''{0}'') é procurado em todos os subdiretórios
do diretório especificado.

19 Nenhum índice de procura de texto do
Net Search Extender foi localizado para
o tipo de item especificado (''{0}''). Este
tipo de item não pode ser processado.

Ação do usuário: Verifique se o tipo de item correto
foi especificado quando o processo indexador foi
chamado e se foi ativado para processamento pelo
indexador para procura de texto.

20 Uma reorganização de índice do Net
Search Extender está atrasada! O número
de itens que foram atualizados desde a
última reorganização de índice do Net
Search Extender ({0}) excede o número
especificado na opção de configuração
''{1}''. Não serão possíveis mais
atualizações de índice até que uma
reorganização de índice tenha sido
executada.

Ação do usuário: O processo indexador não pode ser
executado novamente sem o argumento de linha de
comandos -nseindexreorg e um tamanho do lote igual
a 1.

21 Foi encontrado um item com um valor
ausente para um atributo definido do
Content Manager.

Ação do usuário: Se qualquer um dos seguintes
atributos estiver definido para um tipo de item, o
processo indexador espera por um valor para o atributo
em cada item que ele processa:

v ICCMailboxID

v CSORGINATOR (ao acessar um item de recurso
empacotado CommonStore)

v CSLDOrigDB (ao acessar um item de recurso
empacotado CommonStore)

11 • 21
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Verifique sua configuração de rota de tarefa. Se esses
valores estiverem ausentes, a rota de tarefa não foi
capaz de extrair os valores para esses atributos.

22 O processo afuIndexer não pode ser
iniciado.

Explicação: A mensagem de erro a seguir é exibida
quando o processo do indexador afuIndexer é iniciado:

afuIndexer: An
error occurred:
A configuration or setup problem occurred:
The version of the Net Search Extender UDF
registered for this item type is not
supported.
Version ’[V2]’ is required.
Verify that the installation of the Net
Search Extender UDF AFUFetchFile is correct

Isto indica que uma versão mais antiga da função
definida pelo usuário (UDF) AFUFetchFile ainda está
instalada em seu sistema. Isto pode ocorrer se
problemas forem encontrados quando o Suporte de
Procura de Texto do Content Collector for instalado.

Ação do usuário: Você deve atualizar a UDF
AFUFetchFIle manualmente:

1. Pare o DB2.

2. Copie o arquivo AfuFetchFile.dll do subdiretório
lib no diretório de instalação do indexador (padrão:
/opt/IBM/ICCIndexer/lib) para o subdiretório
function do diretório de instâncias do DB2 (padrão:
$DB2HOME/function).

3. Reinicie o DB2.

4. Reinicie o processo do afuIndexer.

Ativando um Armazenamento de Objeto do IBM FileNet P8
para Pesquisa

Antes que os usuários possam procurar no e-mail que foi arquivado em um
armazenamento de objeto do FileNet P8 usando o IBM Content Collector, é
necessário configurar o FileNet P8 Content Search Engine corretamente.

O procedimento geral para ativar um armazenamento de objeto para procura com
o IBM Content Collector é conforme a seguir. As respectivas etapas variam,
dependendo da versão do FileNet P8 que você usa.
1. Ative o armazenamento de objeto para indexação de texto total
2. Verifique sua configuração do Content Search Engine
3. Opcionalmente: Limpe o armazenamento de objeto
Tarefas relacionadas

“Configurando um Repositório do IBM FileNet P8” na página 630
Referências relacionadas

“Pré-requisitos Adicionais e Restrições” na página 36

Ativando Armazenamentos de Objetos em Versões do FileNet P8
Anteriores à Versão 4.5.1 para Indexação de Texto Total
Configure o FileNet P8 Content Search Engine para ativar a recuperação com base
no conteúdo de e-mail que foi arquivado usando o IBM Content Collector em um
armazenamento de objeto nas versões do FileNet P8 anteriores à Versão 4.5.1.

Pré-requisitos:

v Uma instalação do IBM FileNet P8 Content Engine e do Content Search Engine
v Um armazenamento de objeto do FileNet P8 vazio usando uma Área de

Armazenamento de Arquivo como o Armazenamento de Conteúdo padrão.
Consulte as etapas em “Limpando Armazenamentos de Objeto” na página 737 se
o armazenamento de objeto já tiver uma área de índice. Para obter informações
sobre como definir um armazenamento de objeto, consulte o tópico sobre como
configurar um repositório do IBM FileNet P8.

Para ativar um armazenamento de objeto para Content Collector:
1. Altere para a pasta ctms do diretório de instalação do Content Collector.
2. Extraia o conteúdo do arquivo ICC_FileSystem_PushAPI2.zip para o diretório

do FileNet P8 Content Search Engine, stylesets. Por exemplo:

22

Configurando o Content Collector 733



AIX, /opt/verity/data/stylesets

A estrutura de diretório resultante é semelhante a esta:

/opt/verity/data/stylesets/ICC_FileSystem_PushAPI2

Windows
<FileNetInstallDir>\FileNet\ContentEngine\Verity\data\stylesets\

A estrutura de diretório resultante é semelhante a esta:

<FileNetInstallDir>\FileNet\ContentEngine\Verity\data\stylesets\
ICC_FileSystem_PushAPI2

Em que <FileNetInstallDir> é o caminho da instalação para o FileNet P8.
3. No Painel do Verity K2, selecione Collections → Gerenciar Conjuntos de Estilos

→ Importar para importar este conjunto de estilos.
a. No campo Alias do Conjunto de Estilos, insira: ICC_FileSystem_PushAPI2
b. No campo Tipo de Gateway, insira: Gateway do Sistema de Arquivos

c. No campo Caminho de Origem, insira o caminho para o diretório
stylesets.

d. Clique em Importar.
4. Se desejar incluir atributos customizados no índice, adapte o arquivo style.xml

de acordo. O arquivo style.xml contém uma definição para uma zona com o
nome icc_custom_metadata. Por padrão, todos os metadados definidos pelo
usuário são armazenados nessa zona. Para ter cada atributo customizado
indexado separadamente em uma zona própria e para ativar procuras nesta
zona específica, inclua um elemento <preserve xmltag="xxx" > para cada
atributo.

Importante: Se você modificar qualquer um dos arquivos de estilo que são
usados para criar um índice, deverá remover o índice e, em seguida, recriar o
índice para um armazenamento de objeto existente. A reindexação não
incorporará as modificações do arquivo de estilo em um índice existente.

5. No IBM FileNet Enterprise Manager, crie uma área do índice para o
armazenamento de objeto do IBM Content Collector usando o conjunto de
estilos do Content Collector.

Importante: Apenas uma área do índice criada usando o tipo de modelo
ICC_FileSystem_PushAPI2 deve existir para o armazenamento de objeto que
você deseja usar para arquivamento de e-mail com o Content Collector. Se a
área de índice do armazenamento de objeto tiver sido configurada usando um
outro modelo, você deverá limpar as coletas de área de índice antigas. Consulte
a seção sobre como limpar armazenamentos de objetos.

6. Agora seu armazenamento de objeto está pronto para criar classes de
documento do Content Collector. É possível continuar com a instalação do IBM
Content Collector Server em uma máquina dedicada. Após a instalação do IBM
Content Collector Server, inicie o assistente de configuração inicial para criar
classes de documento no armazenamento de objeto.

Verificando sua Configuração do Content Search Engine para as
Versões do IBM FileNet P8 Anteriores à Versão 4.5.1
Após a instalação do servidor IBM Content Collector e a execução do assistente de
configuração inicial, verifique sua configuração do Content Search Engine usando o
FileNet Enterprise Manager (FEM).
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1. Crie um novo documento de classe ICCMailSearch2 que contém um arquivo de
texto. O arquivo de texto deve ter uma extensão do arquivo .xml (por exemplo
searchtest.xml) e deve conter a seguinte instrução XML:
<icc_content>test</icc_content>

Se a classe de documento ICCMailSearch2 não existir em seu armazenamento
de objeto, você deverá reexecutar o assistente de configuração inicial do IBM
Content Collector para ativar o armazenamento de objeto para arquivamento
de e-mail com o IBM Content Collector.

2. Aguarde o intervalo do despachante de recuperação com base no conteúdo
(CBR) decorrer (o padrão é 180 segundos). Em seguida, verifique se uma coleta
de área do índice foi criada para sua área do índice de armazenamento de
objeto. Se nenhuma área de índice foi criada, verifique os arquivos de registro
do Content Engine quanto a erros.

3. Use o Painel do Verity K2 para visualizar os detalhes de sua coleta
recém-criada. Deverá haver um índice de documento. Aguarde um momento
até que o índice apareça.

4. Abra a função Procura de Texto em seu Servidor de Procura no Painel do
Verity K2 e emira a consulta a seguir usando o analisador de consulta de
Idioma de Consulta do Verity:
test <in> icc_content

FileNet P8 Content Search Engine deve localizar o documento de teste.

Ativando Armazenamentos de Objetos no FileNet P8 Versão 4.5.1
para Indexação de Texto Total
Configure o FileNet P8 Content Search Engine para ativar a recuperação com base
no conteúdo do e-mail que foi arquivado usando o IBM Content Collector em um
armazenamento de objeto no FileNet P8 Versão 4.5.1.

Pré-requisitos:

v Uma instalação do IBM FileNet P8 Content Engine e do Content Search Engine
v Um armazenamento de objeto do FileNet P8 vazio usando uma Área de

Armazenamento de Arquivo como o Armazenamento de Conteúdo padrão.
Consulte as etapas em “Limpando Armazenamentos de Objeto” na página 737 se
o armazenamento de objeto já tiver uma área de índice. Para obter informações
sobre como definir um armazenamento de objeto, consulte o tópico sobre como
configurar um repositório do IBM FileNet P8.

Para ativar um armazenamento de objeto para Content Collector:
1. Altere para a pasta ctms do diretório de instalação do Content Collector.
2. Extraia o conteúdo do arquivo ICC_FileSystem_PushAPI_2.1_p8cse_4.5.1.zip

para o diretório do FileNet P8 Content Search Engine, stylesets. Por exemplo:

AIX, /opt/verity/data/stylesets

A estrutura de diretório resultante é semelhante a esta:

/opt/verity/data/stylesets/ICC_FileSystem_PushAPI_2.1_p8cse_4.5.1

Windows
<FileNetInstallDir>\FileNet\ContentEngine\Verity\data\stylesets\

A estrutura de diretório resultante é semelhante a esta:

<FileNetInstallDir>\FileNet\ContentEngine\Verity\data\stylesets\
ICC_FileSystem_PushAPI_2.1_p8cse_4.5.1
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Em que <FileNetInstallDir> é o caminho da instalação para o FileNet P8.
3. No Painel do Autonomy K2, selecione Coletas → Gerenciar Conjuntos de

Estilos → Importar para importar este conjunto de estilos.
a. No campo Alias do Conjunto de Estilos, insira:

ICC_FileSystem_PushAPI_2.1_p8cse_4.5.1

b. No campo Tipo de Gateway, insira: File System Gateway.
c. No campo Caminho de Origem, insira o caminho para o diretório

stylesets.
d. Clique em Importar.

4. Para um novo armazenamento de objeto, você deve configurar um valor de
código do idioma CBR, tal como uni para Unicode, antes de poder criar uma
área do índice. Você faz isso na guia CBR na folha de propriedade do
armazenamento de objeto. Para obter uma lista completa de valores de código
do idioma CBR válidos, consulte a documentação do Autonomy K2.

5. Se desejar incluir atributos customizados no índice, adapte o arquivo style.xml
de acordo. O arquivo style.xml contém uma definição para uma zona com o
nome icc_custom_metadata. Por padrão, todos os metadados definidos pelo
usuário são armazenados nessa zona. Para ter cada atributo customizado
indexado separadamente em uma zona própria e para ativar procuras nesta
zona específica, inclua um elemento <preserve xmltag="xxx" > para cada
atributo.

Importante: Se você modificar qualquer um dos arquivos de estilo que são
usados para criar um índice, deverá remover o índice e, em seguida, recriar o
índice para um armazenamento de objeto existente. A reindexação não
incorporará as modificações do arquivo de estilo em um índice existente.

6. No IBM FileNet Enterprise Manager, crie uma área do índice para o
armazenamento de objeto do Content Collector usando o conjunto de estilos do
Content Collector.

Importante: Apenas uma área do índice criada usando o tipo de modelo
ICC_FileSystem_PushAPI_2.1_p8cse_4.5.1 deve existir para o armazenamento
de objeto que você deseja usar para arquivamento de e-mail com o IBM
Content Collector. Se a área do índice do armazenamento de objeto tiver sido
configurada usando outro modelo, você deverá limpar as coletas da área do
índice antigas conforme descrito no tópico sobre limpeza de armazenamentos
de objetos.

7. Instale o Modelo de Dados de Conformidade de ICC da IBM para o
armazenamento de objeto. É possível importá-lo usando as ferramentas de
configuração do Content Collector para ativação do repositório ou usando o
Instalador de Complemento doIBM FileNet Enterprise Manager.

8. Denifa as configurações da partição do armazenamento de objeto. Você faz isso
na guia CBR na folha de propriedade do armazenamento de objeto. Selecione
Alterar Configurações do Particionamento de Coleta e defina um intervalo para
a propriedade de data ICCMailDate, por exemplo, um mês.

9. Defina a configurabilidade para ICCMailDate como Configurável apenas na
criação. Você faz isso na guia Mais na folha de propriedade ICCMailDate.

Verificando sua Configuração do Content Search Engine para o
IBM FileNet P8 Versão 4.5.1
Após a instalação do servidor IBM Content Collector e a execução do assistente de
configuração inicial, verifique sua configuração do Content Search Engine usando o
FileNet Enterprise Manager (FEM).
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1. Crie dois novos documentos de classe ICCMailSearch2 que contenham arquivos
de texto. Os arquivos de texto devem ter uma extensão do arquivo .xml e
devem conter a seguinte instrução XML: <icc_content>testtext</
icc_content>. Por exemplo, searchtest1.xml com <icc_content>test
partition one</icc_content> e searchtest2.xml com <icc_content>test
partition two </icc_content>. Se a classe de documento ICCMailSearch2 não
existir em seu armazenamento de objeto, você deverá reexecutar o assistente de
configuração inicial para ativar o armazenamento de objeto para arquivamento
de e-mail usando o IBM Content Collector.

2. Importe os arquivos como novos documentos do P8 do tipo ICCMailSearch2.
Certifique-se de anexar cada arquivo como um elemento de conteúdo e
configure a propriedade ICCMailDate para cada arquivo com um valor de
data/hora. Por exemplo, configure a propriedade ICCMailDate do primeiro
documento como "4/20/2008 9:53:00 AM" omitindo as aspas. Configure a
propriedade ICCMailDate do segundo documento como "1/10/2009 8:01:00
AM" omitindo as aspas. Certifique-se de que as duas datas caiam em duas
partições de coleta diferentes com base na configuração da partição de coleta
do armazenamento de objeto.

3. Aguarde o intervalo do despachante de recuperação com base no conteúdo
(CBR) decorrer (o padrão é 180 segundos). Em seguida, verifique se as coletas
da área do índice foram criadas para sua área do índice de armazenamento de
objeto. Se nenhuma coleta de área do índice foi criada, verifique os arquivos de
log do Content Engine em busca de erros.

4. Use o Painel do Autonomy K2 para visualizar os detalhes de sua coleta
recém-criada. Deverá haver um índice de documento. Aguarde um momento
até que o índice apareça.

5. Abra a função de Procura de Texto em seu Servidor de Procura no Painel do
Autonomy K2 e emita a consulta a seguir usando o analisador de consulta
Verity Query Language:
testtext <in> icc_content

em que testtext é o texto que você especificou em um de seus arquivos de texto
.xml. O FileNet P8 Content Search Engine deve localizar os documentos de
teste.

Limpando Armazenamentos de Objeto
Se uma área do índice já existir e se coletas estiverem associadas à área do índice,
talvez seja necessário limpar o armazenamento de objeto.
1. Inicie o FileNet Enterprise Manager (FEM).
2. Desative o Content-based Retrieval (CBR) para todas as classes de documento.

Geralmente, CBR é ativado apenas para ICCMailSearch2.
a. Na visualização em árvore do Enterprise Manager, expanda o nó de

armazenamento de objeto e clique com o botão direito do mouse na classe
de documento principal.

b. Selecione Propriedades no menu.
c. Na guia Geral na folha de propriedade do armazenamento de objeto, limpe

a caixa de seleção CBR Ativado.
3. Reindexe a área do índice confirmando a tarefa criada automaticamente no

Gerenciador de Tarefas de Índice.
a. Clique com o botão direito do mouse no armazenamento de objeto.
b. No menu de contexto, selecione Todas as Tarefas → Gerenciamento de

Tarefas de Índice.

Configurando o Content Collector 737



c. Clique em Visualizar Alterações Ativadas pelo CBR da Definição de
Classe para abrir a janela Lista de Definições de Classe Alteradas.

d. Selecione as definições de classe que deseja reindexar.
e. Clique em Criar Tarefa de Índice.

A área de índice existente não deverá mais mostrar as coletas associadas. Se
coletas ainda existirem, volte para a etapa 2 na página 737 e verifique seus logs
do servidor do FileNet Content Engine.

4. Modifique a configuração da área do índice para certificar-se de que o arquivo
de estilo do Content Collector seja usado em vez de
FileNet_FileSystem_PushAPI (o padrão para Configurações de CBR do IBM
FileNet Content Engine). O arquivo de estilo adequado depende da versão do
FileNet P8 que você usa:

ICC_FileSystem_PushAPI2
Versões do FileNet P8 anteriores à Versão 4.5.1

ICC_FileSystem_PushAPI_2.1_p8cse_4.5.1
FileNet P8 Versão 4.5.1

5. Verifique sua configuração do IBM FileNet Content Search Engine.
Tarefas relacionadas

“Verificando sua Configuração do Content Search Engine para as Versões do IBM
FileNet P8 Anteriores à Versão 4.5.1” na página 734
“Verificando sua Configuração do Content Search Engine para o IBM FileNet P8
Versão 4.5.1” na página 736

Sobre Coletas
Cada documento arquivado pertence a um tipo de item do IBM Content Manager
ou a uma classe de documento do IBM FileNet P8. Um tipo de item ou uma classe
de documento é basicamente um modelo para definir e, posteriormente, localizar
itens semelhantes. Cada tipo de item ou classe de documento é usada para
armazenar documentos de acordo com os critérios específicos. Para procura, os
tipos de itens ou classes de documentos são agrupadas em coletas. Use um tipo de
item ou classe de documento somente uma vez em uma determinada coleção e, se
possível, não use-o em mais de uma coleção. Se um tipo de item ou classe de
documento for usado em mais de uma coleção, todas as definições de campo das
coleções que o contém devem ser as mesmas.

Antes que os usuários possam procurar coletas, você deve definir as coletas no
mapeamento de archive e procurar arquivos de configuração. Sua empresa poderá
ter apenas uma coleta, ou várias. Há muitas razões para ter várias coletas, por
exemplo:
v São necessárias múltiplas coletas se você tiver conteúdo com propriedades

diferentes. Por exemplo, os arquivos geralmente possuem datas de criação,
nomes de arquivos e autores. O e-mail geralmente possui destinatários, assuntos,
corpos e anexos.

v Se sua empresa usar o Lotus Domino e adquirir outra empresa que usa o
Microsoft Exchange, sua empresa terminará com duas coletas, uma de e-mail do
Lotus Domino e outra de e-mail do Microsoft Exchange.

v Sua empresa pode achar útil separar o e-mail em diferentes coletas com base na
função de usuário, na geografia ou em algum outro fator (conforme definido na
rota de tarefa de arquivamento).
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v Se sua empresa mudar a maneira de arquivar e-mail (por exemplo, ela inclui
campos), isso criará coletas antigas e novas que deverão ser procuradas
independentemente.

v Se sua empresa precisar tornar repositórios anteriormente alimentados pelo IBM
CommonStore para Exchange Server ou IBM CommonStore para Lotus Domino
disponíveis para procura e restauração, será necessária uma coleta separada.

Se você tiver várias coletas, poderá agrupá-las em conjuntos de coletas.

Os usuários podem executar uma única procura em vários tipos de itens ou classes
de documentos que estão agrupadas na mesma coleta. Os tipos de itens ou classes
de documentos podem estar localizados em mais de um repositório. Se o aplicativo
de procura estiver configurado de forma apropriada, os usuários também poderão
executar procuras em coletas, selecionando um conjunto de coletas específico.

Ao configurar o procura de e-mail, considere o impacto que o escopo da procura
possui no desempenho. Quanto mais tipos de itens ou classes de documentos
estiverem em uma determinada coleta e quanto mais coletas estiverem em um
determinado conjunto de coletas, mais longa pode ser a execução de uma consulta.

Importante: Uma instalação do aplicativo procura de e-mail do Content Collector
pode executar consultas apenas em um tipo de repositório. Portanto, todas as
coletas que são definidas em um mapeamento de archive ou em um arquivo de
configuração de procura devem residir no mesmo tipo de repositório. Se você
alterar o tipo de repositório (por exemplo, de um repositório do IBM Content
Manager para um repositório do FileNet P8), precisará adaptar os arquivos de
configuração de procura de acordo.

Se sua configuração incluir coletas do Lotus Notes e do Microsoft Exchange,
configure a variável de ambiente do sistema AFU_DISABLE_URL_CHECK para
assegurar que todos os clientes do Content Collector possam exibir a página do
procura de e-mail. É possível usar qualquer valor para a variável. Se a variável de
ambiente do sistema não estiver configurada e seus arquivos de configuração
contiverem apenas coletas do Domino, todos os clientes do Content Collector
poderão iniciar a função do procura de e-mail. Se seus arquivos de configuração
contiverem coletas do Exchange, apenas clientes do Exchange que possuem o IBM
Content Collector, Versão 2.1.1, instalado poderão iniciar a função do procura de
e-mail.

Definir e expor coletas
Os usuários podem procurar as coletas definidas no mapeamento de archive e
procurar arquivos de configuração. Estes arquivos fazem parte da configuração de
acesso a dados arquivados no banco de dados de configuração do Content
Collector. O arquivo de mapeamento de archive define as coletas existentes no
Armazém de Dados do IBM Content Collector. O arquivo de configuração de
procura define quais conjuntos de coletas são exibidos na página Procura de E-mail
do Web client do IBM Content Collector. Estes arquivos de configuração também
são necessários para visualizar ou restaurar documentos.

O arquivo de mapeamento de archive e o arquivo de configuração de procura
estão armazenados no banco de dados de configuração do Content Collector. Os
dois arquivos são criados durante a configuração inicial do IBM Content Collector
e, inicialmente, contêm definições padrão para um conjunto de coletas com as
respectivas coletas e tipos de itens ou classes de documentos.
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Se o conjunto de coletas padrão for suficiente para sua empresa, não será
necessária nenhuma configuração. No entanto, é possível definir coletas e
conjuntos de coletas adicionais. Também é possível incluir tipos de itens e classes
de documentos em uma coleta, desde que a nova definição inclua os mesmos
atributos e referências dos existentes.

Se seu repositório for IBM Content Manager e você desejar incluir tipos de itens
legados no escopo da procura, deverá definir uma nova coleta usando os modelos
fornecidos com o produto.

É possível adaptar o arquivo de mapeamento de archive usando a interface gráfica
com o usuário do Gerenciador de Configuração ou editando o arquivo. O arquivo
de configuração de procura deve ser adaptado manualmente em qualquer caso.

Antes de poder modificar o mapeamento de archive ou arquivos de configuração
de procura manualmente, é necessário exportar o respectivo arquivo para um
diretório de sua escolha usando o Gerenciador de Configuração. Edite o arquivo
com um editor de texto. Depois de salvar suas mudanças, importe o arquivo para
o Armazém de Dados do IBM Content Collector usando o Gerenciador de
Configuração e salve a configuração alterada. Em seguida, reinicie o Content
Collector Servidor de Aplicativos da Web para que as alterações tenham efeito.

Importante:

v Os nomes especificados nos arquivos de configuração fazem distinção entre
maiúsculas e minúsculas. Os nomes definidos no arquivo de mapeamento de
archive devem corresponder aos nomes definidos no arquivo de configuração de
procura.

v Os nomes e IDs devem ser idênticos.
v Os nomes de modelos e IDs de modelos devem consistir em caracteres

alfabéticos. Não use caracteres especiais, dígitos ou espaços em branco em
nomes de modelos ou IDs de modelos.

v Os valores de cadeia para elementos nos arquivos de configuração não devem
conter espaços em branco iniciais ou finais.

v As palavras-chave a seguir nos modelos de mapeamento de archive padrão são
reservadas e não devem ser alteradas:

Tabela 183. Palavras-Chave Reservadas em Arquivos de Mapeamento de Archive

Palavra-chave Repositório Tipo de Documento

Arquivamento de Aplicativos v IBM Content Manager

v IBM FileNet P8

v Todos os tipos de
documentos

ATTACH_REF v IBM Content Manager v Documentos de e-mail

v Documento do aplicativo
Notes

ATTACHMENT_NAME v IBM Content Manager v Documentos de e-mail

v Documento do aplicativo
Notes

CONTENT v IBM Content Manager

v IBM FileNet P8

v Todos os tipos de
documentos

CONTENT_REF v IBM Content Manager v Documentos de e-mail

v Documento do aplicativo
Notes
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Tabela 183. Palavras-Chave Reservadas em Arquivos de Mapeamento de
Archive (continuação)

Palavra-chave Repositório Tipo de Documento

CORRELATION_KEY v IBM Content Manager

v IBM FileNet P8

v Documentos de e-mail

v Documento do aplicativo
Notes

EMAIL_REF v IBM Content Manager v Documentos de e-mail

FILENAME v IBM Content Manager v Documentos do Sistema de
Arquivos

v Documentos do Microsoft
SharePoint

Sistema de Arquivos v IBM Content Manager

v IBM FileNet P8

v Todos os tipos de
documentos

Documento do ICC v IBM Content Manager

v IBM FileNet P8

v Todos os tipos de
documentos

MAIL_REF v IBM FileNet P8 v Documentos de e-mail

MAILBOX_ID v IBM Content Manager

v IBM FileNet P8

v Todos os tipos de
documentos

MIMETYPE v IBM FileNet P8 v Documentos do Sistema de
Arquivos

v Documentos do Microsoft
SharePoint

Sharepoint v IBM Content Manager

v IBM FileNet P8

v Todos os tipos de
documentos

Arquivos de Configuração para Ativar o Acesso a Dados Arquivados:

Dependendo do tipo de documento de origem e do tipo de seu repositório, o IBM
Content Collector requer diferentes definições nos arquivos de configuração para
ativar o acesso aos dados arquivados a partir de um Web client do Content
Collector. Os arquivos de configuração são os arquivos de configuração de
mapeamento de archive e de procura.

As entradas no arquivo de mapeamento de archive definem e mapeiam estes
elementos, dependendo do repositório usado:

Repositório do IBM Content Manager

v Definir nomes lógicos para atributos
v Mapear campos de procura e tipos de documentos para atributos, para

campos no índice de texto completo que estão disponíveis no IBM
Content Manager

repositório do FileNet P8

v Definir nomes lógicos para atributos
v Mapear campos de procura e tipos de documentos para propriedades,

para zonas no índice de texto completo e para classes de documentos
que estão disponíveis no FileNet P8
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Nota: Para Sistema de Arquivos e Microsoft SharePoint, não é necessário
executar estas tarefas. Entretanto, você deve mapear quaisquer
propriedades de metadados customizadas (definidas pelo usuário) para
suas classes de documentos. Consulte o “Incluindo e Editando Metadados”
na página 256. Talvez também seja necessário identificar coletas adicionais
ou classes de documentos. Consulte os tópicos sobre metadados e sobre
coletas.“Sobre Coletas” na página 738.

Documentos do Sistema de Arquivos, Microsoft SharePoint ou de origens do
aplicativo Notes são arquivados em um tipo de item ou classe de documento
fornecida. Portanto, para cada uma destas origens, apenas uma coleta que contém
o campo para as propriedades arquivadas é definida. Esta coleta não se refere a
nenhuma outra coleta. Você deve definir um arquivo de mapeamento de archive
para estes sistemas para poder recuperar tais documentos do archive. Se seu
sistema estiver configurado apenas para Sistema de Arquivos ou SharePoint, você
também deverá fornecer uma configuração de procura básica.

Ao configurar o arquivo de mapeamento de archive, você também deve considerar
o modelo de dados de e-mail que é usado para arquivamento:

Modelo de dados de email em pacote configurável
Um documento de e-mail arquivado consiste em um conjunto de atributos
que são comuns a todas as instâncias do documento de e-mail, tal como o
documento de e-mail em si ou seu assunto, e múltiplos conjuntos de
atributos que são exclusivos para cada instância do documento de e-mail,
tal como a caixa de correio a partir da qual o documento de e-mail foi
arquivado. Os anexos fazem parte do documento de e-mail, eles não são
armazenados separadamente.

Modelo de dados de email composto
Um documento de e-mail arquivado consiste em um conjunto de atributos
que são comuns a todas as instâncias do documento de e-mail, tal como o
documento de e-mail em si ou seu assunto, e múltiplos conjuntos de
atributos que são exclusivos para cada instância do documento de e-mail,
tal como a caixa de correio a partir da qual o documento de e-mail foi
arquivado. Os anexos são armazenados separadamente. Quando os anexos
são arquivados, o Content Collector verifica as duplicatas e assegura que
cada anexo seja armazenado apenas uma vez no archive (deduplicação).

O arquivo de configuração de procura consiste em modelos que definem o layout
da página Procura de E-mail. Cada modelo inclui estes elementos principais:

Seção <collections>
Define o escopo da procura. As consultas que usam este modelo procuram
todas as coletas listadas aqui. Para cada coleta, as propriedades definidas
na seção de declaração são mapeadas para campos no arquivo de
mapeamento de archive. Observe que você pode usar apenas as
propriedades que estão definidas na seção de declaração quando definir o
layout da página real.

Seção <declaration>
Define as propriedades usadas por este modelo

Seção <form>
Define quais propriedades são usadas nos campos de entrada na página
Procura de E-mail
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Seção <result>
Define quais campos são mostrados na página de resultado e em qual
ordem estes campos são mostrados

Para todos os arquivos de configuração, são fornecidos modelos com o produto.
Estes arquivos de modelo estão armazenados no diretório <installDir>\
Configuration\initialConfig\data\search. Os arquivos de configuração que são
criados durante a configuração inicial do IBM Content Collector são armazenados
nos subdiretórios do diretório <installDir>\Configuration\initialConfig\data\
search\output. Os subdiretórios são \cm para IBM Content Manager e \p8 para
FileNet P8. Os modelos para uso com tipos de itens legados, documentos
arquivados a partir dos aplicativos Notes e para procura customizada são
armazenados no diretório <installDir>\AFUWeb\afu\config\templates, em que
installDir é o diretório no qual você instalou o IBM Content Collector.

Arquivos de configuração de modelo Descrição

afu_cm_search_config_template.xml Arquivo de configuração de procura
de modelo para um repositório do
IBM Content Manager.

afu_bundled_cm_search_mapping_template.xml Arquivo de mapeamento de archive
de modelo para um repositório do
IBM Content Manager com o modelo
de dados de e-mail incluído em pacote
configurável.

afu_compound_cm_search_mapping_template.xml Arquivo de mapeamento de archive
de modelo para um repositório do
IBM Content Manager com o modelo
de dados de e-mail composto.

afu_p8_search_config_template.xml Arquivo de configuração de procura
de modelo para um repositório do
FileNet P8.

afu_compound_p8_search_mapping_template.xml Arquivo de mapeamento de archive
de modelo para um repositório do
FileNet P8.

Arquivos de configuração para uso com tipos de itens legados Descrição

CS_CM_attribute_collection_search_config.xml Arquivo de configuração de procura
de modelo para procura por atributo
em tipos de itens legados
(armazenados pelo IBM CommonStore
no IBM Content Manager).

CS_CM_full_text_collection_search_config.xml Arquivo de configuração de procura
de modelo para procura de texto
completo em tipos de itens legados
(armazenados pelo IBM CommonStore
no IBM Content Manager).

CS_CM_doc_type_collection_search_mapping.xml Arquivo de mapeamento de archive
de modelo para uma coleta contendo
tipos de itens legados (armazenados
pelo IBM CommonStore no IBM
Content Manager).
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Arquivos de configuração para procura customizada Descrição

afu_customized_sample_search_config_template.xml Arquivo de configuração de procura
de modelo para procura customizada.

afu_customized_sample_cm_search_mapping.xml O arquivo de mapeamento de archive
de modelo para procura customizada
em IBM Content Manager.

afu_customized_sample_p8_search_mapping.xml Arquivo de mapeamento de archive
de modelo para uma procura
customizada no FileNet P8.

afu_p8_bundled_search_mapping.xml Arquivo de mapeamento de archive
de modelo para o modelo de dados de
e-mail para o FileNet P8 que foi usado
em versões anteriores ao IBM Content
Collector, Versão 2.1.1.

Arquivos de configuração para visualizar documentos arquivados a partir
de aplicativos Notes Descrição

afu_application_archiving_search_config_template.xml Arquivo de configuração de procura
de modelo para documentos
arquivados a partir de aplicativos
Notes.

afu_cm_application_archiving_search_mapping_template.xml Arquivo de mapeamento de archive
de modelo para documentos
arquivados a partir de aplicativos
Notes em IBM Content Manager.

afu_p8_application_archiving_search_mapping_template.xml Arquivo de mapeamento de archive
de modelo para documentos
arquivados a partir de aplicativos
Notes em FileNet P8.

Arquivos de configuração para visualizar documentos diferentes de e-mail Descrição

afu_cm_filesystem_search_config.xml Arquivo de configuração de modelo
para documentos do sistema de
arquivos que foram arquivados em
um repositório do IBM Content
Manager.

afu_cm_filesystem_search_mapping_template.xml Arquivo de mapeamento de modelo
para documentos do sistema de
arquivos que foram arquivados em
um repositório do IBM Content
Manager.

afu_cm_sharepoint_search_config.xml Arquivo de configuração de modelo
para documentos do SharePoint que
foram arquivados em um repositório
do IBM Content Manager.

afu_cm_sharepoint_search_mapping_template.xml Arquivo de mapeamento de modelo
para documentos do SharePoint que
foram arquivados em um repositório
do IBM Content Manager.

afu_p8_filesystem_search_config.xml Arquivo de configuração de modelo
para documentos do sistema de
arquivos que foram arquivados em
um repositório do FileNet P8.
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Arquivos de configuração para visualizar documentos diferentes de e-mail Descrição

afu_p8_filesystem_search_mapping_template.xml Arquivo de mapeamento de modelo
para documentos do sistema de
arquivos que foram arquivados em
um repositório do FileNet P8.

É possível modificar o arquivo de mapeamento de archive usando a interface
gráfica com o usuário do Gerenciador de Configuração. Para alterar a configuração
do acesso aos dados arquivados manualmente, você deve exportar os arquivos de
configuração para um diretório de sua escolha usando o Gerenciador de
Configuração. Certifique-se de salvar uma cópia de backup dos arquivos de
configuração antes de alterar ou incluir quaisquer entradas. Edite os arquivos de
configuração e altere ou inclua entradas conforme necessário. Importe os arquivos
de configuração alterados para o banco de dados de configuração do Content
Collector usando o Gerenciador de Configuração. Salve a configuração e reinicie o
Servidor de Aplicativos da Web para que as mudanças entrem em vigor.
Conceitos relacionados

“Definição do Modelo de Dados de Armazenamento” na página 17
“Sobre Coletas” na página 738
Tarefas relacionadas

“Incluindo e Editando Metadados” na página 256

Arquivos de Configuração para Procura de E-mail nos Repositórios do IBM Content
Manager:

O arquivo de mapeamento de archive mapeia campos de procura e tipos de
documentos para informações no repositório. O arquivo de configuração de
procura define o layout da página Procura de E-mail no Web client do IBM
Content Collector, tais como o escopo da procura e o conteúdo da lista de
resultados.

O IBM Content Collector fornece modelos para ambos os arquivos de configuração,
o arquivo de mapeamento de archive e o arquivo de configuração de procura.
Dependendo do modelo de dados de e-mail que você selecionou durante a
configuração inicial do IBM Content Collector, um arquivo de mapeamento de
archive padrão para o modelo de dados de e-mail em pacote configurável ou um
para o modelo de dados de e-mail composto será instalado. Um arquivo de
configuração de procura padrão também é instalado. Nos arquivos padrão, todos
os valores que aparecem nos arquivos de modelo como variáveis e terminam com
sinais de porcentagem (%), como %ICC-EMAIL-PROVIDER%, foram configurados
durante a configuração inicial.

É possível reutilizar as definições para a coleta ICCEmailInstance para modelar
coletas adicionais, desde que elas compartilhem os mesmos atributos.

É possível reutilizar as definições para a coleta ICCAttachmentInstance para
modelar coletas de e-mail que compartilham o mesmo tipo de item para armazenar
anexos.

Os seguintes nomes de campo nos modelos de mapeamento de archive padrão não
devem ser alterados:
v ATTACH_REF
v ATTACHMENT_NAME
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v CONTENT_REF
v CORRELATION_KEY
v EMAIL_REF
v MAILBOX_ID
v CONTENT

Arquivo de Mapeamento de Archive para o Modelo de Dados de E-mail em
Pacote Configurável

O modelo de dados de e-mail em pacote configurável requer um tipo de item do
IBM Content Manager. Este tipo de item contém todos os atributos que são
comuns a todas as instâncias do documento de e-mail e o conteúdo do documento
de e-mail. Este tipo de item é um tipo de item de recurso. Ele tem um
componente-filho que contém os atributos variados de cada instância do
documento de e-mail. Essas informações são usadas para acessar uma cópia
individual do usuário do documento de e-mail.

O modelo para o arquivo de mapeamento de archive correspondente contém
definições de coleta padrão para o tipo de item de e-mail conforme necessário para
o modelo de dados de pacote configurável:

Correio Padrão
É a definição de coleta para o tipo de item de e-mail que contém o
conteúdo do documento de e-mail

ICCEmailInstance
É a definição de coleta para o componente-filho que contém os atributos
variados de cada instância do documento de e-mail

A definição <doc_type> na coleta para o tipo de item de e-mail contém uma
referência para o componente-filho:
<children>

<child ref_coll="ICCEmailInstance">
%ICC_CONFIG_ITEMTYPECHILD_EI%

</child>
</children>

Em que ICCEmailInstance é o nome da coleta para o componente-filho. Além disso,
há definições de campo que endereçam campos no componente-filho. Por exemplo,
para acessar o atributo Content Collector contendo a caixa de correio do usuário,
defina um campo de referência para a coleta que define o componente-filho da
instância de e-mail:
<field nm="EMAIL_REF" type="REFERENCE" ref_coll="ICCEmailInstance"
multivalue="true">
<relationship type="CHILD"></relationship>

</field>

Em seguida, use o campo de referência EMAIL_REF para endereçar o atributo
MAILBOX_ID:
<field nm="MAILBOX_ID" type="STRING">

<search>mailboxid</search>
<reference>EMAIL_REF.MAILBOX_ID</reference>

</field>

A coleta ICCEmailInstance possui o tipo de coleta dependente. Não é possível
selecioná-lo para procura.
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Arquivo de Mapeamento de Archive para o Modelo de Dados de E-mail
Composto

O modelo de dados de e-mail composto requer um tipo de item do IBM Content
Manager para todos os atributos que são comuns a todas as instâncias do
documento de e-mail e o conteúdo do documento de e-mail. Este tipo de item é
um tipo de item de recurso. Ele possui dois componentes-filhos.

O primeiro componente-filho contém os atributos variados de cada instância do
documento de e-mail. Essas informações são usadas para acessar uma cópia
individual do usuário do documento de e-mail. O segundo componente-filho
contém atributos específicos do anexo, tais como o nome do arquivo de um anexo
e a chave de correlação que vincula de volta para a posição do anexo no
documento de e-mail. Além disso, este componente-filho contém uma referência ao
tipo de item de anexo. O tipo item de anexo também é um tipo de item de recurso
e contém o conteúdo do anexo.

O modelo para o arquivo de mapeamento de archive correspondente contém
definições de coleta padrão para o tipo de item de e-mail conforme necessário para
o modelo de dados de e-mail composto:

Correio Padrão
É a definição de coleta para o tipo de item de e-mail que contém o
conteúdo do documento de e-mail

ICCEmailInstance
É a definição de coleta para o componente-filho que contém os atributos
variados de cada instância do documento de e-mail

ICCAttachmentInstance
É a definição de coleta para o componente-filho que contém os atributos
exclusivos dos anexos e uma referência ao tipo de item de anexo real

A definição do elemento <doc_type> na coleta para o tipo de item de e-mail
contém referências para ambos os componentes-filhos necessários:
<children>

<child ref_coll="ICCEmailInstance">
%ICC_CONFIG_ITEMTYPECHILD_EI%

</child>
<child ref_coll="ICCAttachmentInstance">

%ICC_CONFIG_ITEMTYPECHILD_AI%
</child>

</children>

Em que os valores colocados entre sinais de porcentagem (%) representam os
nomes dos componentes-filhos.

Além disso, há definições de campo que endereçam campos no componente-filho.
Por exemplo, para acessar o atributo Content Collector que contém a chave de
correlação, defina um campo de referência para a coleta que define o
componente-filho do anexo:
<field nm="ATTACH_REF" type="REFERENCE" ref_coll="ICCAttachmentInstance" multivalue="true">
<relationship type="CHILD"></relationship>

</field>

Em seguida, use o campo de referência ATTACH_REF para endereçar o
atributo-chave de correlação:
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<field nm="CORRELATION_KEY" type="STRING">
<reference>ATTACH_REF.CORRELATION_KEY</reference>

</field>

Todas as coletas diferentes do Correio Padrão possuem o tipo de coleta
dependente. Não é possível referir-se a eles na sua configuração de procura.

Arquivo de Configuração de Procura

O modelo para o arquivo de configuração de procura contém definições para o
escopo da procura, como as coletas e os atributos disponíveis para procura.

Arquivos de Configuração para Procura de E-mail nos Repositórios do IBM FileNet P8:

O arquivo de mapeamento de archive mapeia campos de procura e tipos de
documentos para informações no repositório. O arquivo de configuração de
procura define o layout da página Procura de E-mail no Web client do IBM
Content Collector, tais como o escopo da procura e o conteúdo da lista de
resultados.

Os arquivos de configuração padrão são instalados durante a configuração inicial
do IBM Content Collector. Além disso, são fornecidos modelos com o produto.

Os seguintes nomes de campo nos modelos de mapeamento de archive padrão não
devem ser alterados:
v CORRELATION_KEY
v MAIL_REF
v MAILBOX_ID
v CONTENT

Arquivo de Mapeamento de Archive para o Modelo de Dados de E-mail em
Pacote Configurável

O modelo de dados de e-mail em pacote configurável requer várias classes de
documentos do FileNet P8. Uma classe de documento contém as propriedades que
são comuns a todas as instâncias do documento de e-mail. O elemento de
conteúdo desta classe contém uma representação de XML do email. Esta
representação de XML é incluída no índice de texto total. O nome padrão para esta
classe de documento é ICCMailSearch. Uma classe de documento contém as
propriedades que são específicas para uma instância do documento de e-mail. O
nome padrão para esta classe de documento é ICCMailInstance. Uma classe de
documento contém o conteúdo do documento de e-mail. O nome padrão para esta
classe de documento é ICCMail. Objetos desta classe referem-se a objetos das
classes ICCMailSearch e ICCMailInstance.

O modelo para o arquivo de mapeamento de archive correspondente contém
definições de coleta padrão para as classes de documentos conforme necessário
para o modelo de dados de pacote configurável:

Correio Padrão
É a definição de coleta para a classe de documento que contém
propriedades comuns e a representação de XML para o índice de texto
total
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ICCMail
É a definição de coleta para a classe de documento que contém o conteúdo
do documento de e-mail

ICCMailInstance
É a definição de coleta para a classe de documento que contém as
propriedades exclusivas de uma instância de e-mail

A coleta Correio Padrão contém definições de campo que tratam de campos em
outras coletas. Se tais campos estiverem no índice de texto total, defina um
elemento de procura para cada um deles na coleta Correio Padrão. Por exemplo,
para acessar o conteúdo de e-mail ou a propriedade do Content Collector que
contém a caixa de correio do usuário, defina um campo de referência para a coleta
ICCMail que contém o conteúdo de e-mail e uma referência para a coleta que
contém as propriedades exclusivas de um documento de e-mail:
<field nm="MAIL_REF"
type="REFERENCE" ref_coll="ICCMail">

<attr>ICCMailReference</attr>
</field>

Em seguida, use o campo de referência MAIL_REF para endereçar dados na coleta
referenciada:
<field nm="MAILBOX_ID" type="STRING">

<search>icc_mailbox_id</search>
<reference>MAIL_REF.MAILBOX_ID</reference>

</field>

<field nm="CONTENT" type="STRING">
<search>icc_content</search>
<reference>MAIL_REF.CONTENT</reference>

</field>

Para acessar as propriedades exclusivas de instâncias de e-mail, é necessário definir
uma referência para a coleta ICCMailInstance:
<field
nm="MAIL_INST_REF" type="REFERENCE" ref_coll="ICCMailInstance" multivalue="true">
<attr>ICCMailInstanceReference</attr>
</field>

Além disso, você deve definir um campo que se refere à coleta que contém as
propriedades exclusivas para a instância de e-mail:
<field nm="MAILBOX_ID" type="STRING">

<reference>MAIL_INST_REF.MAILBOX_ID</reference>
</field>

Todas as coletas diferentes do Correio Padrão possuem o tipo de coleta
dependente. Não é possível referir-se a eles na sua configuração de procura.

Arquivo de Mapeamento de Archive para o Modelo de Dados de E-mail
Composto

O modelo de dados de e-mail composto requer várias classes de documento do
FileNet P8. Uma classe de documento contém as propriedades que são comuns a
todas as instâncias do documento de e-mail. O elemento de conteúdo desta classe
contém uma representação de XML do email. Esta representação de XML é
incluída no índice de texto total. O nome padrão para esta classe de documento é
ICCMailSearch2.
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Uma classe de documento contém o documento de e-mail e seus dados de anexo
no elemento de conteúdo. O nome padrão para esta classe de documento é
ICCMail2. Uma classe de documento contém as propriedades que são específicas
para uma instância do documento de e-mail. Esta classe de documento não possui
um elemento de conteúdo. O nome padrão para esta classe de documento é
ICCMailInstance2.

Objetos da classe ICCMail2 referem-se a objetos da classe ICCMailSearch2 e
possuem uma referência com diversos valores a objetos da classe
ICCMailInstance2. Os objetos das classes ICCMailSearch2 e ICCMailInstance2
possuem uma referência aos objetos da classe ICCMail2.

O modelo para o arquivo de mapeamento de archive correspondente contém
definições de coleta padrão para as classes de documentos conforme necessário
para o modelo de dados de e-mail composto. O arquivo de mapeamento de
archive é basicamente o mesmo que aquele para o modelo de dados de e-mail em
pacote configurável com estas exceções:
v Os nomes de classes de documentos e coletas foram alterados.
v O arquivo de mapeamento contém uma definição de campo adicional para as

chaves de correlação de anexos. Este campo também se refere da coleta Correio
Padrão para a coleta ICCMail2, como a definição de campo para MAILBOX_ID
faz.

<field nm="CORRELATION_KEY" type="STRING" multivalue="true">
<reference>MAIL_REF.CORRELATION_KEY</reference>
</field>

Esta propriedade está disponível na coleta ICCMail2 e é definida conforme a
seguir:
<field nm="CORRELATION_KEY" type="STRING" multivalue="true">
<attr>ICCAttachmentCorrelationKeys</attr>
</field>

Arquivo de Configuração de Procura

O modelo para o arquivo de configuração de procura contém definições para o
escopo da procura, como as coletas e os atributos disponíveis para procura.

Arquivos de Configuração para Documentos Arquivados a partir de Aplicativos Notes:

Os arquivos de configuração são usados para determinar os tipos de itens ou
classes de documentos no repositório que são usadas para arquivar documentos a
partir de aplicativos Notes. Estas informações são necessárias para recuperar o
documento arquivado quando um usuário clica no respectivo link de stub ou
restaura o documento.

Dica: Configure o acesso aos documentos arquivados a partir de aplicativos Notes
apenas em combinação com o acesso aos documentos de e-mail. Se você não
configurar a procura de e-mail, poderá encontrar problemas.

Os arquivos de modelo de mapeamento de archive estão disponíveis no diretório
<installDir>\AFUWeb\afu\config\templates, em que installDir é o diretório no
qual você instalou o IBM Content Collector. Use
afu_cm_application_archiving_search_mapping_template.xml se seu repositório
for IBM Content Manager ou
afu_p8_application_archiving_search_mapping_template.xml se seu repositório
for FileNet P8. Não é necessário alterar a configuração de procura.
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Os arquivos de modelo de mapeamento de archive contêm variáveis que iniciam e
terminam com sinais de porcentagem (%), tal como %P8_DOCUMENT_CLASS%. É
necessário substituir as seguintes variáveis no arquivo de modelo para seu
repositório com os valores para o tipo de item ou classe de documento que você
criou:

Tabela 184. Variáveis que Devem ser Substituídas no Arquivo de Mapeamento de Archive
Repositório Variável a ser Substituída Valor de Amostra

IBM Content Manager %ICC_CONFIG_ITEMTYPE_NAME%

%ICC_CONFIG_ITEMTYPECHILD_AI%

%AFU_CONFIG_ATTR_FILENAME%

%ICC_CONFIG_ATTR_CORRELATIONKEY%

%ICC_CONFIG_ATTR_CONTENTREF%

ICCEmailCmp

AFUAChild0001

AFUFileName

AFUCorrelationKey

AFUContentRef

FileNet P8 %P8_DOCUMENT_CLASS% ICCMail

Os nomes de campos a seguir no modelo de mapeamento de archive padrão não
devem ser alterados:

Para IBM Content Manager:

v ATTACH_REF
v ATTACHMENT_NAME
v CONTENT_REF
v CORRELATION_KEY

Para FileNet P8:

v CORRELATION_KEY

Após substituir todas as variáveis, inclua a configuração do arquivo de modelo em
sua configuração atual:
1. No Gerenciador de Configuração, acesse Configurações Gerais->Acesso de

Dados Arquivados->Acesso de Dados Arquivados para E-mail.
2. Na página Avançado, exporte o mapeamento de archive atual clicando em

Exportar.
3. Abra o arquivo XML exportado e inclua os dados do arquivo de modelo

modificado. No arquivo de modelo, copie tudo entre a tag de início
<doc_type_collections> e a tag de finalização </doc_type_collections> e cole
no arquivo de mapeamento de archive exportado. Insira o texto copiado no
final do arquivo logo antes da tag de finalização </doc_type_collections>.

4. Salve o arquivo de mapeamento de archive e importe-o para o Gerenciador de
Configuração clicando em Importar.

5. Inicie novamente o Serviço do IBM Content Collector Web Application.

Arquivos de Configuração para Documentos do Sistema de Arquivos:

Os arquivos de configuração são usados para determinar os tipos de item ou as
classes de documento no repositório que são usados para arquivar documentos do
sistema de arquivos. Estas informações são necessárias para recuperar o
documento arquivado quando um usuário clicar no respectivo link de stub.

Para repositórios do IBM Content Manager, o tipo de item de sistema de arquivos
pode ser um tipo de item de recurso simples ou um tipo de item de documento.
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Para repositórios do FileNet P8, a classe de documento que contém documentos do
sistema de arquivos é derivada do Documento da classe do FileNet P8. O conteúdo
do arquivo real é anexado como um elemento de conteúdo.

Os nomes de campos a seguir no modelo de mapeamento de archive padrão não
devem ser alterados:
v CONTENT
v FILENAME
v MIMETYPE (apenas FileNet P8)

Importante: O arquivo de configuração de procura para o sistema de arquivos é
um arquivo usado internamente. Ele não pode ser usado para configurar a procura
de documentos do sistema de arquivos.

Arquivos de Configuração para Documentos do Microsoft SharePoint:

Os arquivos de configuração determinam os tipos de itens do IBM Content
Manager que são usados para arquivar documentos do Microsoft SharePoint. Estas
informações são necessárias para recuperar o documento arquivado quando um
usuário clicar no respectivo link de stub.

Para repositórios do IBM Content Manager, o tipo de item SharePoint pode ser um
tipo de item de recurso simples ou um tipo de item de documento.

Os nomes de campos a seguir no modelo de mapeamento de archive padrão não
devem ser alterados:
v CONTENT
v FILENAME
v MIMETYPE (apenas FileNet P8)

Importante: O arquivo de configuração de procura para Microsoft SharePoint é
um arquivo usado internamente. Ele não pode ser usado para configurar a procura
para documentos do Microsoft SharePoint.

Incluindo Tipos de Itens ou Classes de Documentos em uma Coleta:

Para procura de e-mail, é possível expandir o escopo da procura incluindo tipos de
itens ou classes de documentos adicionais em uma definição de coleta. Para
documentos do sistema de arquivos ou do SharePoint, você pode ativar a
recuperação de documentos arquivados para tipos de itens ou classes de
documentos adicionais, incluindo-os na definição de coleta.

Importante: Os valores de cadeia para elementos nos arquivos de configuração
não devem conter espaços em branco iniciais ou finais.

É possível incluir um tipo de item ou uma classe de documento em uma coleta
existente no arquivo de mapeamento de archive editando o arquivo de
configuração ou usando a interface gráfica com o usuário do Gerenciador de
Configuração. Se desejar usar o Gerenciador de Configuração, siga as instruções no
tópico sobre como configurar o acesso aos dados arquivados.

Para incluir tipos de itens ou classes de documentos manualmente:
1. No Gerenciador de Configuração, selecione o tipo de configuração que deseja

alterar:
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v Acesso a Dados Arquivados para E-mail
v Acesso a Dados Arquivados para Sistema de Arquivos
v Acesso a Dados Arquivados para Ponto de Compartilhamento

2. Na página Avançado, exporte o arquivo de mapeamento de archive para um
diretório de sua escolha.

3. Abra o arquivo search_mapping.xml com um editor de texto para modificar a
definição de mapeamento de archive.

Nota: Certifique-se de salvar uma cópia de backup do arquivo antes de alterar
ou incluir quaisquer entradas.

4. Inclua um tipo de item ou uma classe de documento.

Opção Descrição

O tipo de item ou a classe de documento
estão localizados em um repositório que já
está definido no arquivo de mapeamento
de archive.

Copie uma entrada <doc_type> existente na
definição de <repository> existente e altere o
nome, por exemplo:

<repository id="abc">
<doc_types>
<doc_type>

<name>ICCMail</name>
:

</doc_type>
<doc_type>

<name>ICCMailNew</name>
:

</doc_type>
</doc_types>

</repository>

O tipo de item ou a classe de documento
estão localizados em um repositório que
ainda não está definido no arquivo de
mapeamento de archive.

Copie uma entrada de <repository>
existente e adapte o ID do repositório. Em
seguida, selecione a entrada <doc_type>,
altere o nome e exclua todas as entradas
<doc_type> desnecessárias na nova
definição de repositório, por exemplo:

<repositories>
<repository id="abc">

<doc_types>
<doc_type>

<name>ICCMail</name>
:

</doc_type>
</doc_types>

</repository>
<repository id="def">

<doc_types>
<doc_type>

<name>ICCMailNew</name>
:

</doc_type>
</doc_types>

</repository>
</repositories>

Se a entrada <doc_type> que você copiou contiver definições para
componentes-filhos, certifique-se de que todas as referências estão corretas. Se
você tem mapeamentos de archive nos quais diferentes coleções contêm a
mesma definição <doc_type>, você deve certificar-se de que todas as definições
de campo nessas coleções são as mesmas. Para omitir problemas que podem
ocorrer devido a incompatibilidades de definição, use um tipo de item ou
classe de documento em uma coleção apenas.
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Lembre-se: Todas as coletas dentro de um conjunto de coletas devem ter os
mesmos atributos e as mesmas referências.
Se desejar ativar a classificação do resultado por EMAIL_DATE, certifique-se de
que, se tipos de item ou classes de documento em uma determinada coleção
estiverem definidos com intervalos de data (datas inicial e final), os intervalos
de data não se sobreponham e que o atributo partitionkey esteja configurado
para true para o campo EMAIL_DATE.

5. Salve o arquivo.
6. Use o Gerenciador de Configuração para importar suas alterações para o banco

de dados.
7. Salve a configuração alterada.

Suas alterações serão efetivadas assim que o Content Collector Servidor de
Aplicativos da Web for reiniciado. Até lá, as sessões do Content Collector
continuarão funcionando sob as definições de configuração antigas.
Tarefas relacionadas

“Configurando o Acesso a Dados Arquivados” na página 245

Incluindo Coletas:

Se sua empresa precisar de uma quantidade de coletas maior que a definida na
configuração inicial do IBM Content Collector, será possível incluir definições de
coleta no mapeamento de archive e nos arquivos de configuração de procura.

Os seguintes cenários requerem a inclusão de coletas nos arquivos de configuração
existentes.
v Você pode ter um release anterior do IBM Content Collector e desejar atualizar

para a Versão 2.2.
Se você selecionar o modelo de e-mail de pacote configurável na configuração
inicial do Content Collector, os arquivos de configuração usados anteriormente
serão adaptados para uso com este modelo.
Se você selecionar o modelo de e-mail composto na configuração inicial do
Content Collector, defina novos tipos de itens (para um repositório do IBM
Content Manager) ou novas classes de documentos (para um repositório do
FileNet P8). Os respectivos arquivos de configuração são criados e armazenados
no subdiretório \cm ou \p8 do diretório <installDir>\Configuration\
initialConfig\data\search\output, em que installDir é o diretório no qual você
instalou o IBM Content Collector. Eles não são importados para o banco de
dados de configuração. É necessário mesclar manualmente as definições dos
arquivos de configuração antigos e novos.

v Você deseja usar um tipo de item diferente para arquivar documentos
específicos, por exemplo, todos os documentos coletados na sexta-feira de um
determinado domínio, enquanto para todos os demais documentos, são usados
os tipos de itens da coleta existente.

É possível incluir coletas no arquivo de mapeamento de archive editando o
arquivo de configuração ou usando a interface gráfica com o usuário do
Gerenciador de Configuração. Se desejar usar o Gerenciador de Configuração, siga
as instruções no tópico sobre como configurar o acesso aos dados arquivados.
Antes de poder definir coletas adicionais manualmente, você deve exportar os
arquivos de configuração para um diretório de sua escolha usando o Gerenciador
de Configuração.
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Importante: Os valores de cadeia para elementos nos arquivos de configuração
não devem conter espaços em branco iniciais ou finais.

Para incluir uma definição de coleta manualmente:
1. No Gerenciador de Configuração, selecione o tipo de configuração que deseja

alterar:
v Acesso a Dados Arquivados para E-mail
v Acesso a Dados Arquivados para Sistema de Arquivos
v Acesso a Dados Arquivados para Ponto de Compartilhamento

2. Exporte os arquivos de configuração para um diretório de sua opção.
3. Abra o arquivo search_mapping.xml e o arquivo de modelo apropriado com

um editor de texto. Para configurar o acesso aos dados arquivados para
e-mail, selecione o arquivo de modelo de mapeamento de archive que
corresponde ao repositório com o qual deseja trabalhar, que é IBM Content
Manager ou FileNet P8, e trata do modelo de documento da nova coleta, que
pode ser em pacote configurável ou composto. Para configurar o acesso a
dados arquivados para o sistema de arquivos ou SharePoint, selecione o
arquivo de modelo de mapeamento de archive que corresponde ao repositório
com o qual você trabalha e que possui filesystem ou sharepoint,
respectivamente, como parte do nome do arquivo.

4. No arquivo de mapeamento de modelo, selecione todas as definições de
coleção que pertencem a um e-mail, anexo, sistema de arquivos ou tipo de
item ou classe de documento do SharePoint e copie-as para o arquivo
search_mapping.xml, antes ou depois de qualquer definição de coleção
existente. Qualquer nova coleta pode reutilizar coletas existentes se essas
coletas contiverem as definições corretas para campos, referências e elementos
<doc_type>. Para obter informações adicionais, consulte o tópico sobre
arquivos de configuração que se aplicam a sua configuração.

5. Saia do arquivo de mapeamento de modelo sem salvar.
6. Para adaptar a definição de coleção no arquivo search_mapping.xml, mude o

nome da coleção e o ID da coleção. O nome da coleção e o ID da coleção
devem ser idênticos. Certifique-se de que todas as referências estejam corretas.
Por exemplo,
<doc_type_collection id="OtherMail" nm="OtherMail" collectionType="ICC_Domino_Email_Compound">

Substitua todas as entradas entre sinais de porcentagem por nomes válidos
que são usados no repositório do IBM Content Manager. Para o FileNet P8,
verifique os nomes de propriedades e de classes que são usados na nova
coleta e altere-os, se necessário.

7. Salve o arquivo.
v Se você alterar a configuração para acesso a dados arquivados para o

sistema de arquivos ou SharePoint, continue com a etapa 14 na página 756.
v Se você alterar a configuração para acesso aos dados arquivados para e-mail

e desejar que a nova coleta se torne parte de cada procura, continue com a
etapa 8 na página 756.
Neste caso, a classificação da lista de resultados por EMAIL_DATE será
desativada. Todas as propriedades que estão definidas no elemento
<declaration> do conjunto de coletas no qual você inclui a nova coleta
devem ter sido definidas no mapeamento de archive dessa coleta.

v Se você alterar a configuração para o acesso aos dados arquivados para
e-mail e não desejar que a nova coleta se torne parte de cada procura, mas
para oferecer uma opção de conjuntos de coletas, importe o arquivo de
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configuração atualizado para o banco de dados e continue conforme
descrito no tópico sobre como fornecer mais do que um conjunto de coletas
para procura.

8. Abra o arquivo search_config.xml e o arquivo de modelo apropriado com um
editor de texto. Seu arquivo search_config.xml pode conter um ou mais
conjuntos de coletas. Um conjunto de coletas está definido em uma seção
<search-template>.

9. No arquivo de modelo, selecione a definição de coleta. Para tornar a nova
coleta parte de um conjunto de coletas existente, copie a coleta no arquivo
search_config.xml, antes ou após qualquer definição de coleta existente no
conjunto de coletas selecionado.

10. Saia do arquivo de modelo sem salvar.
11. Adapte o nome da coleção e o ID da coleção nosearch_config.xml, por

exemplo,
<collection name="Other Mail" id="Other Mail">

O nome de coleta deve corresponder ao nome de coleta que você especificou
na definição de mapeamento de archive. Além disso, o nome da coleção e o
ID da coleção devem ser idênticos.

12. Certifique-se de que todas as definições de campo na coleta correspondam às
definições usadas ao definir a coleta no arquivo de mapeamento de archive.
Isto se aplica a estes elementos:
<property name="EMAIL_DATE">

<field>EMAIL_DATE</field>
</property>

Se você customizou sua definição de coleta, provavelmente usou novos nomes
para os campos. Se isso não foi feito, os nomes padrão deverão corresponder.

13. Salve o arquivo.
14. Importe os arquivos de configuração atualizados para o banco de dados

usando o Gerenciador de Configuração.
15. Salve a configuração alterada.

Suas alterações serão efetivadas assim que o Content Collector Servidor de
Aplicativos da Web for reiniciado. Até lá, as sessões do Content Collector
continuarão funcionando sob as definições de configuração antigas.
Tarefas relacionadas

“Fornecendo Mais de um Conjunto de Coletas para Procura” na página 770
“Configurando o Acesso a Dados Arquivados” na página 245

Ativando a Procura por Documentos de E-mail
Configure o acesso ao e-mail arquivado de uma maneira que os usuários possam
procurar o repositório em busca de e-mail arquivado, considerando restrições e
configuração especial, tal como incluir metadados customizados no escopo da
procura.

Os pré-requisitos a seguir se aplicam, dependendo do tipo de repositório que você
usa:
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Tabela 185. Pré-requisitos para Ativar a Procura

Repositório Pré-requisitos

IBM Content Manager v O repositório está configurado e ativado
para procura.

v Você configurou pelo menos uma conexão
do repositório para o IBM Content
Manager Connector.

v Os arquivos de configuração para o
indexador de procura de texto contêm
definições de atributo e campo para todos
os atributos customizados que você deseja
disponibilizar para procura.

v Um tipo de item de e-mail foi configurado
durante a configuração inicial do Content
Collector e está ativado para procura de
texto.

v Estes componentes estão configurados
corretamente:

– Configuração de Serviço da Web

– Centro de Informações

– Aplicativo da Web

IBM FileNet P8 v O armazenamento de objeto deve estar
ativado para recuperação com base no
conteúdo.

v Você configurou pelo menos uma conexão
do repositório para o IBM FileNet P8
Connector.

v O arquivo style.xml contém definições de
zona para todos os atributos customizados
que você deseja disponibilizar para
procura e os atributos devem ser incluídos
no índice para procura de texto completa.

v Estes componentes estão configurados
corretamente:

– Configuração de Serviço da Web

– Centro de Informações

– Aplicativo da Web

Dica: Se sua configuração incluir coletas do Lotus Notes e do Microsoft Exchange,
configure a variável de ambiente do sistema AFU_DISABLE_URL_CHECK para
assegurar que todos os clientes do Content Collector possam exibir a página do
procura de e-mail.

Durante a configuração inicial do IBM Content Collector, os arquivos de
configuração para o sistema de destino selecionado são criados e importados no
banco de dados de configuração. Para novas instalações, estes arquivos contêm
definições básicas para um conjunto de coletas. Para instalações de upgrade,
arquivos de configuração usados anteriormente são adaptados automaticamente.

Para ativar a procura de documentos de e-mail:
1. Verifique as definições para o acesso a dados arquivados para e-mail.
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a. No Gerenciador de Configuração, selecione Configurações Gerais → Acesso
a Dados Arquivados e selecione Acesso a Dados Arquivados para E-mail.
Na página Geral, todas as coletas definidas e seus modelos de
armazenamento associados são listados. Para uma nova instalação, esta lista
conterá uma entrada apenas para os itens recém-definidos. Para uma
instalação de upgrade, todas as coletas que estão definidas no banco de
dados de configuração são listadas.

b. Opcional: Inclua definições de coleta conforme necessário.
c. Verifique a lista de propriedades do servidor de conteúdo na página

Propriedades. Considere que você pode usar apenas os campos que estão
definidos aqui quando mapear campos de coleta para propriedades do
servidor de conteúdo. Se necessário, inclua, edite ou remova propriedades
do servidor de conteúdo. É possível incluir qualquer campo que esteja
definido no tipo de item do IBM Content Manager ou na classe de
documento do IBM FileNet P8.

d. Verifique a lista de campos de índice do texto na página Índice do Texto.
Considere que você pode usar apenas os campos que estão definidos aqui
quando mapear campos de coleta para campos de índice do texto. Se
necessário, inclua, edite ou remova campos de índice do texto. É possível
incluir qualquer campo que esteja definido no arquivo de modelo do
indexador de texto (IBM Content Manager) ou no XIT (IBM FileNet P8).

e. Salve suas configurações.
2. Se necessário, adapte o layout da página de procura atualizando o arquivo de

configuração de procura. Talvez seja necessário atualizar a seção <declaration>,
a seção <form> e a seção <result>.
a. Na página Avançado, exporte o arquivo de configuração de procura no

disco.
b. Atualize o arquivo conforme necessário e salve suas alterações.
c. Na página Avançado, importe o arquivo de configuração de procura do

disco.
d. Salve as alterações.

3. Se você incluiu atributos customizados no escopo da procura, defina etiquetas
para os campos de procura.

Reinicie o Serviço do IBM Content Collector Web Application para que quaisquer
alterações entrem em vigor.

Se você usar o Microsoft Exchange, este serviço deve ser iniciado por uma conta
com privilégios de administrador para o Microsoft Exchange. Se você usar o Lotus
Domino, este serviço deve ser iniciado por uma conta que não seja a conta do
sistema local.

Ativando a Procura em Atributos Customizados
Se todos os tipos de item do IBM Content Manager ou as classes de documento do
FileNet P8 ICCMailSearch ou ICCMailSearch2 em uma determinada coleta
contiverem atributos customizados (metadados definidos pelo usuário) que você
deseja que estejam disponíveis para procura ou para exibição na lista de
resultados, poderá adaptar os arquivos de configuração de procura para essa coleta
para que estes dados adicionais sejam usados durante a procura.

Para ativar a procura em metadados definidos pelo usuário, estas condições devem
ser atendidas:
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v Para arquivamento automático, certifique-se de que as propriedades de
metadados necessárias sejam extraídas (com a tarefa Extrair Metadados do EC).

v Para arquivamento interativo, o Aplicativo da Web de Metadados deve ser
configurado.

v No IBM Content Manager, é necessário ter incluído as definições de atributo e
de campo apropriadas no indexador para procura de texto. Como fazer isto está
descrito nos tópicos no arquivo de modelo do indexador de texto.

v No FileNet P8, o arquivo style.xml contém uma definição para uma zona com o
nome icc_custom_metadata. Por padrão, todos os metadados definidos pelo
usuário são armazenados nessa zona. Por exemplo, quando você inclui os
metadados definidos pelo usuário FOLDER e DEPARTMENT, ambos são
armazenados na zona icc_custom_metadata. Portanto, quando você procurar o
nome da pasta Contratos, a procura retornará todos os documentos de e-mail
que estão na pasta Contratos além de todos os documentos de e-mail que
possuem o nome de departamento Contratos, mesmo se eles não estiverem
armazenados na pasta Contratos.
Para ter cada atributo customizado indexado separadamente em uma zona de
sua propriedade e para ativar procuras nesta zona específica, inclua um
elemento <preserve xmltag="xxx" > para cada atributo, por exemplo:
<preserve
xmltag="icc_custom_metadata" />

<preserve xmltag="part_number" />

Importante: Se você modificar qualquer um dos arquivos de estilo que são
usados para criar um índice, deverá remover o índice e, em seguida, recriar o
índice para um armazenamento de objeto existente. A reindexação não
incorporará as modificações do arquivo de estilo em um índice existente.
Para incluir metadados definidos pelo usuário no índice para procura de texto
completa, você deve incluir uma tarefa Salvar Texto Preparado como XML do P8
4.x em sua rota de tarefa de arquivamento e configurar os mapeamentos de
acordo com suas necessidades.

v A configuração para acessar e-mail arquivado deve ser customizada de acordo.

As seguintes restrições se aplicam:
v Metadados do tipo STRING podem ser procurados no índice de texto total,

independentemente de se eles são comuns a todas as instâncias de um
documento de e-mail.

v Metadados dos tipos INTEGER e DATE não podem ser procurados no índice de
texto total, independentemente de se eles são comuns a todas as instâncias de
um documento de e-mail.

v Metadados dos tipos STRING, DATE e INTEGER podem ser procurados no
banco de dados se eles são comuns a todas as instâncias de um documento de
e-mail.

Para permitir a procura em atributos customizados, é necessário incluir estes
atributos nos arquivos de mapeamento de archive e de configuração de procura.
Você também precisa definir as etiquetas para os respectivos campos na página
Procura de E-mail do aplicativo cliente.

Importante:

v O nome e o tipo de dado de qualquer atributo customizado devem ser iguais
para todos os tipos de itens ou classes de documentos em uma determinada
coleta.
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v Os metadados definidos pelo usuário que são incluídos no índice de texto
completo são indexados como valores de cadeia. Isto também se aplica a valores
numéricos, como 123, ou a valores de data, como 03/03/2009. Portanto, a
procura do intervalo no índice de texto completo não é suportada para
metadados definidos pelo usuário, mesmo que o tipo de dado seja NUMERIC
ou DATE. A procura de texto completo é baseada apenas na consulta de cadeia.

v Os valores de cadeia para elementos nos arquivos de configuração não devem
conter espaços em branco iniciais ou finais.

v Os valores de cadeia para elementos nos arquivos de configuração fazem
distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Tarefas relacionadas

“Planejando sua Criação de Tipo de Item” na página 638
“Incluindo Atributos no Arquivo de Modelo” na página 667
“Incluindo Atributos no Arquivo de Configuração do Tipo de Item” na página 668
Referências relacionadas

“EC Extrair Metadados” na página 565
“Recuperar Metadados Adicionais do MC” na página 584

Incluindo Atributos Customizados no Arquivo de Mapeamento de Archive:

Se você definiu metadados para serem armazenados no archive além dos
metadados fornecidos pelo sistema, talvez queira ativar a procura nos metadados
definidos pelo usuário ou deseje que estes metadados sejam exibidos na lista de
resultados da procura. Para isso, é necessário adaptar o arquivo de mapeamento de
archive incluindo uma definição de campo para cada atributo customizado que
deseja usar no painel de procura.

É possível incluir definições de campo no arquivo de mapeamento de archive
editando o arquivo de configuração ou usando a interface gráfica com o usuário do
Gerenciador de Configuração. Se desejar usar o Gerenciador de Configuração, siga
as instruções no tópico sobre como configurar o acesso aos dados arquivados.
Antes de poder modificar o arquivo de mapeamento de archive manualmente,
você deve exportar o arquivo para um diretório de sua escolha usando o
Gerenciador de Configuração. Certifique-se de salvar uma cópia de backup do
arquivo antes de alterar ou incluir quaisquer entradas.

Importante: O único atributo de data para o qual as consultas de intervalos de
data podem ser feitas no índice de texto completo é o atributo definido pelo
sistema, EMAIL_DATE. Este é também o atributo recomendado para uso como
uma chave de partição quando os tipos de itens são divididos.

A partir do FileNet P8, Versão 4.5.1, a data recebida definida pelo sistema,
conforme definida para EMAIL_DATE, é a chave de partição usada para organizar
índices no FileNet P8. Se o armazenamento de objeto estiver configurado com
coletas particionadas de data, a definição de mapeamento de archive para a data
recebida não deverá mais conter uma definição de campo de <procura> para
EMAIL_DATE, mas definir apenas o elemento <attr>. O repositório do FileNet P8
roteia internamente procuras para o índice de texto completo.

Para modificar a definição de mapeamento de archive manualmente:
1. Abra o arquivo search_mapping.xml com um editor de texto.
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2. Na seção <campos> da definição de coleta que contém os atributos que são
comuns a todas as instâncias de e-mail, inclua um elemento <field> para cada
atributo customizado.
<field nm="CUSTOMER_DEFINED_NAME" type="STRING">
<attr>attributeName</attr>

</field>

em que:

nm Define o nome lógico do novo campo. É o nome pelo qual o campo é
endereçado a partir do arquivo de configuração de procura.

type Define o tipo de dado do novo campo. Isto se aplica apenas à procura
no banco de dados. Na procura de texto completo, as consultas são
baseadas na comparação de valores de cadeia. Nenhum intervalo de
data ou outra comparação numérica é suportada. Os seguintes tipos são
suportados:

STRING
As comparações EQUAL e LIKE são suportadas. A comparação
LIKE será usada se o termo de procura contiver caracteres
curinga.

DATE A procura de intervalo de data é suportada. Observe que, para
os tipos de itens do IBM Content Manager, o atributo referido
deve ter o tipo de dado TIMESTAMP do IBM Content Manager.

Por coleta, exatamente um campo do tipo de dado DATE pode
ter o atributo adicional partitionkey configurado como true. Se
o atributo estiver configurado, esta data customizada poderá
ser usada como uma chave de partição.

INTEGER
A comparação EQUAL é suportada.

attributeName
É o nome do atributo conforme definido no Content Manager ou no
FileNet P8.

O elemento <attr> deve ser usado para procurar o novo atributo no
banco de dados. Este elemento deverá ser definido se o atributo tiver
que ser mostrado na lista de resultados da procura ou se a procura
tiver que ser feita no banco de dados, não no índice de procura de
texto, ou ambos.

3. Se você configurar o índice de texto completo para incluir atributos
customizados, poderá definir um campo para procura no índice.
<field nm="icc_custom_metadata" type="STRING">
<search>icc_custom_metadata</search>
</field>

icc_custom_metadata
É o nome do campo no índice. O elemento <search> define que uma
consulta neste campo é executada no índice de texto completo, não no
banco de dados.

Lembre-se: Para repositórios do IBM Content Manager, você deve ter incluído
as definições de campo e de atributo apropriadas no indexador para procura de
texto.

No FileNet P8, o arquivo style.xml deve ter sido adaptado corretamente, caso
contrário, o elemento <search> deverá sempre referenciar a zona
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icc_custom_metadata e a procura retornará todos os documentos nos quais
qualquer um dos metadados corresponde ao termo de procura.

4. Salve o arquivo.

É necessário importar o arquivo para o Armazém de Dados do IBM Content
Collector usando o Gerenciador de Configuração e salvar a configuração alterada.
Em seguida, reinicie o Content Collector Servidor de Aplicativos da Web para que
as alterações tenham efeito.
Tarefas relacionadas

“Configurando o Acesso a Dados Arquivados” na página 245

Incluindo Atributos Customizados no Arquivo de Configuração de Procura:

Para disponibilizar atributos customizados para procura ou exibição na lista de
resultados, é necessário adaptar o arquivo de configuração de procura.

Antes de poder modificar o arquivo de configuração de procura, você deve
exportar o arquivo para um diretório de sua escolha usando o Gerenciador de
Configuração. Certifique-se de salvar uma cópia de backup do arquivo antes de
alterar ou incluir quaisquer entradas.
1. Abra o arquivo de configuração de procura, search_config.xml, com um editor

de texto e modifique as definições de configuração de procura para uma
determinada coleta.

2. Defina cada campo novo incluído no arquivo search_mapping.xml como uma
propriedade na seção <declaration> do arquivo de configuração de procura.
<property>
<name>CUSTOMER_DEFINED_NAME</name>
<nls-key>jsp.searchrequest.CUSTOMER_DEFINED_NAME</nls-key>
<property>

O valor CUSTOMER_DEFINED_NAME deve corresponder ao nome de campo
definido no arquivo de mapeamento de archive.
O valor do elemento <nls-key> define o cabeçalho de um campo de entrada
quando um grupo contendo a respectiva propriedade é expandido. Ele deve
referir-se a uma definição de propriedade no arquivo custom_label.properties
(consulte “Definindo Rótulos para os Campos de Procura” na página 766).
Observe que você pode usar cada declaração de propriedade apenas uma vez
por modelo.

3. Em todas as definições de coleta, inclua mapeamentos nos nomes de campos
para as propriedades recém-definidas. O nome de campo deve corresponder ao
nome usado no arquivo de mapeamento de archive. O nome de campo faz
distinção entre maiúsculas e minúsculas.
<collections>

<collection name="CUSTOMIZED" id="CUSTOMIZED">
<property name="EMAIL_DATE">
<field>EMAIL_DATE</field>
</property>

:
<property name="CUSTOMER_DEFINED_NAME">
<field>CUSTOMER_DEFINED_NAME"</field>
</property>
</collection>

</collections>

4. Se você desejar usar os campos customizados como campos de entrada de
procura, inclua elementos do grupo na seção <form>. A seção <form> define a
máscara de procura que é mostrada na página Procura de E-mail.
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Os grupos reúnem campos de entrada. Em um grupo redutível, os campos
podem ser usados como uma unidade para a procura. Por exemplo, para o
grupo denominado Endereços, é possível inserir um termo de procura, que é
procurado nos campos Remetente e Destinatários. Se o grupo for expandido,
será possível selecionar para procurar apenas um dos campos pertencentes ao
grupo, ou inserir diferentes termos de procura nos campos de entrada deste
grupo. Um grupo não-redutível contém apenas um ou mais campos de entrada,
que não são usados como uma unidade para a procura.
Ao definir um grupo, considere que um grupo não poderá ser reduzido se
contiver campos de tipos de dados incompatíveis (como DATE e STRING) ou
se contiver um ou mais campos do tipo DATE.
<group id="g4" nls-key="jsp.searchrequest.group4.title"
collapse-field-nls-key="jsp.searchrequest.group4.collapse"
collapse-field-tooltip-nls-key="jsp.searchrequest.group4.tooltip"
collapse-field-example-nls-key="jsp.searchrequest.group4.example">
<field>
<name>CUSTOMER_DEFINED_NAME</name>
<hidden>false</hidden>
<size>100</size>
<max-length>500</max-length>
<tooltip-nls-key>jsp.searchrequest.CUSTOMER_DEFINED_NAME.tooltip</tooltip-nls-key>
<example-nls-key>jsp.searchrequest.CUSTOMER_DEFINED_NAME.example</example-nls-key>
</field>
<field>
<name>CUSTOMER_DEFINED_NAME_2</name>
<hidden>false</hidden>
<size>100</size>
<max-length>500</max-length>
<tooltip-nls-key>jsp.searchrequest.CUSTOMER_DEFINED_NAME_2.tooltip</tooltip-nls-key>
<example-nls-key>jsp.searchrequest.CUSTOMER_DEFINED_NAME_2.example</example-nls-key>
</field>
</group>

v Atributos do Grupo

nls-key
Define o cabeçalho do grupo. Um atributo deve referir-se a uma
definição de propriedade no arquivo custom_label.properties.

Este atributo é obrigatório.

collapse-field-nls-key
Define o cabeçalho do campo de entrada se o grupo for reduzido.
Um atributo deve referir-se a uma definição de propriedade no
arquivo custom_label.properties. Se este atributo estiver definido, o
grupo poderá ser reduzido ou expandido. Observe que um grupo
contendo apenas um campo de entrada não pode ser reduzido.

Esse atributo é opcional.

collapse-field-tooltip-nls-key
Define a ajuda instantânea exibida para o campo de entrada se o
grupo for reduzido. Um atributo deve referir-se a uma definição de
propriedade no arquivo custom_label.properties.

Este atributo é opcional, mas é necessário defini-lo se o atributo
collapse-field-nls-key estiver definido.

collapse-field-example-nls-key
Define o exemplo de consulta exibido para o campo de entrada se o
grupo for reduzido. Um atributo deve referir-se a uma definição de
propriedade no arquivo custom_label.properties.

Este atributo é opcional, mas é necessário defini-lo se o atributo
collapse-field-nls-key estiver definido.

v Elementos para campos que possuem um tipo de dado diferente de DATE
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nome É o nome de uma propriedade definida na seção <declaration>.

Este elemento é obrigatório.

hidden
Defina uma propriedade oculta. Se você usar este elemento,
configure-o como false.

Esse elemento é opcional. Ele serve apenas para uso interno.

tamanho
Define o tamanho do campo de entrada.

Esse elemento é opcional. Se o tamanho não for configurado, será
usado o valor-padrão 100.

max-length
Define o comprimento máximo da cadeia que pode ser inserida no
campo de entrada.

Esse elemento é opcional. Se o tamanho não for configurado, será
usado o valor-padrão 100.

tooltip-nls-key
Define a ajuda instantânea exibida para o campo de entrada se o
grupo for expandido ou se não for redutível. Um atributo deve
referir-se a uma definição de propriedade no arquivo
custom_label.properties.

Esse elemento é opcional. Se ele não for definido, nenhuma ajuda
instantânea estará disponível para o campo.

example-nls-key
Define o exemplo de consulta exibido para o campo de entrada se o
grupo for expandido ou se não for redutível. Um atributo deve
referir-se a uma definição de propriedade no arquivo
custom_label.properties.

Esse elemento é opcional. Se ele não for definido, nenhum exemplo
será exibido para o campo.

v Elementos para campos que possuem o tipo de dado DATE

input-type
Define o tipo de entrada. Para campos com o tipo de dado DATE,
este atributo deve ser configurado como daterange.

Este atributo é obrigatório.

nome É o nome de uma propriedade definida na seção <declaration>.

Este elemento é obrigatório.

hidden
Defina uma propriedade oculta. Se você usar este elemento,
configure-o como false.

Esse elemento é opcional. Ele serve apenas para uso interno.

tamanho
Define o tamanho do campo de entrada.

Esse elemento é opcional. Se o tamanho não for configurado, será
usado o valor-padrão 100.
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max-length
Define o comprimento máximo da cadeia que pode ser inserida no
campo de entrada.

Esse elemento é opcional. Se o tamanho não for configurado, será
usado o valor-padrão 100.

startdate-tooltip-nls-key
Define a ajuda instantânea exibida para a seleção de data de início. É
possível consultar o valor para
jsp.searchrequest.date.startdate.prompt, que está definido no arquivo
de propriedades IBM Content Collector, mas também é possível
definir um valor diferente no arquivo custom_label.properties.

Este elemento é obrigatório.

enddate-tooltip-nls-key
Define a ajuda instantânea exibida para a seleção de data de
encerramento. É possível consultar o valor para
jsp.searchrequest.date.enddate.prompt, que está definido no arquivo
de propriedades IBM Content Collector, mas também é possível
definir um valor diferente no arquivo custom_label.properties.

Este elemento é obrigatório.
5. Defina as colunas exibidas para a lista de resultados. Inclua as definições de

coluna necessárias na seção <result>.
<result>
<column>
<name>CUSTOMER_DEFINED_NAME</name>
<width>10%</width>
<nls-key>jsp.searchresult.column.CUSTOMER_DEFINED_NAME</nls-key>
<caption>false</caption>
</column>
</result>

Em que:

nome É o nome de uma propriedade definida na seção <declaration>.

Este elemento é obrigatório.

largura
Define a largura de cada coluna a ser exibida. As definições de largura
para todos os elementos na seção <result> devem somar 100%. Este
valor não pode ser excedido.

Esse elemento é opcional. Se não for definido, este valor será
configurado pelo navegador.

nls-key
Define o cabeçalho da tabela de resultados. Um atributo deve referir-se
a uma definição de propriedade no arquivo custom_label.properties.

Este elemento é obrigatório.

caption
Inclui o atributo na ajuda instantânea para uma linha na lista de
resultados, se o elemento estiver configurado como true.

Esse elemento é opcional.
6. Salve o arquivo.
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É necessário importar o arquivo para o Armazém de Dados do IBM Content
Collector usando o Gerenciador de Configuração e salvar a configuração alterada.
Em seguida, reinicie o Content Collector Servidor de Aplicativos da Web para que
as alterações tenham efeito.

Definindo Rótulos para os Campos de Procura:

Antes que os usuários possam procurar atributos customizados, é necessário
definir as etiquetas para os respectivos campos na página Procura de E-mail.

O arquivo custom_label.properties contém as definições de etiqueta. Você pode
copiar o arquivo de amostra entregue com o produto, ou pode criar um novo
arquivo com esse nome. O arquivo deve ser armazenado no subdiretório
afu\config da instalação do WebSphere Application Server. Para o Servidor de
Aplicativos da Web integrado, este é o diretório <installDir>\AFUWeb\afu\config,
em que o installDir é o diretório em que você instalou o IBM Content Collector
Server.

Se precisar suportar diferentes idiomas, converta o arquivo de propriedades e
nomeie-o no formato custom_label_language code.properties, por exemplo,
custom_label_de.properties para alemão. As versões traduzidas do arquivo de
propriedades também devem ser armazenadas no subdiretório afu\config de sua
instalação do WebSphere Application Server.

Dica: Defina um arquivo padrão e teste as definições para certificar-se de que a
página Procura de E-mail seja exibida corretamente antes de você converter o
arquivo de propriedades. Certifique-se de salvar uma cópia de backup destes
arquivos.
1. Abra o arquivo custom_label.properties com um editor de texto. Se você

copiou o arquivo de amostra, certifique-se de que estas instruções estejam
contidas no arquivo. Se você criou um novo arquivo, inclua estas instruções em
seu arquivo. Estas instruções devem estar na parte superior do arquivo de
propriedades.
# NLS_ENCODING=UTF-8

2. Inclua ou modifique a seção de declaração na qual são definidos os cabeçalhos
para os novos campos.
#####
# declaration
#####
jsp.searchrequest.CUSTOMER_DEFINED_NAME customer-defined header for the new field

3. Inclua ou modifique as definições para o formulário de procura.
#####
# search form
#####

a. Inclua ou modifique as definições do grupo.
# group definitions
#####
jsp.searchrequest.group4.title Label of the customer-defined group
jsp.searchrequest.group4.tooltip ToolTip for the input field of the collapsed customer-defined group
jsp.searchrequest.group4.example Example text for the input field of the collapsed customer-defined group
jsp.searchrequest.group4.collapse Header for the input field of the collapsed customer-defined group

b. Inclua ou modifique as definições de campo.
# field definitions
#####
jsp.searchrequest.CUSTOMER_DEFINED_NAME.tooltip customer-defined ToolTip for the new field
jsp.searchrequest.CUSTOMER_DEFINED_NAME.example customer-defined example for the new field

c. Inclua ou modifique as definições para os cabeçalhos da coluna de
resultados.
jsp.searchrequest.column.CUSTOMER_DEFINED_NAME.tooltip customer-defined header for the column in the result list

4. Salve o arquivo. Certifique-se de usar a codificação UTF-8.
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Certifique-se de adaptar a configuração para acessar dados arquivados
corretamente.

Ativando a Procura em Múltiplos Tipos de Itens ou Classes de
Documentos
Configure o acesso ao e-mail arquivado de uma maneira que os usuários possam
executar procuras nos tipos de itens ou nas classes de documentos, considerando
as restrições e a configuração especial, tal como incluir metadados customizados no
escopo da procura.

Os pré-requisitos a seguir se aplicam, dependendo do tipo de repositório que você
usa:

Tabela 186. Pré-requisitos para Ativar a Procura

Repositório Pré-requisitos

IBM Content Manager v Uma ou mais conexões do repositório
estão definidas.

v O tipo de item que você deseja incluir em
seu escopo da procura já deve existir e
deve estar ativado para procura de texto.
Para obter mais informações, consulte o
tópico sobre como ativar tipos de itens
para indexação do texto.

v Se desejar tornar atributos customizados
disponíveis para procura, as definições de
atributo e de campo apropriadas devem
existir na configuração para o indexador
para procura de texto. Para obter mais
informações, consulte os tópicos no
arquivo de modelo do indexador de texto.

IBM FileNet P8 v Uma ou mais conexões do repositório
estão definidas.

v Se desejar tornar os atributos
customizados disponíveis para procura,
seu arquivo style.xml deverá conter as
definições necessárias e os atributos
deverão ser incluídos no índice para
procura de texto completa. Para obter
informações adicionais, consulte o tópico
sobre como ativar a procura nos atributos
customizados.

Para ativar a procura em múltiplos tipos de itens ou classes de documentos em um
ou mais repositórios, as definições devem ser agrupadas na mesma coleta. Defina
um arquivo de mapeamento de archive que contenha uma coleta com múltiplos
tipos de itens, para modelo de dados de e-mail em pacote configurável ou para o
modelo de dados de e-mail composto ou que contenha múltiplas classes de
documentos. Os tipos de itens ou classes de documentos podem estar localizados
em mais de um repositório. Além disso, inclua qualquer atributo customizado que
você deseja que seja procurável nas definições. Observe que o nome e o tipo de
dado de qualquer atributo customizado devem ser iguais para todos tipos de itens
ou classes de documentos em uma determinada coleta. Adapte o arquivo de
configuração de procura de acordo. Se você incluiu atributos customizados, defina
as etiquetas para os respectivos campos na página Procura de E-mail do aplicativo
cliente.

Configurando o Content Collector 767



Restrição: Quando tipos de itens do IBM Content Manager são definidos com
intervalos de data de sobreposição, os usuários não podem classificar a lista de
resultados por data.
1. Adapte o arquivo de mapeamento de archive.

v Use a interface gráfica com o usuário do Gerenciador de Configuração para
incluir tipos de itens ou classes de documentos e para incluir definições para
os atributos customizados que você deseja incluir no escopo da procura.

v Edite o arquivo de mapeamento de archive para incluir tipos de itens ou
classes de documentos e para incluir definições para os atributos
customizados que você deseja incluir no escopo da procura.

2. Se necessário, adapte o layout da página de procura atualizando o arquivo de
configuração de procura. Talvez seja necessário atualizar a seção <declaration>,
a seção <form> e a seção <result>.

3. Se você incluiu atributos customizados no escopo da procura, defina etiquetas
para os campos de procura.

Conceitos relacionados

“O Arquivo Modelo” na página 667
“Ativando a Procura em Atributos Customizados” na página 758
Tarefas relacionadas

“Ativando um Repositório do IBM Content Manager para Processamento pelo
Indexador para Procura de Texto” na página 629
“Incluindo Tipos de Itens ou Classes de Documentos em uma Coleta” na página
752

Ativando a Procura em Múltiplas Coletas
Configure o acesso ao e-mail arquivado de uma maneira que os usuários possam
executar procuras em coletas, considerando as restrições e a configuração especial,
tal como incluir metadados customizados no escopo da procura.

Os pré-requisitos a seguir se aplicam, dependendo do tipo de repositório que você
usa:

Tabela 187. Pré-requisitos para Ativar a Procura

Repositório Pré-requisitos

IBM Content Manager v Uma ou mais conexões do repositório
estão definidas.

v Todos os tipos de itens que são
referenciados em uma definição de coleta
devem ser ativados para procura de texto.
Para obter mais informações, consulte o
tópico sobre como ativar tipos de itens
para indexação do texto.

v Se desejar tornar atributos customizados
disponíveis para procura, as definições de
atributo e de campo apropriadas devem
existir na configuração para o indexador
para procura de texto. Para obter mais
informações, consulte os tópicos no
arquivo de modelo do indexador de texto.
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Tabela 187. Pré-requisitos para Ativar a Procura (continuação)

Repositório Pré-requisitos

IBM FileNet P8 v Uma ou mais conexões do repositório
estão definidas.

v Se desejar tornar os atributos
customizados disponíveis para procura,
seu arquivo style.xml deverá conter as
definições necessárias e os atributos
deverão ser incluídos no índice para
procura de texto completa. Para obter
informações adicionais, consulte o tópico
sobre como ativar a procura nos atributos
customizados.

Para ativar procuras em coletas, defina múltiplas coletas e agrupe-as em um
conjunto de coletas. A definição de múltiplas coletas é necessária se você usar tipos
de itens diferentes para arquivar documentos de maneira específica, por exemplo,
todos os documentos que são coletados de um determinado domínio são
arquivados em um tipo de item.

Defina um arquivo de mapeamento de archive que contenha todas as coletas que
deseja que sejam procuráveis. É possível combinar coletas que contêm tipos de
itens ou classes de documentos para o modelo de dados de e-mail em pacote
configurável e coletas que contêm tipos de itens ou classes de documentos para o
modelo de dados de e-mail composto. Além disso, inclua qualquer atributo
customizado que você deseja que seja procurável nas definições. Observe que o
nome e o tipo de dado de qualquer atributo customizado deve ser igual para todos
os tipos de itens em todas as coletas no conjunto de coletas. Adapte o arquivo de
configuração de procura de acordo. Se você incluiu atributos customizados, defina
as etiquetas para os respectivos campos na página Procura de E-mail do aplicativo
cliente.

Restrição: Com a procura em coleta, os usuários não podem classificar a lista de
resultados por data.
1. Adapte o arquivo de mapeamento de archive.

v Use a interface gráfica com o usuário do Gerenciador de Configuração para
incluir coletas e para incluir definições para os atributos customizados que
você deseja incluir no escopo da procura.

v Edite o arquivo de mapeamento de archive para incluir coletas e para incluir
definições para os atributos customizados que você deseja incluir no escopo
da procura.

2. Adapte o layout da página Procura de E-mail atualizando o arquivo de
configuração de procura. Talvez seja necessário atualizar a seção <declaration>,
a seção <form> e a seção <result>.

3. Se você incluiu atributos customizados no escopo da procura, defina etiquetas
para os campos de procura.
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Conceitos relacionados

“O Arquivo Modelo” na página 667
Tarefas relacionadas

“Ativando um Repositório do IBM Content Manager para Processamento pelo
Indexador para Procura de Texto” na página 629
“Incluindo Coletas” na página 754
“Incluindo Atributos Customizados no Arquivo de Mapeamento de Archive” na
página 760
“Incluindo Atributos Customizados no Arquivo de Configuração de Procura” na
página 762
“Definindo Rótulos para os Campos de Procura” na página 766

Fornecendo Mais de um Conjunto de Coletas para Procura
Para procura de e-mail, pode ser apropriado definir mais de um conjunto de
coletas do que os usuários podem procurar, dependendo dos requisitos de sua
empresa. Quando você agrupa coletas nos conjuntos de coletas, define uma
máscara de procura para cada conjunto de coletas. Para cada conjunto de coletas,
você pode ter um layout diferente da página Procura de E-mail para permitir que
usuários procurem diferentes tipos de informações.

Quando você define vários conjuntos de coletas, a página Procura de E-mail
oferece uma lista de conjuntos de coletas a partir da qual usuários podem escolher.
As procuras serão feitas em todas as coletas que são definidas no conjunto
selecionado. Dependendo das definições no arquivo de configuração de procura, os
campos de procura variam. Por exemplo, é possível definir um conjunto de coletas
que fornece campos de procura para informações do emissor e do destinatário e
para a data e hora nas quais o e-mail foi recebido, um conjunto de coletas que
fornece a possibilidade de procurar o assunto de um e-mail ou texto específico no
conteúdo do e-mail e um conjunto de coletas que permite procuras em atributos
customizados que você definiu anteriormente.

Para incluir conjuntos de coletas adicionais no escopo da procura:
1. No Gerenciador de Configuração, selecione para configurar o acesso aos dados

arquivados para e-mail.
2. Exporte o arquivo de configuração de procura para um diretório de sua

escolha. O arquivo de configuração é referido aqui como o arquivo
search_config.xml.

3. Abra o arquivo search_config.xml e um dos arquivos de modelo para e-mail
com um editor de texto. Os nomes de arquivos destes arquivos de modelo
contêm a cadeia search_config_template.

4. No arquivo de modelo, selecione a definição do conjunto de coletas. O conjunto
de coletas é definido pelo conteúdo do elemento <search-template>. Copie a
definição de conjunto de coletas no arquivo search_config.xml, antes ou após
qualquer definição do conjunto de coletas existente mas, em qualquer caso,
antes do elemento </search-template-list>. Inclua um elemento
<search-template> com as definições necessárias para cada conjunto de coletas
que você deseja tornar disponível para seleção.
<search-template name="YourSet" id="YourSet">

<form-index>0</form-index>
<declaration>
<property>
<name>EMAIL_DATE</name>
<nls-key>jsp.searchrequest.daterange</nls-key>
<sortable>true</sortable>
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</property>
.

</declaration>

<collections>
.
</collection>

</collections>

<form>
.
</form>

<result>
.
</result>

</search-template>

5. Saia do arquivo de modelo sem salvar.
6. Adapte a definição no arquivo search_config.xml de acordo com suas

necessidades. Altere pelo menos o nome do conjunto de coletas. Por exemplo,
<search-template name="YourSet" id="YourSet">

Importante:

v Todos os nomes fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
v Os nomes e IDs devem ser idênticos.
v Os nomes de modelos e IDs de modelos devem consistir em caracteres

alfabéticos. Não use caracteres especiais, dígitos ou espaços em branco em
nomes de modelos ou IDs de modelos.

a. Especifique um nome que seja significativo para você e seus usuários. Os
usuários devem selecionar um conjunto antes de fazerem a procura.

b. Verifique a seção <declaration>. Apenas as propriedades definidas nesta
seção estão disponíveis no modelo.

c. Altere os mapeamentos de propriedades na definição de coleta Todos os
nomes de campos que são usados aqui para mapear as propriedades deste
modelo para um nome de campo devem corresponder aos nomes de
campos que estão definidos no arquivo de mapeamento do archive para a
coleta fornecida.

7. Salve o arquivo.
8. Importe o arquivo de configuração atualizado para o banco de dados usando o

Gerenciador de Configuração.
9. Salve a configuração alterada.

Suas alterações serão efetivadas assim que o Content Collector Servidor de
Aplicativos da Web for reiniciado. Até lá, as sessões do Content Collector
continuarão funcionando sob as definições de configuração antigas.

Ativando o Acesso aos Dados Arquivados para Tipos de Itens
Legados

É possível tornar os repositórios do IBM Content Manager que foram preenchidos
anteriormente pelo IBM CommonStore para Exchange Server ou pelo IBM
CommonStore para Lotus Domino disponíveis para procura e restauração. Os tipos
de itens dos documentos nesses repositórios são chamados de tipos de itens legados.

Apenas tipos de itens legados para o modelo de documento BUNDLED e o tipo de
arquivamento ENTIRE podem ser visualizados e restaurados usando a Procura de
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E-mail do Content Collector. As coletas de documentos de outros tipos de itens não
são suportadas pelo aplicativo de procura.

Os repositórios do IBM Content Manager OnDemand e do IBM Tivoli Storage
Manager e os repositórios que foram preenchidos pelo IBM FileNet Email Manager
não são suportados.

Para configurar o Content Collector para funcionar com tipos de itens legados:
1. Configure a variável de ambiente do sistema

AFU_MAILBOXID_ENABLE_EXACT_MATCH. Pode ser usado qualquer valor.
Isto é necessário apenas para coletas do Microsoft Exchange.

2. Use o Gerenciador de Configuração para exportar o arquivo de mapeamento de
archive para um diretório de sua opção.

3. Inclua uma definição de coleta.
4. Adapte a definição de coleta no arquivo search_mapping.xml:

a. Altere o nome da coleta.
b. Altere o valor do elemento <recuperável> para false se o tipo de item para

o modelo do documento (ou modelo de dados do archive) não for do tipo
BUNDLED ou o tipo de arquivamento não for ENTIRE. Consulte a
palavra-chave ARCHIVETYPE no arquivo de configuração do servidor
CommonStore. A configuração de documentos em uma coleta para não
serem recuperáveis configurando o elemento como false evita a exibição de
um erro no aplicativo de procura, se estes documentos forem selecionados.
Em vez disso, é exibida uma mensagem que indica que o acesso ao
documento não é suportado. O exemplo a seguir mostra o elemento
<retrievable> configurado como true:
<doc_type_collection nm="CSMAIL" collectionType="ICC_Exchange_Email_Bundled">
<retrievable>true</retrievable>
<doc_types>
<doc_type>
<name>CSXMAIL</name>

...
</doc_type>
</doc_types>

...
</doc_type_collection>

5. Salve o arquivo.
6. Importe o arquivo de mapeamento de archive usando o Gerenciador de

Configuração.
7. Se você alterou o nome de coleta no arquivo de mapeamento de archive, altere

o nome de coleta no arquivo search_config.xml para o nome usado no arquivo
search_mapping.xml:
a. Exporte o arquivo search_config.xml usando o Gerenciador de

Configuração para um diretório de sua opção.
b. Altere o nome da coleta para o nome usado no arquivo de mapeamento de

archive (no atributo nm="CSMAIL"). O nome deve ser idêntico e deve fazer
distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por exemplo:
<collection>

<name>CSMAIL</name>
<declaration>

<property>
<name>EMAIL_DATE</name>
<nls-key>jsp.searchrequest.daterange

...

c. Salve o arquivo search_config.xml e importe-o usando o Gerenciador de
Configuração.
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8. Salve a configuração.
9. Inicie novamente o Servidor de Aplicativos da Web.
Tarefas relacionadas

“Incluindo Coletas” na página 754
“Visualizando e Restaurando o E-mail a partir da Lista de Resultados da Procura”
na página 852

Alterando o Formato de Exibição do Valor de Data
Se desejar alterar a maneira na qual um valor de data é exibido na página Pesquisa
de E-mail, você deverá adaptar o arquivo de mensagens.

O padrão que define o formato de exibição para valores de data na página
Pesquisa de E-mail é definido no arquivo de mensagens específico do idioma. Para
o idioma Inglês, este é o arquivo messages_en.properties. Ele está localizado no
subdiretório afu\config de sua instalação do WebSphere Application Server. Para o
Servidor de Aplicativos da Web integrado, este é o diretório <installDir>\AFUWeb\
afu\config, em que installDir é o diretório no qual você instalou o IBM Content
Collector.

O arquivo de mensagens contém uma definição para o padrão que é usado para
formatar a cadeia que é exibida como seleção de entrada para o selecionador de
data, por exemplo:
jsp.searchrequest.date.pattern MM/dd/yyyy

Em que:

dd É o dia no mês

MM É o mês no ano

yyyy É o ano

É possível reorganizar os valores e usar separadores diferentes, por exemplo,
pontos, mas você deve usar os tokens listados ao especificar a data. Observe que
esses símbolos fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

É possível alterar o formato globalmente para um determinado idioma, por
exemplo, para o idioma Inglês, ou para um determinado idioma em um país
específico, por exemplo, para o idioma Inglês se o país for o Reino Unido.

Por padrão, o código de idioma faz parte do nome do arquivo de mensagens:
messages_<languageCode>.properties. Se você desejar alterar o padrão
globalmente para um determinado idioma, altere o padrão no respectivo arquivo
de mensagens, por exemplo o arquivo messages_en.properties.

Se você desejar alterar o padrão para um determinado idioma apenas para um país
específico, copie o arquivo messages_<languageCode>.properties existente em um
arquivo denominado messages_<languageCode>_<countryCode>.properties e altere
a cadeia-padrão no arquivo recém-criado. Por exemplo, se você desejar manter o
padrão dos EUA para formato de data como o formato padrão mas desejar alterar
o formato de exibição para o Reino Unido, crie um novo arquivo denominado
messages_en_gb.properties e altere o padrão nesse arquivo.

Adapte as cadeias para a dicas de ferramenta de acordo:
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jsp.searchrequest.date.invalidformat O formato de data não está correto. Insira uma data no
formato dd/MM/yyyy.

jsp.searchrequest.date.startdate.prompt Selecione uma data de início no calendário ou insira uma
data de início no formato dd/MM/yyyy.

jsp.searchrequest.date.enddate.prompt Selecione uma data de encerramento no calendário ou insira uma
data de encerramento no formato dd/MM/yyyy.

Importante:
Crie cópias de backup da alteração dos arquivos recém-criados porque uma nova
instalação do Aplicativo da Web sobrescreverá quaisquer alterações. Neste caso, é
necessário refazer as alterações.

Configurando um Intervalo de Data Padrão para a Página
Procura de E-mail

Para usar o particionamento de data e para reduzir o número de consultas que são
executadas em múltiplos tipos de itens ou índices segmentados, restrinja as
procuras a um determinado intervalo de tempo.

Configurando a variável de ambiente do sistema
AFU_DATE_RANGE_IN_MONTHS, é possível definir o intervalo de data padrão
que é exibido nos campos de data da página Procura de E-mail. A variável de
ambiente é do tipo número inteiro e pode ter os valores a seguir:

0 Nenhum intervalo de data padrão é exibido.

n O valor deve ser maior que 0. O intervalo de data padrão é o primeiro dia
do mês "atual menos n" até a data atual. Por exemplo, se a data atual é 30
de Novembro de 2009 e AFU_DATE_RANGE_IN_MONTHS está
configurado como 1, o intervalo de data padrão exibido na página Procurar
é 1 de Outubro de 2009 até 30 de Novembro de 2009.

Se esta variável de ambiente não estiver configurada ou estiver configurada com
um valor menor que 0, nenhum intervalo de data padrão será exibido.

Alterando o Modo de Visualização para Outlook
Para evitar erros quando os usuários clicam em um link de visualização em um
ambiente no qual o servidor Exchange suporta conteúdo do arquivo de mensagens
do Unicode e usuários trabalham com clientes de Outlook antigos que não
suportam formato Unicode, é possível configurar a variável de ambiente
AFU_PREVIEW_MODE_ONLY.

Quando um usuário clica em um link de visualização em um e-mail do Outlook
em stub, o Aplicativo da Web envia o conteúdo do arquivo dessa mensagem ao
cliente e o cliente do Outlook o exibe. Isto não funcionará no ambiente descrito.
Em vez de uma janela do Outlook que exibe a mensagem, os usuários obtêm erros
quando eles clicam em um link de visualização.

Se você configurar a variável de ambiente AFU_PREVIEW_MODE_ONLY na
máquina que hospeda o Aplicativo da Web, o Aplicativo da Web não enviará o
arquivo de mensagens de volta ao responsável pela chamada. Em vez disso, a
página de visualização do e-mail é exibida no navegador. É possível configurar a
variável de ambiente com qualquer valor.
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Manipulando Documentos Errados
Se um documento não puder ser processado com êxito, ele será incluído na lista de
bloqueio. Ao utilizar as informações na entrada da lista de bloqueio, você pode
decidir como quer tratar documentos com erros.

Para manipular documentos com erros:
1. Selecione Ferramentas → Lista de bloqueio. A entrada da lista de bloqueio

contém as seguintes informações:
v Para qual conector o processamento falhou.
v Informações do local para o documento com erro.
v Em qual tarefa o erro ocorreu.
v A causa do erro.
v As datas em que a entrada foi incluída na lista de bloqueio e quando o

processamento falhou pela última vez.
v A contagem de falha.

Importante: No máximo, 32.000 entradas podem ser exibidas na janela Lista de
bloqueio. Se o número de entradas da lista de bloqueio exceder 32.000 e você
desejar visualizar todas as entradas, é possível usar o software cliente do seu
banco de dados para consultar diretamente a tabela Black_List no banco de
dados de configuração do Content Collector. Não edite ou remova entradas da
tabela Black_List.

2. Dê um clique duplo em uma entrada para visualizar as informações de
localização detalhadas para o documento incluído na lista de bloqueio. A janela
Documento Incluído na Lista de Bloqueio fornece as seguintes informações:
v O nome do servidor no qual a caixa de correio está localizada
v O identificador da caixa de correio
v O endereço da caixa de correio, se disponível
v O ID exclusivo do documento incluído na lista de bloqueio:

– O UNID do documento para documentos doLotus Domino
– O EntryId do documento para documentos doMicrosoft Exchange
– O local do arquivo para e-mail SMTP

v Um link para o documento incluído na lista de bloqueio
3. Opcional: Clique no link para abrir o documento incluído na lista de bloqueio

ou para copiar o link do documento. A ação resultante depende do tipo de
conector que processou o documento com erro:

Conector Resultado

Lotus Domino Conector de E-mail Copie o link para um prompt de comandos
em uma máquina onde um Notes Client está
instalado e execute o comando. O Notes
Client é aberto e é solicitado que você
forneça credenciais. O arquivo de ID usado
para efetuar logon deve ter pelo menos
acesso de leitura para a caixa de correio
onde o documento está localizado.
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Conector Resultado

Microsoft Exchange Conector de E-mail Um cliente Outlook é aberto e é solicitado
que você forneça um perfil. Você pode usar
um perfil existente ou pode criar um novo
perfil para acessar a caixa de correio.
Entretanto, o perfil deve incluir direitos de
acesso suficientes para a caixa de correio
onde o documento está localizado.

Também é possível copiar o link para uma
máquina diferente ou enviar o link para
outro usuário trabalhar com ele.
Restrição: Os hyperlinks do Outlook não
funcionam em aplicativos que não sejam o
Outlook, a menos que você aplique as
mudanças ao registro conforme descrito no
tópico sobre ativação de links do Outlook.

Conector SMTP O programa associado aos arquivos EML é
ativado e o documento é exibido.

4. Verifique o documento e a rota de tarefa que processou o documento para
possivelmente resolver o problema e prosseguir com a próximo etapa.

5. Dependendo do resultado da etapa anterior, escolha uma dessas opções de
processamento:

Opção Descrição

Excetue o documento de processamento
adicional

Exclua o documento errôneo você mesmo,
ou copie o link do documento e envie-o para
o proprietário do documento para que o
proprietário exclua o documento. O
documento não poderá mais ser processado.

Reenvie o documento para processamento Exclua a entrada da lista de bloqueio para o
documento errôneo se o número máximo de
vezes que um coletor tem permissão para
processar documentos novamente foi
atingido. A contagem de falha é
reconfigurada para zero e o documento é
qualificado novamente para processamento.

Ao encontrar um problema com um documento errôneo que você não possa
resolver, entre em contato com o Suporte de Software IBM.

Conceitos relacionados

“Lista de bloqueio”
Tarefas relacionadas

“Configurando o Email Connector” na página 199
“Configurando o Conector SMTP” na página 204

Lista de bloqueio
Se um documento não puder ser processado porque ele causa erros em qualquer
uma das tarefas do Conector de E-mail ou Conector SMTP em uma rota de tarefa
ou mesmo causa a interrupção completa do processamento, o documento é
incluído na lista de bloqueios para evitar que oIBM Content Collector processe esse
documento. Isso pode ser temporário ou, se o processamento de um documento
falhar repetidamente ou causar a falha de um conector, permanente. Monitore a
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lista de bloqueio para documentos que estão marcados como permanentemente em
erro ou que atingiram o limite de nova tentativa e tome a ação apropriada para
tratar desses erros.

Gerenciando entradas da lista de bloqueio

Uma entrada de lista de bloqueio contém as seguintes informações:
v O nome do conector para o qual o processamento falhou. Esse pode ser o ID de

um Conector de E-mail para o Lotus Domino ou o Microsoft Exchange, ou o ID
de um Conector SMTP.

v Informações do local para o documento com erro. Estas informações fornecem
acesso ao documento com erro para que você possa verificar seu conteúdo para
possivelmente identificar a causa do erro. As informações do local também
ajudam a identificar padrões em erros de processamento. Por exemplo, se um
anexo corrompido causou um erro de processamento, o arquivamento desse
anexo provavelmente falhará para todas as caixas de correio dos destinatários.
Se um grande número de documentos não puder ser processado para uma
determinada caixa de correio, considere verificar a consistência da caixa de
correio.

v A tarefa na qual o processamento falhou.
v O motivo pelo qual o documento foi incluído na lista de bloqueio, isto é, se

aplicável, a causa exata do erro.
v A data quando a entrada foi incluída na lista de bloqueio.
v A data quando o processamento falhou pela última vez.
v A contagem de falha. Esta coluna indica o número de vezes que o

processamento para o documento falhou. Se o limite que você especificou na
configuração do conector é atingido, o IBM Content Collector assume que um
problema geral existe com este documento. A contagem falha é então
configurada para permanente, e o coletor ignora o documento errôneo. Se um
documento causar a falha do conector, a contagem falha também é configurada
para permanente.

A lista de bloqueio é mantida no banco de dados de configuração. Todos os
conectores de correio podem incluir, atualizar ou excluir entradas da lista de
bloqueio. Na inicialização do conector ou quando o banco de dados de
configuração é sincronizado, o Mecanismo de Roteamento de Tarefa notifica o
conector sobre qualquer entrada na lista de bloqueio. Quando oContent Collector
coleta documentos, ele verifica o ID do documento exclusivo de cada documento
em relação à lista de bloqueio. Note que se o tamanho da lista de bloqueio para
uma caixa de correio específica exceder 40.000 entradas, o processo para a
verificação da lista de bloqueio muda. Isso tem um impacto no desempenho. Se
nenhuma entrada da lista de bloqueio existir para um documento, ele é passado
para a rota de tarefa para processamento. Se uma entrada de lista de bloqueio
existir para um documento, o Content Collector verifica os dados na entrada com
relação às respectivas configurações na configuração do conector:
1. A contagem de falha com relação ao número máximo especificado de vezes que

um coletor tenta processar os documentos novamente. Contanto que o limite
especificado não seja atingido, o Content Collector verifica o intervalo de novas
tentativas e, se aplicável, o coletor processa o documento novamente. Se o
processamento falhar novamente, a contagem de falha é aumentada por um.
Quando o limite especificado é atingido e o documento não pôde ser
processado com êxito, a contagem de falha é configurada como permanente.
Em seguida, o documento errôneo é ignorado.
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2. A menos que uma contagem de falha para o documento tenha atingido o limite
especificado, o Content Collector verifica o tempo decorrido desde a data da
última falha com relação ao intervalo de novas tentativas especificado. Se o
intervalo de novas tentativas para o documento tiver passado, o documento é
processado novamente. Se o intervalo de novas tentativas ainda não tiver
passado, o documento é ignorado.

As entradas da lista de bloqueio são excluídas automaticamente nesses casos:
v Se o documento foi processado com êxito.
v Se a entrada estiver desatualizada.

O Content Collector controla internamente quando um documento incluído na
lista de bloqueio foi coletado pela última vez por um coletor. Uma vez por
semana, o Content Collector verifica documentos que não foram coletados por
pelo menos quatro semanas e então exclui as entradas da lista de bloqueio para
esses documentos. Isso é especialmente importante para as origens de correio do
Microsoft Exchange porque o identificador de um e-mail muda quando ele é
movido para uma pasta diferente. Portanto, entradas órfãs podem ser geradas se
os usuários moverem documentos cujo processo falhou.

Alterações manuais na lista de bloqueio, como a exclusão de uma entrada, são
atualizadas para os serviços do conector quando o armazenamento de dados é
sincronizado.

Em casos em que você deve entrar em contato com o Suporte de Software IBM
para obter assistência, copie o conteúdo do diretório SUPPORT, que é um
subdiretório do diretório do arquivo de log do conector, e forneça essas
informações ao Suporte de Software IBM.

Ativando Links do Microsoft Outlook
Para ativar hyperlinks do Microsoft Outlook para aplicativos que não sejam o
Outlook, você deve definir uma nova chave no registro do Windows.

Para modificar o registro do Windows:
1. Execute regedit.exe para iniciar o Editor de Registro do Windows.
2. Localize e selecione a chave raiz HKEY_CLASSES_ROOT.
3. Clique em Editar → Novo → Key.
4. Insira o nome outlook para a nova chave.
5. Adapte as configurações para essa nova chave:

a. Selecione a entrada (Padrão), que é um valor de sequência e clique em
Editar → Modificar.

b. No campo Dados do valor, insira URL:Pastas do Outlook e clique em OK.
c. Selecione a chave outlook e clique em Editar → Novo → Valor de sequência.
d. Insira o nome Protocolo da URL. Esse valor de sequência não necessita de

dados do valor.
e. Inclua a subchave DefaultIcon na chave outlook. Selecione a chave outlook

e clique em Editar → Nova → Chave e insira o nome DefaultIcon.
f. Selecione a chave DefaultIcon e insira como dados do valor para o valor

(Padrão) o caminho completo para o seu outlook.exe , por exemplo,
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE.

g. Inclua a subchave shell na chave outlook.
h. Inclua a subchave open na chave shell.
i. Inclua a subchave command na chave open.
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j. Selecione a chave command e insira como dados do valor para o valor
(Padrão) a seguinte sequência:
"outlook_path" /select "%1"Em que outlook_path é o camiknho completo
para o seu outlook.exe conforme definido para a chave DefaultIcon. As
aspas duplas são uma parte obrigatória da sequência.

6. Feche o Editor de Registro do Windows.

Protegendo Comunicações do Content Collector
Quando você executa o IBM Content Collector em um ambiente de produção, é
necessário assegurar que toda comunicação seja segura e confiável.

Há três tipos diferentes de conexões em uma configuração do sistema IBM Content
Collector. Todas elas devem ser seguras.

Conexões entre servidores
Um exemplo para uma conexão entre servidores é a comunicação entre o
servidor Content Collector, o servidor de e-mail e o servidor de repositório.

Esta segurança deve ser fornecida pelo ambiente de TI do datacenter
usando transporte seguro, por exemplo sobre conexões VPN. Além disso,
todos os sistemas devem ser gerenciados de uma maneira que eles possam
ser considerados seguros, o que significa que eles devem, por exemplo, ser
protegidos pelo controle de acesso para o sistema e no sistema e aderir a
uma política de senha adequada.

Conexões entre clientes e servidores de origem
Um exemplo para uma conexão entre clientes e servidores de origem é a
comunicação entre o cliente de e-mail e o servidor de e-mail.

Esta segurança deve ser fornecida pelos respectivos clientes e servidores.

Conexões entre clientes do Content Collector e o servidor Content Collector
Clientes do Content Collector são os clientes de e-mail e do SharePoint que
são ativados para fornecer funções do IBM Content Collector e as estações
de trabalho do usuário que acessam stubs do sistema de arquivos.

Esta segurança deve ser controlada pelo sistema IBM Content Collector. Se
você usar um certificado confiável emitido por uma autoridade de
certificação, todas as comunicações do IBM Content Collector serão
seguras.

Para assegurar que a comunicação entre os clientes do Content Collector e o
servidor Content Collector seja segura, é necessário substituir os certificados Secure
Sockets Layer (SSL) para o Servidor de Aplicativos da Web por certificados que são
emitidos por uma autoridade de certificação.

Importante: Nunca use certificados autoassinados em um ambiente de produção.

Substituindo Certificados para o Servidor de Aplicativos da
Web integrado

O Servidor de Aplicativos da Web integrado cria um conjunto de certificados
Secure Sockets Layer (SSL) padrão com credenciais padrão. Eles são usados para a
configuração inicial do Servidor de Aplicativos da Web. Para ativar um ambiente
seguro e confiável, você deve substituir estes certificados e credenciais pelos
certificados assinados por uma autoridade de certificação confiável, especialmente
em um ambiente de produção.
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Pré-requisitos:

v O servidor IBM Content Collector deve ser instalado.
v O Serviço do IBM Content Collector Web Application deve ter sido

implementado.

Antes de poder substituir um certificado SSL, é necessário solicitar um novo
certificado. Você solicita, recebe e substitui certificados SSL para o Servidor de
Aplicativos da Web integrado usando o utilitário IBM Key Management. É possível
usar o mesmo utilitário para incluir certificados para servidores da Web adicionais
ou para alterar as credenciais quando a credenciais usadas atualmente tiverem
expirado.

Nota: Se você não usar o Servidor de Aplicativos da Web integrado, poderá criar
uma solicitação da autoridade de certificação e receber o certificado assinado
usando o objeto AdminTask do WebSphere Application Server. Como fazer isto é
descrito na documentação do IBM WebSphere Application Server.
1. Solicite um novo certificado.

a. Efetue logon no computador em que o servidor IBM Content Collector está
instalado.

b. Em um prompt de comandos, acesse o diretório <ICCinstallDir>\AfuWeb\
profiles\AFUWeb\bin, em que <ICCinstallDir> é o diretório de instalação
do servidor IBM Content Collector.

c. Digite ikeyman

O utilitário IBM Key Management é aberto.
d. No utilitário IBM Key Management, selecione Arquivo do Banco de Dados

de Chave → Abrir.
e. Selecione PKCS12 como o tipo de banco de dados de chaves.
f. No campo Nome do Arquivo, especifique o nome do arquivo key.p12.
g. No campo Local, especifique o diretório <ICCinstallDir>\AFUWeb\profiles\

AFUWeb\config\cells\<cell name>\nodes\<node name>.
Substitua <ICCinstallDir>, <cell name> e <node name> pelos valores
adequados de sua instalação.

h. Clique em OK.
i. Quando for solicitada uma senha, insira a senha. Clique em OK. A senha

padrão é WebAS. Observe que a senha faz distinção de maiúsculas e
minúsculas. Em um ambiente de produção, mude a senha conforme descrito
no tópico sobre atualização de senhas de armazenamento de chave padrão
usando o script no Centro de Informações doWebSphere Application Server
(Plataformas distribuídas e Windows), Versão 7.0.

j. Crie uma nova solicitação de certificado. Em Conteúdo do Banco de Dados
de Chaves, selecione Solicitações de Certificados Pessoais e clique em
Novo.

k. No campo Etiqueta de Chave, especifique uma etiqueta para a solicitação
de certificado digital, por exemplo, Certificado Produção para Content
Collector.

l. Para os campos restantes, aceite os valores-padrão.
m. Clique em OK. Uma janela de confirmação é exibida, verificando se você

criou uma solicitação para um novo certificado digital.
O campo Solicitações de Certificado Pessoal na janela do IBM Key
Management mostra a etiqueta de chave da nova solicitação de certificado
digital que você criou.

780 Guia do Administrador

http://www14.software.ibm.com/webapp/wsbroker/redirect?version=compass&product=was-base-dist&topic=welcome_base
http://www14.software.ibm.com/webapp/wsbroker/redirect?version=compass&product=was-base-dist&topic=welcome_base


n. Envie o arquivo para uma autoridade de certificação (CA) para solicitar um
novo certificado digital ou recorte e cole a solicitação nos formulários de
solicitação do Web site da autoridade de certificação. Se você tiver uma
autoridade de certificação de Domínio do Windows, poderá seguir o
procedimento descrito em “Enviando uma Solicitação de Certificado” na
página 782 para fazer isso. Se você usar uma autoridade de certificação
diferente para certificar a solicitação de certificado, siga o procedimento que
se aplica para a respectiva autoridade de certificação.

Após a autoridade de certificação enviar a você um novo certificado digital,
você deverá excluir o certificado existente e incluir o novo no banco de dados
de chaves a partir do qual você gerou a solicitação.

2. Exclua o certificado existente. Nota: Antes de excluir um certificado digital, crie
uma cópia de backup, caso você deseje recriá-lo posteriormente.
a. No utilitário IBM Key Management, certifique-se de que o Arquivo do

banco de dados de chave esteja aberto e que, em Conteúdo do Banco de
Dados de Chaves, Certificados Pessoais e Padrão estejam selecionados.

b. Clique em Excluir. É solicitado que você confirme a exclusão. A etiqueta do
certificado digital que você acabou de excluir não aparece mais no campo
Certificados Pessoais da janela IBM Key Management.

3. Receba o novo certificado para substituir o existente.
a. Clique em Receber. A janela Receber Certificado de um Arquivo é exibida.
b. Selecione Dados DER Binários como o tipo de dado do novo certificado. Se

a autoridade de certificação enviar o certificado como parte de um e-mail,
talvez seja necessário recortar e colar o certificado em um arquivo separado.

c. Aceite os valores-padrão para o certificado e clique em OK.
d. Especifique uma etiqueta, tal como Certificado de Produção para Content

Collector, para o novo certificado e clique em OK. O campo Certificados
Pessoais da janela IBM Key Management mostra a etiqueta do novo
certificado.

e. Saia do utilitário IBM Key Management.
4. Pare e reinicie o serviço para o Servidor de Aplicativos da Web integrado

(Serviço do IBM Content Collector Web Application). É possível usar o menu
Iniciar em um sistema Microsoft Windows.
a. Para parar o serviço, clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM

Content Collector → Parar Serviços → Parar Aplicativos da Web ICC.
b. Para reiniciar o serviço, clique em Iniciar → Todos os Programas → IBM

Content Collector → Iniciar Serviços → Iniciar Aplicativos da Web ICC.

Importante: Se você usar o Microsoft Exchange, o Serviço do IBM Content
Collector Web Application deverá ser iniciado por uma conta com privilégios
de administrador para o Microsoft Exchange.

5. Para verificar se o novo certificado funciona, abra seu navegador da Web e
insira a seguinte URL no campo de endereço:
https://<server host name>:11443/AFUWeb/init

em que

<server host name>
É o nome do host do computador que está executando o Servidor de
Aplicativos da Web integrado. Esse é o mesmo que o computador que
executa o servidor IBM Content Collector.

Configurando o Content Collector 781



11443
É a porta padrão para conexões com o Servidor de Aplicativos da Web
integrado

Você deverá estar apto a estabelecer uma conexão HTTPS. Se você receber
avisos de segurança em seu navegador, importe o certificado de chave pública
de sua autoridade de certificação para seu navegador.

Enviando uma Solicitação de Certificado
Se você tiver uma autoridade de certificação de Domínio do Windows e o acesso
baseado na Web para Serviços de Certificado estiver ativado, poderá enviar uma
solicitação de certificado seguindo estas etapas.
1. Acesse os Serviços de Certificado especificando a seguinte URL em seu

navegador da Web:
http://<ca_iis_server>/certsrv/certrqxt.asp

em que <ca_iis_server> é o nome do DNS ou do NetBIOS do servidor host.
2. Cole a solicitação no formulário. É possível navegar para o arquivo .arm que

você criou com o utilitário IBM Key Management.
3. Em Modelo de Certificado, selecione Servidor da Web.
4. Clique em Enviar.
5. Faça download do certificado.

Comunicação do Cliente
A comunicação entre o servidor IBM Content Collector e os clientes do Content
Collector usa conexões Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).

As conexões HTTPS são seguras se usarem um certificado confiável emitido por
uma autoridade de certificação. Isso significa que você deve substituir os
certificados autoassinados que são criados pelo Servidor de Aplicativos da Web por
certificados confiáveis. Para obter informações detalhadas sobre como fazer isso,
consulte o tópico relacionado.

Os clientes do IBM Content Collector são:
v Clientes de e-mail que são suportados pelo IBM Content Collector e que estão

ativados para fornecer funções do Content Collector, como por exemplo o Lotus
Notes, iNotes, Microsoft Exchange e o Outlook Web Access

v Estações de trabalho do usuário que acessam stubs do sistema de arquivos
v Clientes do SharePoint
Tarefas relacionadas

“Substituindo Certificados para o Servidor de Aplicativos da Web integrado” na
página 779

Proteção de URL
Para evitar a manipulação de URLs, elas devem ser protegidas. Como elas são
protegidas depende se as URLs são dinâmicas ou estáticas.

Proteção de URL para URLs Dinâmicas
URLs dinâmicas são geradas para solicitações temporárias. Elas não precisam ser
persistentes. Mais tipicamente, URLs dinâmicas são usadas para solicitações
interativas nos quais um usuário solicita um aplicativo da Web interativo a partir
do Servidor de Aplicativos da Web.
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As URLs dinâmicas são protegidas pelos seguintes meios:

Registro de data e hora de expiração
Um registro de data e hora de expiração invalida a URL após uma
determinada quantidade de tempo. Isso se aplica somente às URLs que são
usadas para procura interativa no archive.

Assinatura de URL
Uma assinatura de URL assegura que uma manipulação de qualquer
parâmetro de URL invalide a URL.

Funções que usam URLs dinâmicas no IBM Content Collector são:
v Restauração interativa de documentos
v Visualização interativa de documentos
v Procura interativa no archive

Proteção de URL para URLs Estáticas
As URLs estáticas são usadas para acessar conteúdo arquivado no repositório.
Como as URLs são incluídas nos stubs de documentos e fornecem acesso ao
conteúdo arquivado, elas devem ser estáticas e válidas contanto que o stub exista.
Assim, não é possível proteger a URL com um registro de data e hora de expiração
ou substituição de parâmetro dinâmico.

As URLs estáticas são protegidas pelos seguintes meios:

Controle de Acesso
Acesso ao documento contendo a URL é restrito de acordo com o controle
de acesso para o documento original.

Assinatura de URL
Uma assinatura de URL assegura que uma manipulação de qualquer
parâmetro de URL invalide a URL.

Funções que usam URLs estáticas no IBM Content Collector são:
v URLs de stub para e-mail e anexos
v URLs de stub para documentos arquivados a partir do sistema de arquivos
v URLs de stub para documentos arquivados a partir do Microsoft SharePoint
v Redirecionamento de URL para visualizar documentos em aplicativos como, por

exemplo, o Workplace XT

O acesso ao documento contendo a URL é gerenciado pelo método de controle de
acesso do sistema de origem e cliente. Por exemplo, o acesso é controlado pelo
sistema de e-mail, pelas listas de controle de acesso para o sistema de arquivos ou
pelo sistema SharePoint.

A URL fornece acesso direto ao conteúdo arquivado. As URLs para e-mail e anexos
não requerem um logon adicional no repositório, isto significa que a estação de
trabalho do cliente não precisa ter clientes de repositório ou APIs instalados. As
URLs para documentos arquivados a partir do sistema de arquivos ou do
Microsoft SharePoint para o Content Manager podem requerer um logon no
repositório, dependendo de como o link está configurado na rota de tarefa.

O IBM Content Collector fornece acesso a conteúdo arquivado por meio do
Aplicativo da Web que está executando no Servidor de Aplicativos da Web. Todos
os pedidos de acesso de conteúdo passam peloIBM Content Collector Web
Application, que verifica se a URL que está solicitando o conteúdo é válida.Para a
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maioria dos pedidos de recuperação, o Content Collector usa a conexão de
repositório que foi estabelecida para o ID do usuário que é definida na
configuração de conexão noIBM Content Collector Configuration Manager. Se o
sistema de arquivos ou as rotas de tarefa do Microsoft SharePoint são configuradas
de acordo, uma página de logon é exibida quando os usuários clicam em um a
URL de stub. Nesse caso, uma conexão de repositório específica de usuário é
estabelecida usando as credenciais e os direitos de acesso do usuário.

O conteúdo recuperado é então enviado de volta para o Aplicativo da Web e
passado para o cliente. A URL nunca é redirecionada diretamente ao repositório, e
o repositório nunca envia o conteúdo diretamente ao cliente. O manipulador de
link SharePoint fornece uma camada extra de segurança requerendo que os
usuários recuperem documentos vinculados do SharePoint.

Dica: Para evitar que outros usuários acessem o conteúdo protegido, os usuários
devem limpar seus caches e históricos do navegador da Web após trabalharem com
URLs estáticas, porque o conteúdo dos documentos pode ser armazenado em
cache.
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Tutoriais do Sistema de Arquivos do Content Collector

Use os tutoriais do sistema de arquivos para aprender como configurar rotas de
tarefas para atender suas necessidades de arquivamento.

Arquivando Documentos do Sistema de Arquivos no FileNet P8
É possível usar o Conector de Origem do Sistema de Arquivos para mover
documentos para fora de uma rede em um repositório do IBM FileNet P8, detectar
e processar duplicatas e definir metadados a serem usados para processar arquivos
para arquivamento.

O Conector de Origem do Sistema de Arquivos fornece uma conexão do IBM
Content Collector com um sistema de arquivos. É possível então configurar um
coletor do sistema de arquivos para recuperar arquivos do servidor de arquivos em
um horário planejado e enviar os arquivos para a rota de tarefa.

Uma rota de tarefa define uma série de tarefas que processam documentos,
incluindo a movimentação do documento do servidor de arquivos para um
repositório de documentos. Uma rota de tarefa também inclui regras e pontos de
decisão que determinam qual tarefa na rota de tarefa é processada em seguida. Por
exemplo, talvez você deseje que um documento seja excluído do servidor de
arquivos após ele ser movido para o repositório de documentos apenas se ele
estiver além de uma determinada duração.

Movendo Documentos Fora da Rede para o IBM FileNet P8
O armazenamento de documentos em uma pasta em uma rede compartilhada
pode tornar seus documentos desprotegidos, porque eles podem ser alterados ou
excluídos por qualquer pessoa. Para evitar isto, você pode arquivar todos os seus
documentos em um repositório e excluir a cópia no sistema de arquivos.

Após o arquivamento de um arquivo no repositório, o arquivo pode ser lido mas
não modificado.

O Content Collector pode copiar documentos em um repositório central. Quando
os arquivos forem arquivados, o arquivo original será apontado no repositório.
Quando usuários retornam para uma pasta de rede para localizar um documento
que foi arquivado, os usuários podem clicar em um link para acessar o documento
em seu novo local de repositório e visualizar uma cópia somente leitura do
arquivo.

A rota de tarefa inclui uma rota de tarefa de erro. Se ocorrer um erro ao mover
documentos para fora da rede, tal como se FileNet P8 não estiver alcançável e um
arquivo não for arquivado, esse arquivo poderá ser preservado com um sinalizador
que indica que ele não foi arquivado.

Para mover documentos para fora da rede:
1. Modifique a rota de tarefa FS para Arquivamento P8 (Excluir).ctms para seu

ambiente. Este modelo contém uma rota de tarefa simples para arquivar o
e-mail automaticamente.
a. Abra IBM Content Collector Gerenciador de configuração e clique na guia

Rota de Tarefa.
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b. Na visualização Rotas de Tarefa, clique no ícone Novo.
c. Na visualização Escolher um modelo selecione o modelo FS para

Arquivamento P8 (Excluir) - Complete.ctms e clique em OK. Isto criará
uma nova versão da rota de tarefa que pode ser modificada para seu
ambiente.

d. Configure uma origem de coleta (um local para localizar arquivos para
processar) clicando em Coletor FSC na janela Rota de Tarefa Principal. As
rotas de tarefa do sistema de arquivos requerem um coletor de arquivos. A
tarefa de um coletor de arquivos é monitorar locais especificados para
arquivos a serem processados pelo IBM Content Collector.

e. Configure a tarefa P8 4.x Create Document para especificar o repositório
(classe de documento) no qual salvar arquivos. Substitua HOST:PORT no
link de atalho pelo nome e porta do servidor do Aplicativo da Web que
recupera os objetos.

f. Configure opções pós-processamento para arquivos no sistema de arquivos
após o arquivamento, tal como excluir o arquivo, renomear o arquivo ou
marcar o arquivo como processado, modificando a tarefa Pós-Processamento
FSC. É necessário especificar o que fazer com arquivos que ficaram no
sistema de arquivos após terem sido arquivados.

2. Substitua arquivos no sistema de arquivos com atalhos para arquivos
arquivados modificando o modelo FS para Arquivamento P8 (Atalho).ctms.
Ao configurar o arquivamento automático de arquivos no sistema de arquivos,
o IBM Content Collector copia o conteúdo destes arquivos para o repositório
que foi especificado durante a configuração inicial. Os arquivos originais são
excluídos após terem sido arquivados, e cada arquivo é substituído por um
atalho para o documento arquivado. Isto economiza espaço no sistema de
arquivos e os usuários podem visualizar rapidamente os arquivos arquivados a
partir de seu lugar comum no sistema de arquivos.
a. Na visualização Rotas de Tarefa, clique no ícone Novo novamente e na

visualização Escolher um modelo, selecione o modelo FS para
Arquivamento P8 (Atalho).ctms. Isto criará uma nova versão da rota de
tarefa que pode ser modificada para seu ambiente.

b. Configure uma origem de coleta (um local para localizar arquivos para
processar) clicando em Coletor FSC na janela Rota de Tarefa Principal.

c. Configure a tarefa P8 4.x Create Document para especificar o repositório
(classe de documento) no qual salvar arquivos. Substitua HOST:PORT no
link de atalho pelo nome e porta do servidor do Aplicativo da Web que
recupera os objetos.

d. Configure opções pós-processamento para arquivos no sistema de arquivos
após o arquivamento, tal como excluir o arquivo, renomear o arquivo ou
marcar o arquivo como processado, modificando a tarefa
Pós-Processamento FSC. É necessário especificar o que fazer com arquivos
que ficaram no sistema de arquivos após terem sido arquivados.

3. Verifique as rotas de tarefa de erro de ambas as rotas de tarefa, FS para
Arquivamento P8 (Excluir) e FS para Arquivamento P8 (Atalho) clicando no
ícone Alternar entre rota de tarefa e de erro. Arquivos que resultam em erros
são movidos para uma pasta pela tarefa Pós-Processamento de FSC para que
os arquivos possam ser revisados por um administrador. Para incluir
informações de criação de log diferentes nos logs de auditoria da rota de tarefa
principal e da rota de tarefa de erro, todas as rotas de tarefa devem conter uma
tarefa de log de auditoria.
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Nota: Se você importar uma rota de tarefa que contém um log de auditoria e
foi exportada com uma versão anterior do IBM Content Collector, a rota de
tarefa de erro não conterá um log de auditoria. Você deve incluir um
manualmente.

Tarefas relacionadas

“Criando uma Rota de Tarefa” na página 297
“Coletando Documentos do Sistema de Arquivos” na página 518
Referências relacionadas

“Pós-Processamento de FSC” na página 578

Detectando e Processando Duplicatas, Procurando
Documentos Arquivados e Apontados no Repositório e
Declarando Documentos como Registros

Se você não desejar arquivar arquivos duplicados no repositório, poderá configurar
o coletor do sistema de arquivos para arquivar apenas uma cópia de um arquivo
duplicado. Além disso, você pode configurar um atalho para acessar um
documento arquivado, replicando a estrutura de diretório do sistema de arquivos
de origem no repositório de documentos.

O IBM Content Collector pode criar links no sistema de arquivos para cada cópia
de um arquivo duplicado e cada link aponta para o mesmo arquivo arquivado.

Para assegurar que um documento não possa ser alterado ou excluído, declare
cada arquivo arquivado como um registro, de acordo com suas políticas de
retenção.

Durante este processo da rota de tarefa:
v Os arquivos duplicados são detectados. Apenas uma cópia das duplicatas é

arquivada; as cópias adicionais são excluídas. Cada arquivo no sistema original é
apontado no repositório, cada link aponta para um arquivo arquivado.

v A estrutura de diretório do sistema de arquivos de origem é replicada no
repositório de documentos.

v Como parte do processo de archive, cada arquivo salvo no repositório é
declarado como um registro.

Para configurar o coletor do sistema de arquivos para detectar e processar
duplicatas:
1. Crie uma rota de tarefa para detecção de duplicação usando:

Opção Descrição

Um modelo de rota de tarefa: 1. Abra IBM Content Collector Gerenciador
de configuração e clique na guia Rota de
Tarefa.

2. Na visualização Rotas de Tarefa, clique
no ícone Novo.

3. Na visualização Escolher um modelo
selecione FS para Arquivamento P8
(Detectar Duplicatas e Excluir).ctms
e clique em OK para modificar o modelo
para o seu ambiente.
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Opção Descrição

Uma nova rota de tarefa: 1. Abra IBM Content Collector Gerenciador
de configuração e clique na guia Rota de
Tarefa.

2. Na visualização Rotas de Tarefa, clique
no ícone Novo.

3. Na visualização Escolher um modelo,
selecione Rota de tarefa em branco e
insira um nome.

4. Clique em OK para criar uma nova rota
de tarefa em branco.

a. Configure uma origem de coleta (um local para localizar arquivos para
processar) clicando em Coletor FSC na janela Rota de Tarefa Principal. As
rotas de tarefa do sistema de arquivos requerem um coletor de arquivos. A
tarefa de um coletor de arquivos é monitorar locais especificados para
arquivos a serem processados pelo IBM Content Collector.

b. A tarefa Criar Documento P8 4.x verifica duplicatas e passa não duplicados
e duplicados em diferentes caminhos. Para incluir um requisito que somente
arquivos não duplicados sejam processados, configure um ponto de decisão
e uma regra na rota de tarefa para detectar se um documento é um não
duplicado e, se sim, passá-lo ao longo da rota.

c. A tarefa Pós-Processamento de FSC configura opções para excluir arquivos
arquivados e os substitui por atalhos para arquivos no repositório.

2. Selecione o modelo FS para Arquivamento P8 (Replicar Sistema de Arquivos
e Detectar Duplicatas).ctms ou crie uma nova rota de tarefa para
deduplicação. Com a rota de tarefa de deduplicação, você pode arquivar
arquivos no diretório raiz do repositório do FileNet P8. Como a procura por
um arquivo no repositório pode ser difícil, a rota de tarefa arquivo arquivos na
mesma estrutura do sistema de arquivos.
a. Configure uma origem de coleta (um local para localizar arquivos para

processar) clicando em Coletor FSC na janela Rota de Tarefa Principal.
b. Configure a tarefa P8 4.x Create Document para especificar o repositório

(classe de documento) no qual salvar arquivos. Substitua HOST:PORT no
link de atalho pelo nome e porta do servidor do Aplicativo da Web que
recupera os objetos.

c. A tarefa Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x recria a hierarquia do
sistema de arquivos no repositório do FileNet P8. Se você criou uma nova
rota de tarefa:

Local: Seleção:

Janela Incluir Pasta Expressão Comum

Janela Editar Expressões Regulares Arquivo de Tipo de Metadados e Caminho
de Pasta do Arquivo de Propriedades

Seção Definir Expressões Regulares Definir expressão comum de
correspondência

Caixa de Texto Corresponde à Expressão
Regular

Insira a seguinte expressão regular:
[^\\\/]*$.

d. Opcional: Exporte a rota de tarefa Arquivo na Pasta para ser usada como
um modelo.

790 Guia do Administrador



3. Declare os arquivos arquivados como registros selecionando o modelo FS para
Arquivamento P8 (Declarar como Registros).ctms. Essa rota de tarefa
configura declaração de registros automática para arquivos não duplicados que
são arquivados em um repositório. As opções pós-processamento para cada
braço da rota de tarefa permanecem: não-duplicatas são arquivadas e
substituídas por um atalho para o item no repositório; duplicatas substituídas
por um atalho para o documento arquivado original no repositório.

Restrição: É necessário estar conectado ao IBM InfoSphere Enterprise Records.
a. Configure uma origem de coleta (um local para localizar arquivos para

processar) clicando em Coletor FSC na janela Rota de Tarefa Principal. As
rotas de tarefa do sistema de arquivos requerem um coletor de arquivos. A
tarefa de um coletor de arquivos é monitorar locais especificados para
arquivos a serem processados pelo IBM Content Collector.

b. Configure a tarefa P8 4.x Create Document para especificar o repositório
(classe de documento) no qual salvar arquivos. Substitua HOST:PORT no
link de atalho pelo nome e porta do servidor do Aplicativo da Web que
recupera os objetos.

c. A tarefa Declarar Registro do P8 4.x seleciona uma Classe do Gerenciador
de Registros e Classe de Registro para designar a cada arquivo que está
sendo arquivado.

Tarefas relacionadas

“Criando uma Rota de Tarefa” na página 297
“Coletando Documentos do Sistema de Arquivos” na página 518
Referências relacionadas

“Documento de Criação do P8 4.x” na página 589
“Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x” na página 602
“Registro de Declaração do P8 4.x” na página 600
“Pós-Processamento de FSC” na página 578

Definindo Metadados para Serem Usados para Processar
Arquivos para Arquivamento

Ao configurar um processo de arquivamento, você pode usar arquivos de
metadados CSV ou XML para definir como os documentos são incluídos no
repositório. É necessário criar as classes e propriedades necessárias no repositório
antes de mapear valores para as propriedades dos arquivo de metadados.

Para definir metadados para processar arquivos para arquivamento:
1. Inclua ou edite os metadados do sistema de arquivos. Abra o IBM Content

CollectorGerenciador de Configuração e clique na guia Metadados e Listas.
2. Crie um coletor para monitorar os arquivos de metadados:

a. Na guia Rota de Tarefa, clique no ícone Novo e selecione o modelo FS para
Arquivamento P8 (Associar Metadados).ctms.

b. Configure a tarefa Coletor de FSC para monitorar locais que você especifica
para que os arquivos de conteúdo sejam arquivados pelo IBM Content
Collector. As rotas de tarefa do sistema de arquivos requerem um coletor de
arquivos.

3. Configure o arquivamento automático para arquivos que você deseja associar a
metadados lidos a partir de arquivos XML:
a. Configure a tarefa Associar Metadados do FSC selecionando o tipo de

origem de metadados.
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b. Configure a tarefa Criar Documento do P8 4.x para a sua rota de tarefa
para especificar o repositório (classe de documento) no qual salvar arquivos.
Substitua HOST:PORT no link de atalho pelo nome e porta do servidor do
Aplicativo da Web que recupera os objetos.

c. A tarefa Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x recria a hierarquia do
sistema de arquivos no repositório do FileNet P8.

d. A tarefa Pós-Processamento de FSC configura opções para excluir arquivos
arquivados e os substitui por atalhos para arquivos no repositório. Para isso,
Arquivo é selecionado como o tipo de metadados e Nome do Arquivo
como a propriedade.

4. Para processar arquivos de conteúdo diferentemente de arquivos de metadados,
use o modelo FS para Arquivamento P8 (Excluir Arquivos de
Metadados).ctms. A rota de tarefa inclui um ponto de decisão que permite o
processamento condicional. Nesse caso, somente arquivos de conteúdo são
arquivados e filed. O arquivo de metadados é excluído para liberar espaço no
sistema de arquivos. O arquivo de metadados não é mais necessário após o
IBM Content Collector ter lido o arquivo de metadados e usado o conteúdo
para preencher a origem de metadados.

Tarefas relacionadas

“Incluindo e Editando Metadados do Sistema de Arquivos” na página 260
“Criando uma Rota de Tarefa” na página 297
“Coletando Documentos do Sistema de Arquivos” na página 518
“Incluindo Pontos de Decisão” na página 304
Referências relacionadas

“Associar Metadados de FSC” na página 575
“Documento de Criação do P8 4.x” na página 589
“Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x” na página 602
“Pós-Processamento de FSC” na página 578
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Parte 6. Desenvolvendo
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Desenvolvendo com as APIs do IBM Content Collector

O IBM Content Collector envia com esses conjuntos de application programming
interfaces (APIs): APIs de serviços do Aplicativo da Web e o Visualizador de
Documento. Essas APIs permitem que outros aplicativos se integrem aoContent
Collector. É possível usar as APIs de serviços do Aplicativo da Web para acionar o
arquivamento de e-mail e para restaurar ou visualizar documentos de e-mail
arquivados usando informações no documento stub na caixa de correio. O
Visualizador de Documento permite visualizar documentos arquivados em um
formato customizado, sem usar um cliente do Content Collector.

Desenvolvendo com as APIs de Serviços do Content Collector
Aplicativo da Web

As interfaces de programação do aplicativo (APIs) de serviços do IBM Content
Collector Aplicativo da Web permitem que outros aplicativos se integrem ao
Content Collector. É possível usar as APIs para acionar o arquivamento de e-mail e
para restaurar ou visualizar documentos de e-mail arquivados.

A chamada de serviços do Content Collector Aplicativo da Web é suportada por
servlets no Content Collector Servidor de Aplicativos da Web. Estes servlets
processam todas as solicitações da API de serviços do Content Collector Aplicativo
da Web e verificam se os solicitadores possuem a autoridade apropriada para
chamar o serviço.

A API do Content Collector para arquivamento permite solicitar arquivamento de
e-mail sem usar um cliente do Content Collector.

As APIs do Content Collector para restauração ou visualização de e-mail estão em
conformidade com os princípios de Representational State Transfer (REST). Os
URIs (Identificadores Uniformes de Recursos) são usados para trocar informações
entre aplicativos clientes e o Content Collector Servidor de Aplicativos da Web.
Como o REST é baseado em HTTP, é possível usar qualquer cliente ou linguagem
de programação que seja capaz de enviar uma solicitação de HTTP ou HTTPS.
Porém, essas APIs do Content Collector necessitam de pedidos HTTPS e devem,
portanto, especificar configuração de segurança. A comunicação é protegida pelo
protocolo Segurança da Camada de Transporte (TLS). Para autenticação mútua, um
certificado de cliente é necessário. Consulte o tópico sobre a ativação de segurança
para as APIs de serviço do Aplicativo da Web.

Importante: Para poder definir as configurações de segurança necessárias para
usar estas APIs, um Servidor de Aplicativos da Web externo deve ser instalado e
implementado na máquina servidor do Content Collector.

As informações a seguir são fornecidas para cada API de REST do Content
Collector:

Finalidade
Informações resumidas sobre como usar a API.

Parâmetros
Descrições dos parâmetros de API.
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Respostas
Descrições das respostas da API. As respostas incluem códigos de status e,
se um código de erro for retornado, uma mensagem de erro é retornada
também.

Tarefas relacionadas

“Ativando a Segurança para as APIs de Serviços do Aplicativo da Web” na página
805

Criando Solicitações para Arquivamento Interativas
Para poder acionar o arquivamento a partir de um aplicativo cliente, você precisa
configurar uma solicitação para arquivamento interativo. Uma solicitação desse
tipo inclui marcar um ou mais documentos de e-mail para arquivamento e enviar
um correio do acionador à caixa de correio da tarefa que é monitorada para
solicitações de arquivamento interativas. Os documentos que foram marcados para
arquivamento são, então, coletados e processados de acordo com as configurações
no respectivo coletor.

Os documentos que devem ser arquivados são identificados pelo aplicativo cliente.
Para descobrir quais documentos de e-mail ainda não foram arquivados, verifique
o estado do documento dos documentos de e-mail na caixa de correio.

Para configurar a solicitação para arquivamento interativa:
1. Marque um ou mais documentos de e-mail para arquivamento. Um documento

é marcado para arquivamento configurando uma propriedade específica no
documento. O IBM Content Collector usa esta propriedade para identificar
documentos que devem ser arquivados.
Para o Lotus Domino, opcionalmente, é possível configurar a propriedade
$ContentIcon, para que o status dos documentos seja refletido imediatamente
no aplicativo cliente.
É possível configurar as seguintes propriedades:
v Propriedades de mensagem para o Microsoft Exchange:

PR.AFU.MESSAGE.STATE
Configura o estado do documento como
MARKED_FOR_ARCHIVING.

Tipo PT_STRING8

Valor MA
v Itens do Notes para Lotus Domino:

IBMAfuMessageState
Configura o estado do documento como
MARKED_FOR_ARCHIVING.

Tipo Text

Valor MA

$ContentIcon
Reflete o status do documento no aplicativo cliente.

Tipo Número ou Texto

Valor O número interno ou o nome do ícone que é usado para
refletir o estado do documento no aplicativo cliente, por
exemplo, marked-for-archiving.gif.
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2. Envie um correio do acionador. Marcar documentos para arquivamento não faz
com que o Content Collector colete documentos para arquivamento. É
necessário acionar o Content Collector explicitamente para verificar uma caixa
de correio específica, para coletar documentos que foram marcados para
arquivamento e para arquivá-los.
Para fazer isso, envie um correio de acionador assim chamado para a caixa de
correio da tarefa que é definida como a origem de coleta para o coletor para
arquivamento interativo. O correio do acionador contém todas as informações
que o Content Collector requer para poder localizar e arquivar os documentos
em questão. Portanto, em vez de verificar cada caixa de correio do usuário para
obter novas solicitações de arquivamento, o coletor verifica apenas esta caixa de
correio de tarefa (caixa de entrada acionadora).
O correio acionador define várias propriedades, algumas das quais são
obrigatórias e, algumas das quais, opcionais. As propriedades opcionais podem
ser usadas para tornar o correio acionador mais utilizável, por exemplo, para
um administrador que está monitorando a caixa de entrada acionadora. É
possível configurar as seguintes propriedades no correio acionador:
v Propriedades de mensagens para correios acionadores do Microsoft Exchange

PR_MESSAGE_CLASS
Propriedade obrigatória.

Tipo PT_STRING8

Valor IPM.Note.AFU.Trigger.Archive

PR.AFU.MESSAGE.TARGET.MAILBOX.DN
Propriedade obrigatória.

Tipo PT_STRING8

Valor <mailbox DN>, que é o nome distinto da caixa de correio que
contém documentos que foram marcados para arquivamento.
Por exemplo:
/o=EX/ou=First Administrative
Group/cn=Recipients/cn=user

PR.AFU.MESSAGE.TARGET.SERVER.DN
Propriedade obrigatória.

Tipo PT_STRING8

Valor <server DN> , que é o nome distinto do servidor no qual a
caixa de correio está localizada. Por exemplo:
/o=EX/ou=First Administrative
Group/cn=Configuration/cn=Servers/cn=server

PR.AFU.MESSAGE.TRIGGER.EXEC.TIME
Propriedade obrigatória.

Tipo PT_SYSTIME

Valor <timestamp>, que é o tempo absoluto em que o coletor deve
considerar este correio acionador. Quando usuários estiverem
trabalhando com seus clientes Microsoft Outlook no modo
em cache, haverá um atraso entre quando um e-mail é
marcado para arquivamento e quando esta modificação é
sincronizada no servidor Exchange, embora o correio
acionador possa ser entregue imediatamente. Para evitar que
o Content Collector verifique a caixa de correio no servidor
muito cedo quando os usuários estão trabalhando no modo
em cache, especifique um registro de data e hora que defina
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o momento em que o correio acionador foi criado mais o
intervalo de sincronização, por exemplo, horário atual mais 5
minutos.

PR.AFU.MESSAGE.TRIGGER.VERSION
Propriedade obrigatória.

Tipo PT_I2

Valor 2

PR_SUBJECT
Propriedade opcional.

Tipo PT_STRING8

Valor <subject text>, que é um valor para o assunto do e-mail para
aprimorar a capacidade de leitura de um correio do
acionador. Por exemplo: Solicitação de arquivamento
interativo para a caixa de correio <user> no servidor
<server>

v Itens do Notes para correios acionadores do Lotus Domino

Form Propriedade obrigatória.

Tipo Text

Valor IBMAfuArchiveTrigger

IBMAfuRequestMailboxPath
Propriedade obrigatória.

Tipo Text

Valor <DBPath>, que é o caminho relativo para a caixa de correio
no servidor Lotus Domino, por exemplo, mail\user42.nsf

IBMAfuRequestMailboxServer
Propriedade obrigatória.

Tipo Text

Valor <DominoServer>, que é o nome do servidor no qual a caixa
de correio está localizada, especificado no formato abreviado
ou canônico, por exemplo, mySrv1/mail/foo

IBMAfuTriggerExecutionDate
Propriedade obrigatória.

Tipo Date/Time

Valor <timestamp>, que é o tempo absoluto em que o coletor deve
considerar este correio acionador. Quando usuários estiverem
trabalhando a partir de uma réplica local de suas caixas de
correio, haverá um atraso entre quando o e-mail é marcado
para arquivamento e quando esta modificação é replicada de
volta para o servidor Domino, embora o correio acionador
possa ser entregue imediatamente. Para evitar que o Content
Collector verifique a caixa de correio no servidor muito cedo
quando usuários estão trabalhando a partir de uma réplica
local, especifique um registro de data e hora que define o
momento em que o correio acionador foi criado mais o
intervalo de replicação, por exemplo, o horário atual mais 5
minutos.
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Nota: É possível configurar o registro de data e hora com o
horário atual, mas apenas se a solicitação é acionada na
réplica do servidor.

IBMAfuTriggerVersion
Propriedade obrigatória.

Tipo Número

Valor 2

Assunto
Propriedade opcional.

Tipo Text

Valor <subject text>, que é um valor para o assunto do e-mail para
aprimorar a capacidade de leitura de um correio do
acionador. Por exemplo: Solicitação de arquivamento
interativo para a caixa de correio <DBPath> no servidor
<DominoServer>

Estados do Documento
O estado do documento é um valor que indica o estado do processamento de um
documento de e-mail.

O estado do documento é refletido pelo valor desta propriedade:
v PR.AFU.MESSAGE.STATE para documentos do Microsoft Exchange
v IBMAfuMessageState para documentos do Lotus Domino

Tabela 188. Processando Estados de Documentos de E-mail

Nome do Estado de Processamento Valor da
Propriedade

Descrição

MARKED_FOR_ARCHIVING MA O documento é marcado para
arquivamento.

MARKED_FOR_ARCHIVING_METADATA_PROVIDED MAMP O documento é marcado para
arquivamento. Informações de
arquivamento adicionais para o
documento foram fornecidas.

ARCHIVED A O documento está arquivado.

MARKED_FOR_STUBBING MS O documento está arquivado e marcado
para stub.

STUB_NOTHING_ADD_TEXT STXT O documento está arquivado. Nada é
removido dos documentos originais, mas
a mensagem de texto especificada foi
incluída no documento original.

STUB_ATTACHMENTS SATT O documento e quaisquer anexos são
arquivados. Os anexos foram removidos
do documento original. O stub do
documento de stub contém links para
anexos arquivados e, se aplicável, o texto
do link especificado.
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Tabela 188. Processando Estados de Documentos de E-mail (continuação)

Nome do Estado de Processamento Valor da
Propriedade

Descrição

STUB_ABBREV SABB O documento e quaisquer anexos são
arquivados. Além de remover os anexos
do documento original, o comprimento
do texto do corpo é reduzido. O stub do
documento de stub contém links para o
conteúdo arquivado e os anexos
arquivados e, se aplicável, o texto do link
especificado.

STUB_BODY SDEL O documento e quaisquer anexos são
arquivados. Os anexos e o texto do corpo
são removidos do documento original. O
stub do documento de stub contém links
para o conteúdo arquivado e os anexos
arquivados e, se aplicável, o texto do link
especificado.

RESTORED R Um documento arquivado foi restaurado
a partir da caixa de correio.

SEARCH_RESTORED RSEARCH Um documento arquivado foi restaurado
a partir da lista de resultados da procura.

MOBILITY_DONE L O documento está arquivado e
disponível no repositório off-line.

RestoreAPI
Use esta API para chamar o serviço do Aplicativo da Web para restaurar
documentos de e-mail de um aplicativo cliente.

Finalidade

Use um aplicativo cliente para solicitar a restauração de documentos de e-mail
arquivados. Forneça as seguintes informações com a chamada:
v O provedor de correio
v O nome do servidor de e-mail que hospeda a caixa de correio
v O nome da caixa de correio
v O número de documentos de e-mail que devem ser restaurados com esta

solicitação
v Uma lista de identificadores exclusivos para os documentos de e-mail que

devem ser restaurados. A lista é processada no modo em lote.

O Aplicativo da Web para restauração de documentos de e-mail usa conexões
HTTPS para comunicação. O acesso à API é restrito. Portanto, ele requer uma
configuração de segurança específica. Consulte o tópico sobre a ativação de
segurança para as APIs de serviço do Aplicativo da Web.

Envie a chamada de API como uma solicitação POST. A URL para a solicitação
deve ser configurada como a seguir:
https://<server_name>:<port_number>/AFUWeb/RestoreAPI
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em que <server_name> é o nome do computador que hospeda o Content Collector
Aplicativos da Web e <port_number> é o número da porta que é usada para
comunicações HTTPS. Para Content Collector, o número da porta padrão é 11443.

Dica: Para omitir problemas com limites de comprimento de URL, envie os
parâmetros da solicitação no corpo da solicitação. A solicitação é executada de
maneira síncrona. Portanto, uma resposta não é enviada antes de toda a solicitação
de restauração contida na solicitação HTTPS ser processada.

Se a solicitação incluir documentos de e-mail que foram arquivados com IBM
CommonStore, uma tarefa para processar esses documentos de e-mail é criada. A
restauração será então executada de maneira assíncrona pelas tarefas CommonStore
for Exchange Server ou CommonStore para Lotus Domino.

Parâmetros

Esses parâmetros são necessários mas podem ser especificados em qualquer
sequência. Observe que os parâmetros e seus valores fazem distinção de
maiúsculas e minúsculas.

mailServer
ID do servidor de correio

Microsoft Exchange
O nome distinto do servidor de correio em que a caixa de correio está
localizada, na qual os documentos de e-mail serão restaurados. O ID
do servidor de e-mail é o valor designado para
msExchHomeServerName no Active Directory para o usuário.

Exemplo:
/o=EX2003/ou=First Adminstrative
Group/cn=Configuration/cn=Servers/cn=myServer

Lotus Domino

Exemplo:
dominoServer/dominoDomain

mailboxName
O nome distinto da caixa de correio no qual os documentos de e-mail serão
restaurados.

Microsoft Exchange
O nome da caixa de correio é o valor designado para
legacyExchangeDN no Active Directory para o usuário.

Exemplo:
/O=EX2003/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=username

Lotus Domino

Exemplo:
mail\\user01.nsf

mailProvider
Uma cadeia identificando o provedor de e-mail. Selecione um dos seguintes
valores:

Microsoft Exchange
EXCHANGE

Lotus Domino
DOMINO
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paramCount
Um valor de número inteiro que define o número de documentos de e-mail
que serão restaurados com esta solicitação.

Nota: Se o valor de parmCount for menor que o número atual de IDs de
e-mail listados na solicitação, apenas tantos documentos de e-mail quanto
especificados com parmCount serão restaurados. Se o valor de parmCount
exceder o número atual de IDs de e-mail listados na solicitação, a solicitação
não é processada e um código de status do erro é retornado.

dn Este nome de parâmetro serve como separador para os IDs de e-mail. Cada
nome de parâmetro consiste em caracteres d e o contador n, que é um valor de
número inteiro iniciando com 0 e é aumentado por um. O contador não é
usado para sequenciamento ou qualquer outro propósito além de fornecer
nomes de parâmetro exclusivos.

O valor do parâmetro é o identificador do e-mail que será restaurado. Este
identificador é específico para o provedor de e-mail.

Microsoft Exchange
O ID de entrada do e-mail, que é o valor da propriedade PR_ENTRYID
em representação hexadecimal.

Lotus Domino
O ID exclusivo do e-mail, que é o valor da propriedade UNID em
representação hexadecimal.

Respostas

Os códigos de status a seguir, códigos de retorno ou mensagem de erro podem ser
retornados na resposta :

SC_OK
Todos os documentos de e-mail foram restaurados com êxito. Este código
de status é acompanhado por uma mensagem de êxito.

SC_ACCEPTED
Nem todos os documentos de e-mail puderam ser restaurados. Este código
de status é acompanhado por uma mensagem de erro.

SC_BAD_REQUEST
A solicitação não pôde ser processado porque parâmetros de entrada estão
ausentes ou continham valores inválidos. Este código de status é
acompanhado por uma mensagem de erro.

errNum=n&msg=message text
Sucesso ou mensagem de erro, em que n pode ser -1, 0 ou qualquer valor
de número inteiro positivo.
v Um valor -1 indica que um erro impediu o processamento de qualquer

e-mail:
errNum=-1&msg=Ocorreu um erro. Entre
em contato com o administrador do sistema.

v Um valor 0 indica que todos os documentos de e-mail foram restaurados
com êxito:
errNum=0&msg=Todos os itens
foram processados com êxito.

v Qualquer outro valor indica o número de documentos de e-mail que não
puderam ser restaurados porque um erro impediu o processamento.
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Tarefas relacionadas

“Ativando a Segurança para as APIs de Serviços do Aplicativo da Web” na página
805

ViewingAPI
Use esta API para chamar o serviço do Aplicativo da Web para visualizar
documentos de e-mail arquivados de um aplicativo cliente. O aplicativo cliente
acessa o e-mail arquivado usando as informações no documento stub na caixa de
correio.

Finalidade

Use um aplicativo cliente para solicitar a visualização de documentos de e-mail
arquivados. Com base nas propriedades que o Content Collector configura ao
arquivar documentos, a API identifica o e-mail no archive, recupera-o e exibe a
página de visualização para o e-mail.

Forneça as seguintes informações com a chamada:
v O provedor de correio
v O nome do servidor de e-mail que hospeda a caixa de correio
v O nome da caixa de correio
v Um identificador exclusivo para os documentos de e-mail que você deseja

visualizar

O Aplicativo da Web para visualização de documentos de e-mail arquivados usa
conexões HTTPS para comunicação. O acesso à API é restrito. Portanto, ele requer
uma configuração de segurança específica. Consulte o tópico sobre a ativação de
segurança para as APIs de serviço do Aplicativo da Web.

Envie a chamada de API como uma solicitação POST. A URL para a solicitação
deve ser configurada como a seguir:
https://<server_name>:<port_number>/AFUWeb/ViewingAPI

em que <server_name> é o nome do computador que hospeda o Content Collector
Aplicativos da Web e <port_number> é o número da porta que é usada para
comunicações HTTPS. Para Content Collector, o número da porta padrão é 11443.

Dica: Para omitir problemas com limites de comprimento de URL, envie os
parâmetros da solicitação no corpo da solicitação. A solicitação é executada de
maneira síncrona. Portanto, uma resposta não é enviada antes da solicitação de
visualização que está contida na solicitação de HTTPS ser processada.

Restrição: Para documentos que foram arquivados com o IBM CommonStore, a
visualização é suportada apenas para os documentos que foram arquivados em um
tipo de item do CommonStore para o modelo de documento BUNDLED e o tipo
de arquivamento ENTIRE.

Parâmetros

Esses parâmetros são necessários mas podem ser especificados em qualquer
sequência. Observe que os parâmetros e seus valores fazem distinção de
maiúsculas e minúsculas.

mailServer
ID do servidor de correio
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Microsoft Exchange
O nome distinto do servidor de correio em que a caixa de correio está
localizada que hospeda o documento de e-mail que será visualizado. O
ID do servidor de e-mail é o valor designado para
msExchHomeServerName no Active Directory para o usuário.

Exemplo:
/o=EX2003/ou=First Adminstrative
Group/cn=Configuration/cn=Servers/cn=myServer

Lotus Domino

Exemplo:
dominoServer/dominoDomain

mailboxName
O nome da caixa de correio que hospeda o documento de e-mail a ser
visualizado.

Microsoft Exchange
O nome da caixa de correio é o valor designado para
legacyExchangeDN no Active Directory para o usuário.

Exemplo:
/O=EX2003/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=username

Lotus Domino

Exemplo:
mail\\user01.nsf

mailProvider
Uma cadeia identificando o provedor de e-mail. Selecione um dos seguintes
valores:

Microsoft Exchange
EXCHANGE

Lotus Domino
DOMINO

d O identificador do e-mail que deve ser visualizado. Este identificador é
específico para o provedor de e-mail:

Microsoft Exchange
O ID de entrada do e-mail, que é o valor da propriedade PR_ENTRYID
em representação hexadecimal.

Lotus Domino
O ID exclusivo do e-mail, que é o valor da propriedade UNID em
representação hexadecimal.

Respostas

Se ocorrer um erro, uma mensagem de erro é exibida em uma janela do navegador
separada.
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Tarefas relacionadas

“Ativando a Segurança para as APIs de Serviços do Aplicativo da Web”

Ativando a Segurança para as APIs de Serviços do Aplicativo
da Web

Proteja os serviços do Aplicativo da Web para fornecer proteção para mensagens
trocadas em um ambiente de serviço da Web. O IBM Content Collector restringe o
acesso às APIs de serviços do Aplicativo da Web usando uma função de segurança
iccUser_Role específica. Para ativar as verificações de segurança, você deve
configurar o Servidor de Aplicativos da Web de uma maneira que a segurança do
aplicativo seja ativada e você deve mapear a função de segurança para um ou mais
usuários que estão definidos no LDAP que serão usados para autenticação.

Conclua as etapas a seguir para ativar a segurança para chamadas da API:
1. Configure a segurança do WebSphere Application Server. As instruções a seguir

se aplicam ao WebSphere Application Server Versão 6.1. Para o WebSphere
Application Server Versão 7, os procedimentos podem ser diferentes (consulte o
Centro de Informações do WebSphere Application Server Versão 7.0).
a. Inicie o console administrativo do WebSphere Application Server. Em um

navegador, insira este endereço da Web:
http://<serverName>:11060/ibm/console/login.do log-in

b. Ative a segurança administrativa
c. Ative a segurança do aplicativo

2. Forneça certificados para chamadas de API

Ativando a Segurança Administrativa do WebSphere Application
Server
A segurança administrativa requer que os usuários se autentiquem antes de obter o
controle administrativo do servidor de aplicativos. Neste caso, o controle de acesso
é executado quando o recurso é solicitado por um Web client e é determinado se o
usuário autenticado possui a função de segurança necessária.

Conclua as seguintes etapas para ativar a segurança administrativa do WebSphere
Application Server:
1. No console administrativo do WebSphere Application Server, selecione

Segurança → Administração segura, aplicativos e infraestrutura.
2. Ative a segurança administrativa. A segurança do aplicativo pode estar em

vigor apenas quando a segurança administrativa está ativada.
3. Ative a segurança do aplicativo.
4. Desative a segurança Java 2 limpando a caixa de seleção.
5. Sob Autenticação, selecione Usar nomes de usuário qualificados por domínio

se o usuário for um usuário do domínio.
6. Sob Repositório de contas do usuário, selecione Registro LDAP

independente e clique em Configurar como atual.
7. Clique em Configurar para configurar esse registro LDAP. Para sistemas

Microsoft Exchange, o registro LDAP pode ser o Microsoft Active Directory
gerenciando usuários no domínio. Para sistemas Lotus Domino, o registro
LDAP pode ser o IBM Lotus Domino LDAP gerenciando usuários.
a. Insira as credenciais para o usuário que deve efetuar logon no console

administrativo assim como o nome do host e a porta para uso ao
conectar-se ao LDAP. Esse deve ser um usuário com as permissões
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apropriadas para iniciar o Serviço do IBM Content Collector Web
Application, por exemplo, o administrador doMicrosoft Exchange ou do
Lotus Domino. Especifique as seguintes informações:

Host É o servidor LDAP

Nome distinto (DN) de base
Consiste nos componentes de domínio do DN do usuário. Por
exemplo: dc=ibm, dc=com

Nome distinto (DN) da ligação
É o nome distinto completo do usuário. Por exemplo:
cn=adminUsername, cn=users, dc=ibm, dc=com

Senha de ligação
É a senha do usuário no LDAP.

b. Teste a conexão para certificar-se de que os valores relacionados à conexão
com o LDAP estejam válidos.

c. Clique em OK para salvar as alterações.
d. Salve suas alterações para a configuração principal para alterar as

configurações no disco.
e. Verifique as configurações para certificados de mapeamento:

1) Sob Propriedades Adicionais, clique em Configurações avançadas do
registro do usuário Protocolo LDAP.

2) Verifique se o modo do mapa para o certificado é EXACT_DN. É
possível também definir um filtro de certificados para mapear os
atributos no certificado de cliente para entradas no registro LDAP

3) Clique em Aplicar.
4) Salve as alterações para a configuração principal.

8. Defina o usuário administrador selecionando Usuários e Grupos → Funções
do Usuário Administrador. Certifique-se de que a função de administrador
esteja selecionada para o usuário para o qual você acabou de definir o acesso
LDAP.

9. Salve as alterações para a configuração principal.
10. Ative a autenticação através do certificado de cliente.

a. Clique em Segurança → Certificado SSL e gerenciamento de chave.
b. Sob Itens Relacionados, clique em Configurações de SSL. Uma lista de

configurações de SSL é exibida.
c. Clique em NodeDefaultSSLSettings na lista de configurações de SSL. A

guia configuração para esta configuração de SSL é exibida.
d. Sob Propriedades Adicionais, clique em Configurações de Qualidade de

Proteção (QoP).
e. A partir da lista sob Autenticação de cliente, selecione Suportada.
f. Clique em OK e salve as alterações para a configuração principal.

11. Importe a autoridade de certificação raiz para o certificado de cliente para o
armazenamento confiável do nó padrão.
a. Clique em Segurança → Certificado SSL e gerenciamento de chave.
b. Sob Itens Relacionados, clique em Armazenamentos de chave e

certificados. Uma lista de armazenamentos de chave é exibida.
c. Clique em NodeDefaultTrustStore na lista de armazenamentos de chave.

A guia configuração para este armazenamento de chave é exibida.
d. Sob Propriedades Adicionais, clique em Certificados de assinante.
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e. Inclua o certificado da autoridade de certificação raiz que foi usado ao
assinar o certificado de cliente.

Agora, as configurações de segurança para o console administrativo estão
concluídas.

12. Reinicie o Servidor de Aplicativos da Web para que estas configurações se
tornem ativas. Certifique-se de que as credenciais de um usuário
administrador (como definido na etapa 8 na página 806) sejam usadas. Se
desejar iniciar o servidor a partir da linha de comandos, navegue para o
diretório <WAS_HOME>\bin e insira o seguinte comando:
startserver afuServer -profileName AFUWeb -username
<user> -password
<password>

Agora, o WebSphere Application Server está configurado para conexão com o
LDAP para autenticação e há um usuário administrador que pode efetuar logon no
console administrativo.

Nota: Se ocorrerem problemas ao iniciar o servidor ou quando as informações do
usuário administrador recém configurado forem usadas para logon, você pode
desativar a segurança de administrador como a seguir:
1. Ative a ferramenta wsadmin inserindo o seguinte comando:

wsadmin -conntype NONE -profileName AFUWeb

2. A partir do prompt do wsadmin, insira securityoff para desativar a segurança
administrativa.

3. Insira quit ou exit para abandonar a sessão do wsadmin.
4. Inicie novamente o Servidor de Aplicativos da Web.

Todas as definições de configuração, exceto as seleções na página
Administração segura, aplicativos e infraestrutura ainda existem.

5. Corrija a configuração da conexão LDAP e ative novamente a segurança
administrativa como descrito nas etapas 1 na página 805 e 2 na página 805.

6. Inicie novamente o Servidor de Aplicativos da Web.

A próxima etapa é ativar a segurança do aplicativo do WebSphere Application
Server.

Ativando a Segurança do Aplicativo do WebSphere Application
Server
Quando a segurança do aplicativo é ativada, o acesso aos aplicativos em seu
ambiente é restringido. Ao acessar um recurso protegido, a autenticação é
solicitada a um Web client. O IBM Content Collector restringe o acesso às APIs de
serviços do Aplicativo da Web usando a função de segurança iccUser_Role. Você
deve mapear a função de segurança para um ou mais usuários ou grupos
definidos no LDAP que será usado para autenticação.

Certifique-se de que o Content Collector Aplicativo da Web esteja instalado e
implementado. Você deve reativar a segurança do aplicativo toda vez que
implementar o Content Collector Aplicativo da Web.

Conclua as seguintes etapas para ativar a segurança do aplicativo:
1. No console administrativo do WebSphere Application Server, selecione

Aplicativos → Aplicativo Corporativo.
2. Na lista de aplicativos, clique em afu_web para visualizar as configurações

para este aplicativo.
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3. Sob Propriedades Detalhadas, clique em Função de segurança para
mapeamento de usuário/grupo. Uma lista das funções definidas no aplicativo
é exibida.

4. Selecione iccUser_role e clique em Consultar usuários ou Consultar grupos.
5. Procure por um ou mais usuários ou grupos aos quais deseja conceder acesso

para a servlet de API.
6. Inclua os usuários ou grupos na lista de entradas selecionadas. Caso a procura

falhe com uma mensagem de erro, verifique as configurações do LDAP
definidas anteriormente. Caso o usuário ou grupo que deseja incluir não
apareça na lista, verifique e altere a cadeia de procura ou o limite mostrado no
painel, ou ambos.

7. Se a lista selecionada for preenchida como necessário, clique em OK.
8. Verifique se sua seleção é exibida nos mapeamentos do usuário.
9. Verifique se as configurações gerais para a segurança da Web estão

configuradas da maneira que precisa que elas estejam.
a. Selecione Segurança → Administração segura, aplicativos e infraestrutura.
b. Sob Autenticação, expanda Segurança da Web e clique em Configurações

gerais. As configurações de autenticação da Web associadas a um Web
client são exibidas.

c. Configure o escopo para as configuração de segurança.
v Para forçar o uso de certificados de cliente apenas para o método API

enquanto todos os outros clientes permanecem aptos a chamar serviços
do Aplicativo da Web, como procura, sem enviar um certificado de
cliente, selecione Autenticar apenas quando o URI estiver protegido.

v Para que o WebSphere Application Server mostre um painel de login se
nenhum certificado de cliente correspondente for enviado pela
solicitação do cliente e use credenciais fornecidas para autenticação ao
LDAP, selecione Padrão para autenticação básica quando a autenticação
do certificado para o cliente HTTPS falhar. Você pode desejar fornecer
este método de autenticação para os usuários chamando o endereço da
Web protegido a partir de um sistema quando o certificado de cliente
necessário não estiver instalado. Com esta configuração, entretanto, uma
janela de logon será mostrada para cada chamada que solicitar um
certificado de cliente.

d. Clique em OK e salve suas alterações para a configuração principal.
10. Reinicie o Servidor de Aplicativos da Web para que essas alterações se tornem

ativas.

Fornecendo Certificados para Chamadas de API de Serviços do
Aplicativo da Web
A autenticação mútua é necessária para chamadas às APIs de serviços do
Aplicativo da Web. Portanto, o responsável pela chamada deve ter um certificado
de cliente para poder estabelecer uma conexão TLS com o servidor e para chamar
as APIs. Você pode criar um certificado de cliente ou pode solicitar um de um
provedor de autoridade de certificação externo.

Para um exemplo de como obter um certificado de cliente, consulte o
procedimento de amostra para criar um certificado de cliente para a API de
serviços do Aplicativo da Web. Dependendo da maneira como uma solicitação de
API é enviada, o certificado de cliente deve ser instalado na máquina que hospeda
o Web client ou o certificado de cliente deve ser fornecido com a solicitação.
v Forneça certificados para Web clients. Importe o certificado de cliente.
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Internet Explorer 7

1. Selecione Ferramentas → Opções da Internet.
2. Na guia Conteúdo, clique em Certificados.
3. Na guia Pessoal, clique em Importar.
4. Selecione o arquivo que contém o keystore do certificado de cliente.

Certifique-se de que o armazenamento contenha o certificado
juntamente com sua chave e importe-o.

5. Na guia Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis, deve haver
uma entrada para a autoridade de certificação que criou o certificado
de cliente. A entrada confiável para essa autoridade estará no
arquivo keystore se você exportou a cadeia de certificados e deve ser
importada automaticamente. Se não, importe-a manualmente.

Mozilla Firefox 3.5

1. Selecione Ferramentas → Opções → Avançado.
2. Na guia Criptografia, clique em Visualizar Certificados.
3. Na guia Seus certificados, clique em Importar para importar o

certificado do arquivo keystore em seu disco.
4. Na guia Autoridades, deve haver uma entrada para a autoridade de

certificação que emitiu o certificado que você acabou de importar. Se
estiver ausente, importe aquela também.

v Fornece certificados para clientes Java.
1. Copie o arquivo que contém o certificado de cliente para a máquina que

hospeda o cliente chamando a API de serviços do Aplicativo da Web. O
arquivo deve conter a cadeia de certificados completa, incluindo a entrada
confiável para a autoridade de certificação que emitiu o certificado.

2. Inclua o certificado do servidor, que o Servidor de Aplicativos da Web envia
para seus clientes para identificação, como uma entrada confiável para o
keystore. É possível usar qualquer navegador que já tenha importado o
certificado do servidor para exportar o certificado para o disco.

3. Use a ferramenta ikeyman para importar o keystore mantendo o certificado
do servidor para o keystore que contém o certificado de cliente. Como
resultado, o keystore irá manter entradas confiáveis para a máquina que
hospeda o Servidor de Aplicativos da Web e a autoridade de certificação que
emitiu o certificado de cliente assim como uma entrada para o próprio
certificado de cliente.

Ao desenvolver o cliente Java para a chamada API de serviços do Aplicativo da
Web, use esse keystore ao criar o objeto KeyManager que será usado em sua
classe SSLContext.

Tarefas relacionadas

“Procedimento de Amostra para Criação de um Certificado de Cliente para a API
de Serviços do Aplicativo da Web”

Procedimento de Amostra para Criação de um Certificado de Cliente para a API
de Serviços do Aplicativo da Web:

Um certificado de cliente é necessário para acesso às APIs de serviços do IBM
Content Collector Aplicativo da Web.

Se você tiver uma CA de Domínio do Windows Domain CA e o acesso baseado na
Web para Serviços de Certificado estiver ativado, poderá enviar uma solicitação de
certificado seguindo essas etapas. Se você usar uma autoridade de certificação
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diferente para certificar a solicitação de certificado, siga o procedimento que se
aplica para a respectiva autoridade de certificação.
1. Efetue logon no domínio do Windows como o usuário para o qual o certificado

deve ser criado.
2. Acesse os Serviços de Certificado especificando a seguinte URL em seu

navegador da Web:
http://<ca_iis_server>/certsrv

em que <ca_iis_server> é o DNS ou nome da NetBIOS do servidor host da
autoridade de certificação.

3. Clique em Solicitar um certificado.
4. Selecione o tipo de certificado. O nome do assunto no modelo de certificado

que é usado para a solicitação deve ser construído a partir de informações de
nome do DNS no LDAP utilizado para autenticação:
v Clique em Certificado de Usuário se o modelo de certificado padrão define

o nome do assunto como descrito. Se necessário, insira informações de
identificação para a solicitação de certificado. Clique em Enviar. Instale este
certificado.

v Clique em solicitação de certificado avançado para selecionar um modelo de
certificado apropriado. Clique em Criar para criar uma solicitação de
certificado para esta autoridade de certificação. Insira todas as informações
de identificação necessárias.

5. Opcional: Insira informações de identificação para a solicitação de certificado.
6. Envie a solicitação.
7. Instale o certificado.
8. Exporte o novo certificado. Observe que essas descrições se aplicam a

instalações no Windows.
v Se desejar enviar o certificado para os clientes para que eles possam importar

o certificado em seus navegadores, exporte o certificado incluindo a chave.
– Se desejar configurar isto para vários usuários, você pode usar a inscrição

automática. Para obter detalhes, consulte a documentação da Microsoft
sobre a inscrição automática de certificados.

– Se desejar propagar manualmente um certificado de cliente para um ou
mais computadores clientes, crie uma solicitação de certificado avançada.
Certifique-se de que Marcar chaves como exportáveis esteja selecionado.
Caso contrário, o certificado exportado não poderá ser usado para logon.
Se esta opção não estiver disponível, verifique a definição do modelo de
certificado selecionado: Inicie o console da Microsoft certtmpl.msc e
verifique a definição de modelo. Em seguida, copie o certificado para a
máquina na qual precisa dele e importe-o para seu navegador.

v Se você codificar um cliente Java, exporte o certificado para um keystore.
Tarefas relacionadas

“Fornecendo Certificados para Chamadas de API de Serviços do Aplicativo da
Web” na página 808

Desenvolvendo com o Visualizador de Documento
O Visualizador de Documento permite que você visualize os documentos de
e-mail, anexos de e-mail ou arquivos que foram arquivados em um repositório do
IBM Content Manager ou um repositório do IBM FileNet P8 em um formato
customizado quando você trabalha com o IBM FileNetWorkplace ou IBM FileNet
Workplace XT.
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A API doVisualizador de Documento está em conformidade com os princípios de
representational state transfer (REST). Os URIs (Identificadores Uniformes de
Recursos) são usados para trocar informações entre aplicativos clientes e o
Visualizador de Documento. Como o REST é baseado em HTTP, é possível usar
qualquer cliente ou linguagem de programação que seja capaz de enviar uma
solicitação de HTTP ou HTTPS. Porém, as APIs do Content Collector necessitam de
pedidos HTTPS e devem, portanto, conter um nome e senha de usuário como
parâmetros de solicitação.

A chamada de serviços do Visualizador de Documento é suportada por servlets no
Content Collector Servidor de Aplicativos da Web. O Visualizador de Documento é
implementado como um aplicativo da web durante a instalação do Content
Collector quando você seleciona trabalhar com o Servidor de Aplicativos da Web
integrado ou quando você configura um Servidor de Aplicativos da Web externo
para usar com o Content Collector.

As informações que o Visualizador de Documento requer como entrada consistem
nas definições de configuração no arquivo docviewer.config e nos parâmetros do
pedido para identificação do documento a ser visualizado e para autenticação.

Os arquivos de configuração do Visualizador de Documento
O arquivo docviewer.config contém definições de configuração para oVisualizador
de Documento. O arquivo ral.properties contém informações sobre a conexão do
repositório. Adapte essas configurações de acordo com as suas necessidades.

O arquivo docviewer.config e os arquivos ral.properties estão no subdiretório
AFUWeb\DocViewer\config de um destes diretórios:
v O diretório de instalação do IBM Content Collector Server se você trabalhar com

o Servidor de Aplicativos da Web integrado.
v O diretório inicial do WebSphere Application Server se você usar um Servidor

de Aplicativos da Web externo. O diretório inicial do WebSphere Application
Server é um diretório apontado pela variável de ambiente WASHOME.
Geralmente ele é <WASinstall>\AppServer, em que <WASinstall> é o caminho
para o diretório de instalação do WebSphere Application Server.

Definições de Configuração

Adapte as definições de configuração para o Visualizador de Documento no
arquivo docviewer.config.

Configuração do servidor Lotus Domino
Configure a conexão com o Lotus Domino Server. Essas definições de
configuração padrão são usadas quando o e-mail do Lotus Notes é
visualizado em seu formato nativo.

DOMINO_ENABLED
Para ativar a visualização do Lotus Notes, configure este parâmetro
como true. O valor padrão é false.

DOMINO_SERVER
Especifique o nome do host do servidorLotus Domino no qual o
banco de dados de visualização é criado.

DOMINO_PORT
Especifique o número da porta HTTP do servidor Lotus Domino.
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DOMINO_MAILTEMPLATE
Especifique o modelo do banco de dados de correio para criar o
banco de dados de visualização, por exemplo, mail8.ntf ou
myTemplates/mail8.ntf.

Formato de conversão padrão para e-mail
Defina o formato de conversão padrão com o parâmetro
defaultConversionFormat. Selecione um desses formatos:

0 Formato HTML

1 Formato PDF

2 Formato TIFF

Formato de conversão padrão para anexos de e-mail
Anexos de e-mail são arquivos no formato nativo. Geralmente, é possível
usar o aplicativo nativo para visualizá-los. Se isso não for possível, o
formato de conversão padrão que você especificou com o parâmetro
defaultAttachConversionFormat.

Especificação de folha de estilo
Defina os arquivos Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) a
serem usados para converter documentos para o formato selecionado. Os
arquivos XSLT disponíveis estão no mesmo diretório que o
arquivodocviewer.config.

Lotus Notes
Para cada tipo de mensagem do Notes, é possível especificar um
arquivo XSLT diferente para usar para a conversão. Use a notação
FORMTYPE.msg_type.format stylesheet, em que msg_type é o tipo
de mensagem do Notes, format é o formato de visualização, e
stylesheet é o arquivo XSLT a ser usado, por exemplo:
FORMTYPE.Memo.0 EmailTemplate.xsl
FORMTYPE.Memo.1 PDFIMAGETemplate.xsl

Microsoft Outlook
Para cada classe de mensagem do Outlook, é possível especificar
um arquivo XSLT diferente para usar para a conversão. Use a
notação MESSAGECLASS.msg_type.format stylesheet, em que
msg_type é a classe de mensagem do Outlook, format é o formato
de visualização, e stylesheet é o arquivo XSLT a ser usado, por
exemplo:
MESSAGECLASS.IPM.0 EmailTemplate.xsl
MESSAGECLASS.IPM.1 PDFIMAGETemplate.xsl

Configurações padrão
Esses são os mapeamentos XSLT padrão. Eles são usados se você
não definir nenhum mapeamento específico para oLotus Notes ou
o Microsoft Outlook, ou se um dos mapeamentos especificados não
puder ser aplicado.
XSLT.DEFAULT.0 EmailTemplate.xsl
XSLT.DEFAULT.1 PDFIMAGETemplate.xsl
XSLT.DEFAULT.2 PDFIMAGETemplate.xsl

Mapeamento de tipo MIME
Com o mapeamento de tipo MIME, você define se os documentos de um
tipo MIME específicos são tratados como documentos de e-mail, por
exemplo, application/x-filenet-filetype-msg true.
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Tradução de mensagem
Especifique os arquivos de propriedades que contêm as informações para
as mensagens específicas do idioma.

Especifique um nome de arquivo para email.nls.keys.file, por exemplo:
email.nls.keys.file emailnlskeys.properties

Esse arquivo lista o conjunto de variáveis específicas de idioma que são
definidas como pares de valor de chave no arquivo de propriedades da
mensagem.

Especifique o nome do arquivo de propriedades da mensagem que contém
os pares de valor de chave para o suporte do código do idioma, por
exemplo:
messages.fileprefix messages
messages.filesuffix properties

O nome do arquivo resultante é messages.properties. Para um arquivo
específico de idioma, também especifique o código do idioma a ser usado:
messages.fileprefix messages
userlocalcountry de
messages.filesuffix properties

O nome do arquivo resultante é messages_de.properties. Este arquivo
deve estar no mesmo diretório que o arquivo docviewer.config.

Log Configure a criação de log para facilitar a resolução de problemas:

console.logLevel
Especifique o nível de criação de log. Selecione um destes valores:

Nível de criação de log Conteúdo

SEVERE Falha grave

WARNING Problema potencial

INFO Mensagens informativas

CONFIG Mensagens de configuração

FINE Informações gerais de rastreio

FINER Informações detalhadas de rastreio

FINEST Informações de rastreio altamente
detalhadas

O valor padrão é SEVERE.

console.logFile
Especifique o caminho completo e um nome de arquivo para o
arquivo de log do Visualizador de Documento.

console.numLogFiles
Especifique o número máximo de arquivos de registro a serem
criados. Quando você especificar um valor, considere também o
limite de tamanho de cada arquivo de log, a quantidade de espaço
em disco que seu sistema possui e a quantidade de histórico que
deseja guardar.

O valor padrão é 2.

console.logFileSize
Especifique o tamanho máximo que é permitido a um arquivo de
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log atingir. Assim que o primeiro arquivo de registro atingir esse
nível de tamanho, um novo arquivo de registro será criado.
Quando o número máximo de arquivos de registro for atingido, e
todos os arquivos de registro também atingirem o tamanho
máximo, o arquivo de registro mais antigo será sobrescrito por um
novo. Isto também é conhecido como o método round-robin.

Quando você especificar um valor, também considere o número de
arquivos de log, a quantidade de espaço em disco que seu sistema
possui e a quantidade de histórico que deseja guardar.O valor
padrão é 10.

Informações de conexão do repositório

Adapte as informações de conexão do repositório para o Visualizador de
Documento no arquivo ral.properties. Remova os comentários dos parâmetros
que forem aplicáveis ao sistema do repositório e especifique os valores
apropriados.

IBM Content Manager conexão do repositório
#Informações de conexão do Content Manager
REPOSITORY_TYPE=ICM

cmDatabase=database_name
cmSchema=schema_name
adminUser=administrator_ID
adminPassword=administrator_password

database_name
O nome do banco de dados do servidor da Biblioteca para o
repositório de documentos.

schema_name
O nome do esquema do servidor de bibliotecas.

administrator_ID e administrator_password
O nome de usuário administrador e a senha do administrador que
você definiu quando configurou o IBM Content Manager para o
Content Collector.

Conexão do repositório do IBM FileNet P8
#informações de conexão do P8
REPOSITORY_TYPE=P8

adminUser=administrator_ID
adminPassword=administrator_password
p8Domain=P8_domain_name
p8Uri=CE_URI
p8ObjectStore=object_store
p8Host=host_name
p8Protocol=protocol

administrator_ID e administrator_password
O nome do usuário administrador e a senha do administrador que
você definiu quando configurou o FileNet P8 para Content
Collector.

P8_domain_name
O nome do FileNet P8 ao qual pertence o armazenamento de
objetos.

CE_URI
A URI do Content Engine que é configurada no Process Task

814 Guia do Administrador



Manager, por exemplo, http://CEServer:9080/wsi/FNCEWS40MTOM/,
em que CEServer é o nome do host do servidorContent Engine e
FNCEWS40MTOM é o protocolo de anexo.

object_store
O nome do armazenamento de objetos.

host_name
O nome do host do servidor Content Engine.

protocol
O protocolo que o Visualizador de Documento usa para acessar o
Content Engine, por exemplo, FileNetP8WSI.

Pedidos do Visualizador de Documento
Crie um pedido para visualizar documentos de e-mail arquivados, anexos de
e-mail ou arquivos em um formato customizado.

Finalidade

Use um aplicativo cliente para chamar o Visualizador de Documento para
visualizar arquivos arquivados, documentos de e-mail ou anexos de e-mail em um
formato customizado. Determine como o conteúdo de documentos arquivados é
apresentado quando os usuários os visualizam em um cliente ou quando o
Visualizador de Documento é chamado de outro aplicativo.

É possível enviar a chamada de API como uma solicitação GET ou POST. A URL
para a solicitação deve ser configurada como a seguir:
v Para visualizar arquivos ou documentos de e-mail em um formato customizado:

https://<server_name>:<port_number>/DocViewer/ViewItem.do?<request_parameters>

v Para visualizar anexos de documentos de e-mail em um formato customizado:
https://<server_name>:<port_number>/DocViewer/ViewAttachment.do?<request_parameters>

v Para visualizar documentos em seu formato nativo:
https://<server_name>:<port_number>/DocViewer/NativeViewItem.do?<request_parameters>

Em que <server_name> é o nome do computador que hospeda o Content Collector
Aplicativos da Web e <port_number> é o número da porta que é usada para
comunicações HTTPS. Para Content Collector, o número da porta padrão é 11443.

Para um pedido GET, inclua os pares de valor de chave <request_parameters> na
URL do pedido. Para um pedido POST, inclua o <request_parameters> no corpo da
solicitação.

Parâmetros

Com o <request_parameters>, você identifica o repositório e o documento ou anexo
a ser visualizado, fornece credenciais para autenticação com o repositório e
determina o formato e o destaque do documento que é visualizado. Esses
parâmetros podem ser especificados em qualquer sequência. Observe que os
parâmetros e seus valores fazem distinção de maiúsculas e minúsculas.

Identificação de documento
Esse parâmetro de solicitação é necessário. É possível especificar
informações de documento e repositório em um dos seguintes formatos.
Ao trabalhar com diversos repositórios IBM eDiscovery Manager , em que
todos os repositórios são registrados com o repositório primário, o
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Visualizador de Documento usa as informações do repositório que são
fornecidas pela eDiscovery Manager. Caso contrário, as informações do
repositório que estão contidas no arquivo ral.properties são usadas.

reposID=PID
Especifique o persistent identifier (PID) do item no repositório. Nesse
caso, o repositório padrão é usado.

reposID=repositoryID,PID
Especifique o ID do repositório e o PID do item no repositório.

reposID=PID&ls=ls_name
Especifique o PID do item no repositório e o nome do servidor de
bibliotecas do IBM Content Manager.

Quando o Visualizador de Documento se conecta a um repositório
eDiscovery Manager com servidores registrados, o nome ou ID do
repositório que é fornecido pelo eDiscovery Manager é usado. Caso
contrário, as informações listadas no arquivo ral.properties são
usadas.

p8ObjectStore=store_name&reposID=PID
Especifique o nome de um armazenamento de objeto IBM FileNet P8
que não seja aquele fornecido pelo eDiscovery Manager ou listado no
arquivo ral.properties e o PID do item no repositório. Nesse caso, o
domínio do FileNet P8 padrão do repositório primário é usado.

p8Domain=domain_name&p8ObjectStore=store_name&reposID=PID
Especifique os nomes do domínio FileNet P8 e de um armazenamento
de objeto que não seja aquele fornecido pelo eDiscovery Manager ou
listado no arquivo ral.properties e o PID do item no repositório.

Identificação de anexo
Para visualizar anexos de documentos de e-mail, você deve especificar um
desses parâmetros de solicitação além da identificação do documento.

correlationKey=key
Especifique a chave de correlação do anexo.

attachId=attachment_ID
Especifique o ID do anexo. Esse ID é um número inteiro que indica a
compensação na lista de anexos para documentos de e-mail nos quais
os tipo de modelo de dados não é composto.

Autenticação
Você pode especificar esses parâmetros de solicitação além da identificação
do documento.

userid=userID
Especifique o ID do usuário com o qual deseja acessar o repositório.

pwd=password
Especifique a senha para o ID do usuário.

Formato de visualização
É possível especificar esse parâmetro de solicitação além da identificação
do documento.

format=value
Selecione um desses formatos:

0 Para visualizar o documento em formato HTML. Esse é o
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padrão a menos que você tenha alterado a configuração do
parâmetro defaultConversionFormat no arquivo
docviewer.config.

1 Para visualizar o documento em formato PDF.

2 Para visualizar o documento como um arquivo de imagem em
formato TIFF.

Destaque
Você pode especificar esses parâmetros de solicitação além da identificação
do documento.

htcount=n
Especifique o número máximo de termos que serão destacados quando
um documento for visualizado.

htkeyN=term1,term2
Especifique um ou mais termos a serem destacados.

Respostas

Por padrão, o Visualizador de Documento responde aos pedidos no formato XML.
As respostas incluem um código de sucesso de 0 (zero) ou um código de erro. Se
um código de erro for retornado, uma mensagem de erro também será retornada.
A mensagem de erro é retornada no código do idioma que especificado no pedido.

Exemplo:
<res>

<stat>1</stat>
<errCode>error_code</errorCode>

-
<err>

error_message
</err>
<errorClass>error_class</errorClass>

</res>

Em que o valor do elemento <stat> sempre é 1 para mensagens de erro.

Configurando o Workplace ou o Workplace XT para a
utilização do Visualizador de Documento

Configure IBM FileNetWorkplace ou IBM FileNet Workplace XT de uma maneira
que os usuários possam visualizar documentos arquivados com o Visualizador de
Documento.

Os seguintes pré-requisitos se aplicam:
v O IBM FileNetWorkplace ou o IBM FileNet Workplace XT deve ser instalado e

configurado adequadamente.
v O IBM Content Collector Web Application deve estar em execução.
v O acesso a dados arquivados deve ser configurado para cada repositório no qual

você deseja acessar os documentos arquivados.

Para poder visualizar documentos arquivados no Workplace ou Workplace XT
usando o Visualizador de Documento, você deve configurar o Workplace ou o
Workplace XT adequadamente.
1. Crie uma página Java Server Pages (JSP) com um nome que seja significativo

para você, por exemplo, DocViewerAPIRedirect.jsp. A página JSP deve ter o
seguinte conteúdo:
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<%response.sendRedirect("https://<<ICCServerName>>:11443/DocViewer/ViewItem.do?
p8ObjectStore="+request.getParameter("objectStoreName")+"&reposID="+request.getParameter("id"));%>

Em que <ICCServerName> é o nome do Content Collector Servidor de
Aplicativos da Web.

2. Salve o arquivo no diretório redirect. Este diretório está localizado em um
destes diretórios:
v O diretório <WASinstall>\profiles\<profile name>\installedApps\<cell

name>\WorkplaceXT.ear\web_client.war

v O diretório <FileNetInstallDir>\FileNet\Config\WebClient

v O diretório <FileNetInstallDir>\FileNet\Config\AE

Em que <WASinstall> é o caminho para o diretório de instalação do WebSphere
Application Server, <profile name> é o nome do perfil do aplicativo da Web e
<cell name> é o nome da respectiva célula. <FileNetInstallDir> é o diretório de
instalação do FileNet P8.

3. Edite o arquivo content_redir.properties. Este arquivo está localizado em um
destes diretórios:
v O diretório <FileNetInstallDir>\FileNet\Config\WebClient

v O diretório <FileNetInstallDir>\FileNet\Config\AE

Em que <FileNetInstallDir> é o diretório de instalação do FileNet P8.
4. Mapeie todos os tipos MIME que desejar visualizar com o Visualizador de

Documento como nesse exemplo:
image/gif=/redirect/DocViewerAPIRedirect.jsp?
vsId={VERSION_SERIES_ID}&objectStoreName={OBJECT_STORE_NAME}&id={OBJECT_ID}

Em que DocViewerRedirect.jsp é o nome do arquivo que você criou na etapa 1.
5. Salve as alterações.
6. Adapte como o conteúdo recuperado é apresentado modificando a configuração

do visualizador. Para fazer isso, edite o arquivo docviewer.config que está no
subdiretório AFUWeb\DocViewer\config de um destes diretórios:
v O diretório de instalação do IBM Content Collector Server se você trabalhar

com o Servidor de Aplicativos da Web integrado.
v O diretório inicial do WebSphere Application Server se você usar um

Servidor de Aplicativos da Web externo. O diretório inicial do WebSphere
Application Server é um diretório apontado pela variável de ambiente
WASHOME. Geralmente ele é <WASinstall>\AppServer, em que <WASinstall>
é o caminho para o diretório de instalação do WebSphere Application Server.

7. Reinicie o Servidor da Web no qual oWorkplace XT está executando para as
mudanças entrarem em vigor.

Agora, os usuários podem visualizar documentos arquivados no Workplace ou
Workplace XT clicando duas vezes no documento ou usando a função de
visualização se o tipo MIME para este documento for redirecionado para o
Visualizador de Documento. Uma janela do navegador com uma URL similar
àquela no exemplo a seguir exibirá o conteúdo do documento selecionado:
https://<<ICCServerName>>:11443/DocViewer/ViewItem.do?
p8ObjectStore={759E9C6F-2B90-432F-A12F-A82949545747}&reposID={CD25741B-C3EA-4A26-90E3-F6E9B1373012}

Em que <ICCServerName> é o nome do Content Collector Servidor de Aplicativos
da Web.

Se quaisquer erros de redirecionamento ocorrer, certifique-se de que o arquivo
redirection.jsp que você criou está localizado no diretório apropriado. Se a URL da
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janela do navegador não corresponder ao que você configurou no arquivo de
redirecionamento, verifique os mapeamentos do tipo MIME no
arquivocontent_redir.properties e corrija-os, se necessário.

Para obter informações adicionais sobre o redirecionamento de conteúdo, consulte
a seção sobre propriedades de redirecionamento de conteúdo no IBM FileNet P8
centro de informações.

Dica: No primeiro redirecionamento para o Visualizador de Documento, os
usuários são solicitados a efetuar logon no repositório. Para evitar isso, é possível
incluir o ID e senha do usuário na URL que você configura no arquivo de
redirecionamento.
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Parte 7. Monitoramento

© Copyright IBM Corp. 2008, 2010 821



822 Guia do Administrador



Monitorando o Desempenho do Sistema Content Collector

Existem várias possibilidades para monitorar o desempenho do servidor, de
coletores e de rotas de tarefa do IBM Content Collector.

Usando o Painel do Sistema
O painel do sistema do IBM Content Collector é uma ferramenta com a qual se
pode determinar rapidamente quais nós e rotas de tarefas são documentos em
processamento ativos e quais não são. Seu objetivo é fornecer um insight rápido
para o funcionamento do sistema IBM Content Collector.

O painel do sistema é implementado com a instalação do Servidor IBM Content
Collector. Ele deve ser executado a partir de uma máquina na qual o Content
Collector está instalado.

O painel do sistema destina-se à execução a partir do nó primário na configuração
do sistema do Content Collector. Ele pode ser executado com ou sem o IBM
Content Collector Configuration Manager iniciado.

O status de cada nó e cada rota de tarefa é mostrado, junto com o número total de
erros que um nó experimentou. Opcionalmente, o usuário pode expandir a
visualização para mostrar vários contadores de desempenho para uma
determinada rota de tarefa e o número de erros que a rota de tarefa experimentou
naquele nó.

Todas as informações do nó e da rota de tarefa são obtidas e atualizadas
dinamicamente. Isto significa que a exibição reflete todas as alterações, por
exemplo, se as alterações do nó primário ou das rotas de tarefa são incluídas ou
excluídas.

As informações de status de até quatro nós e várias rotas de tarefa para esses nós
podem ser exibidas em uma tela sem ter que usar a rolagem. A janela painel pode
ser configurada para sempre aparecer como a janela principal selecionando Opções
→ Sempre Visível na interface do painel do sistema.

Para iniciar o painel do sistema:

Selecione:

Opção Descrição

Todos os Programas → IBM Content
Collector → Painel do sistema

Pasta do menu iniciar do IBM Content
Collector

Ferramentas → Painel do Sistema no IBM
Content Collector Configuration Manager

O IBM Content Collector Configuration
Manager

SystemDashboard.exe e execute o executável O diretório de instalação do IBM Content
Collector na subpasta ctms

Em alguns casos, um valor equivalente pode não ser um número mas pode exibir
a cadeia Desconhecido. Este pode ser o caso se as informações do contador de
desempenho não puderem ser acessadas ou se um log de eventos da rota de tarefa
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não pôde ser localizado. O log de eventos do Windows não terá sido criado para a
rota de tarefa se a rota de tarefa for recém-criada e ainda não tiver sido executada.

Todas as informações sobre erro reunidas no console do sistema enquanto ele está
em execução são registradas no arquivo de log do console do sistema, localizado
no diretório ctms\Log.

Informações Monitoradas no Painel do Sistema
O painel do sistema do IBM Content Collector é executado ao lado do Content
Collector e fornece informações de desempenho em tempo real para cada rota de
tarefa em cada nó do Content Collector.

ele usa um subconjunto de todos os contadores disponíveis que você vê no
“Contadores de Desempenho” na página 826. Um usuário mais avançado possui a
opção de obter informações adicionais monitorando contadores de desempenho
adicionais usando uma ferramenta de definição de perfil, por exemplo, perfmon.

O tipo de informações a seguir é exibido na interface do painel:
v Todos os nós na configuração do IBM Content Collector atual
v Todas as rotas de tarefas, as ativas e inativas
v Informações do contador de desempenho para cada rota de tarefa, incluindo:

– Total de documentos acessados: o número total de vezes que foram acessados
pelo coletor desde que o nó foi reiniciado pela última vez

– Documentos acessados/s: o número de itens por segundo que o coletor está
processando atualmente

– Total de documentos exclusivos criados: o número total de documentos
exclusivos que foram criados por uma determinada rota de tarefa desde que o
nó foi reiniciado pela última vez

– Documentos exclusivos criados/s: o número de documentos exclusivos por
segundo que a rota de tarefa está criando atualmente

– Total de erros: o número de erros que esta rota de tarefa experimentou nesse
nó desde que a rota de tarefa foi criada

v Uma contagem de erros para cada nó

O nome de cada máquina é exibido com uma das etiquetas de status a seguir:

Serviços em execução
OServiço do IBM Content Collector Task Routing Engine está executando.

Serviços interrompidos
O Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine parou.

Nenhuma conexão
A máquina não pode ser acessada.

Além disso, quando os serviços estão em execução, o nó primário na configuração
do IBM Content Collector é identificado pela etiqueta Nó Primário.

Cada nó que é exibido contém uma lista de nomes de rota de tarefa. Uma rota de
tarefa pode ter uma das seguintes etiquetas de status da rota de tarefa:

Processando
A rota de tarefa está processando documentos atualmente.

Inativo
O Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine está executando
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e a rota de tarefa está atualmente monitorando origens de coleção, mas não
está processando nenhum documento. Isso não implica que o coletor não
está executando. O coletor está executando e está procurando nas caixas de
correio conteúdo para arquivar, mas não é possível localizar nada elegível
para arquivamento.

Interrompido
O Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine está parado.

Nenhuma conexão de host
A máquina host não pode ser acessada e, portanto, nenhuma informação
do contador de desempenho da rota de tarefa pode ser obtida.

Erro As informações do contador de desempenho da rota de tarefa não podem
ser lidas porque estas informações não existem na máquina host ou as
permissões são restritas.

Se informações do contador de desempenho não puderem ser acessadas, o
número do contador será alterado de 0 para Desconhecido.

Inativo
A rota de tarefa não está ativa.

Informações sobre o status dos nós e das rotas de tarefas são recuperadas
examinando as tabelas de rota de tarefa no armazenamento de dados do IBM
Content Collector. O status de uma rota de tarefa é determinado examinando-se se
o valor do contador relacionado a rendimento está aumentado em valor, e se o
Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine é iniciado no nó em
questão.

O status de um nó é determinado efetuando ping no nó e examinando os status
das rotas de tarefas para essa máquina. Se as rotas de tarefas estiverem
processando ou inativas, a máquina é rotulada como Serviços em Execução e, se as
rotas de tarefas foram interrompidas, a máquina será rotulada como Serviços
Interrompidos.

As informações do contador de desempenho para cada rota de tarefa são exibidas
abaixo de cada nome de rota de tarefa quando você expande a visualização. Os
contadores de desempenho relacionados ao processamento de documento são o
contador de desempenho do sistema, enquanto o contador de Total de Erros
monitora o número total de erros nesse log de eventos do Windows da rota de
tarefa para a máquina na qual o painel está em execução.

Usando Contadores de Desempenho
Os contadores de desempenho fornecem um monitoramento profundo do sistema,
registrando os detalhes sobre o progresso do processamento do Content Collector,
como o número de documentos acessados, o número de documentos enviados para
processamento e o número de instâncias de documento exclusivas e duplicadas.

O IBM Content Collector fornece uma variedade de contadores de desempenho
que podem ser usados para monitorar o que o sistema está fazendo. Consulte a
tabela de contadores de desempenho do IBM Content Collector para obter
informações adicionais sobre quais contadores estão disponíveis.
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Se tudo o que você deseja é um insight rápido do funcionamento de seu sistema
Content Collector sem precisar configurar uma ferramenta de definição de perfil,
use o painel do sistema Content Collector. Ele usa um subconjunto dos contadores
do Content Collector disponíveis.

Se houver outros contadores de desempenho que você deseja monitorar que não
estão incluídos no painel do sistema, há várias ferramentas que você pode usar
para monitorar estes contadores, por exemplo, o monitor de desempenho do
Microsoft Windows ou o IBM System Director.

Dica: Em versões de 64 bits do Windows Server, você deve usar a versões de 32
bits do monitor de desempenho. É possível iniciá-lo com o comando mmc /32
perfmon.msc. O serviço Logs e Alertas de Desempenho deve estar ativo. Em
Windows Server versão 2008, você deve certificar-se de que o Serviço de Host DLL
do Contador de Desempenho também está em execução.

Para incluir contadores de desempenho no monitor de desempenho fornecido com
o Windows:
1. Execute perfmon.exe. Isto abrirá o utilitário de monitoramento de desempenho

do Windows.
2. Clique com o botão direito do mouse na área do gráfico e selecione Incluir

Contadores...

3. Selecione o Objeto de desempenho ao qual pertence o contador que você
deseja incluir, por exemplo, Coletor do CTMS.

4. Selecione os contadores que deseja incluir.
v Selecione Todos os Contadores para monitorar todos os contadores.
v Selecione Selecionar contadores da lista para monitorar apenas os

contadores selecionados.
5. Na lista Instâncias, selecione a instância para a qual deseja monitorar as

contagens. Uma instância pode ser uma rota de tarefa ou um coletor, por
exemplo.

Nota: Existem contadores de instância e contadores sem instância. No monitor
de desempenho do Windows, não é possível monitorar contadores de
desempenho de instância, se não houver nenhuma instância. Isto significa que
não será possível incluir estes contadores até que o IBM Content Collector
tenha sido iniciado e os contadores tenham sido instanciados. Por exemplo,
você não pode configurar a ferramenta para monitorar o contador Documentos
Criados antes de um documento ter sido criado. Este problema pode ser
resolvido usando outra ferramenta para monitorar contadores ou concluindo as
seguintes etapas:
a. Salve o conjunto atual de contadores. Clique com o botão direito do mouse

na área do gráfico e selecione Salvar como... para salvar o conjunto de
contadores em um arquivo HTML.

b. Abra o arquivo HTML em um editor de texto e inclua manualmente os
contadores de instâncias que deseja monitorar.

6. Clique em Incluir. O gráfico começa a ser atualizado em intervalos de
segundos para mostrar as contagens atuais.

Contadores de Desempenho
O IBM Content Collector fornece vários contadores de desempenho.
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Os seguintes contadores são úteis para o monitoramento do sistema regular.
Alguns desses contadores são monitorados pelo console do sistema doContent
Collector.
v Entidades Acessadas (monitoradas pelo console)
v Entidades Acessadas/seg. (monitoradas pelo console)
v Documentos Criados (monitorados pelo console)
v Documentos Criados/seg. (monitorados pelo console)
v Documentos Duplicados (se arquivando paraFileNet P8)
v Instâncias adicionais (se arquivando paraContent Manager)
v Contagem de Execuções
v Locais Procurados

A Tabela 189 lista os contadores de desempenho disponíveis para monitorar o IBM
Content Collector.

Tabela 189. Contadores de Desempenho

Nome do contador
Objeto de
desempenho Descrição do contador

Registrado
em

Entidades
Acessadas

Coletor CTMS Número de itens acessados pelo coletor. Se não ocorrerem
erros, isto será igual aos itens enviados mais os itens
ignorados.

Nó
primário

Entidades
Acessadas/s

Coletor CTMS Número de itens acessados por segundo. Nó
primário

Falha do Conector Funcionamento
do Conector
CTMS

Número de vezes que um conector falhou. Se você selecionar
a instância _Total para este contador, o contador mostrará o
valor total para todos os conectores.

Qualquer
nó

Documentos
Criados

Destino do CTMS Número de documentos criados no repositório. Qualquer
nó

Documentos
Criados/s

Destino do CTMS Número de documentos criados no repositório por segundo. Qualquer
nó

Erros da Entidade Coletor CTMS Número de itens que foram ignorados pelo conector de
origem devido a erros.

Nó
primário

Erros da
Entidade/s

Coletor CTMS Número de itens que foram ignorados por segundo devido a
erros.

Nó
primário

Itens Encaminhados Núcleo do CTMS Número de itens que foram encaminhados para um serviço
de rota de tarefa secundário.

Nó
primário

Itens
Encaminhados/s

Núcleo do CTMS Número de itens que foram encaminhados para um serviço
de rota de tarefa secundário por segundo.

Nó
primário

Erros de
Encaminhamento

Núcleo do CTMS Número de erros ocorridos ao tentar encaminhar para nós
secundários.

Nó
primário

Erros de
Encaminhamento/s

Núcleo do CTMS Número de erros ocorridos por segundo ao tentar
encaminhar para nós secundários.

Nó
primário

Lista
Não-processada de
Itens

Núcleo sem
Instância do
CTMS

Número de itens enviados para os quais o processamento
ainda não foi iniciado.

Qualquer
nó

Erros de Locais Coletor CTMS Número de locais que foram ignorados devido a erros. Nó
primário

Erros de Locais/s Coletor CTMS Número de locais que foram ignorados por segundo devido
a erros.

Nó
primário
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Tabela 189. Contadores de Desempenho (continuação)

Nome do contador
Objeto de
desempenho Descrição do contador

Registrado
em

Itens Rejeitados Núcleo do CTMS Número de itens que foram rejeitados porque já estavam
sendo processados no momento do envio.

Qualquer
nó

Itens Rejeitados/s Núcleo do CTMS Número de itens que foram rejeitados por segundo porque já
estavam sendo processados no momento do envio.

Qualquer
nó

Contagem de
Reinícios

Funcionamento
do Conector
CTMS

Número de vezes que um conector foi reiniciado. Se você
selecionar a instância _Total para este contador, o contador
mostrará o valor total para todos os conectores.

Qualquer
nó

Contagem de
Execuções

Coletor CTMS Número de vezes que o coletor foi executado. Nó
primário

Execuções/s Coletor CTMS Números de vezes que o coletor foi executado por segundo. Nó
primário

Locais Procurados Coletor CTMS Número de locais procurados. Nó
primário

Locais
Procurados/s

Coletor CTMS Número de locais procurados por segundo. Nó
primário

Nós Secundários Núcleo sem
Instância do
CTMS

Número de nós secundários. Qualquer
nó

Itens Enviados Núcleo do CTMS Número de itens que foram enviados para o serviço de rota
de tarefa.

Nó
primário

Itens Enviados/s Núcleo do CTMS Número de itens que foram enviados para o serviço de rota
de tarefa por segundo.

Nó
primário

A Tabela 190 lista os contadores de desempenho disponíveis para monitorar
informações sobre o conector do Content Manager.

Tabela 190. Contadores de Desempenho para o Content Manager

Nome do contador
Objeto de
desempenho Descrição do contador

Instâncias Adicionais Conector CMV8 Número de instâncias adicionais que foram
registradas. Por exemplo, se duas pessoas
receberem o mesmo e-mail, ambas terão uma
instância do e-mail. Para que a primeira
instância seja arquivada, o contador
Documentos Criados é aumentado. Para
quaisquer instâncias adicionais, o contador
Instâncias Adicionais é aumentado.

Violações de Restrição
de Exclusividade da
Instância

Conector CMV8 Se o registro de uma instância adicional não
puder ser criado porque um dos valores de
atributo da instância violou uma restrição de
exclusividade, este contador será aumentado.

Memória Livre da
JVM

JVM do Conector
CMV8

Parte da memória total que não está em uso.

Máx. de Memória da
JVM

JVM do Conector
CMV8

Máximo de memória que será usada pela
JVM.

Total de Memória da
JVM

JVM do Conector
CMV8

Quantidade de memória usada pela JVM no
momento.
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Tabela 190. Contadores de Desempenho para o Content Manager (continuação)

Nome do contador
Objeto de
desempenho Descrição do contador

Objetos Usados pela
JVM

JVM do Conector
CMV8

Número de objetos no heap. Este contador
será atualizado se os dumps de memória
tiverem sido ativados ou se a variável de
ambiente
IBM_CTMS_CMV8_SHOW_OBJECT_COUNT
tiver sido configurada.

A Tabela 191 lista os contadores de desempenho disponíveis para monitorar
informações sobre o conector do FileNet P8.

Tabela 191. Contadores de Desempenho para o FileNet P8

Nome do contador
Objeto de
desempenho Descrição do contador

Documentos
Duplicados

Conector do P8 Número de documentos duplicados que a
tarefa de archive detectou.

Instâncias de E-Mail
duplicadas

Conector do P8 Número de instâncias de e-mail
duplicadas que a tarefa do P8 4.x Criar
Instância de E-mail detectou.

Instâncias de E-mail
Criadas

Conector do P8 Número de instâncias de e-mail criadas.

Rastreando Arquivos de Log do Sistema
Monitore os arquivos de log do sistema para os vários componentes do IBM
Content Collector para detectar problemas e erros que podem ocorrer durante o
processamento.

Quais Logs Controlar
O IBM Content Collector usa mensagens de log para registrar informações sobre
eventos.

A tabela inclui os logs mais importantes no IBM Content Collector. Quando você
enviar estes logs para o Suporte ao Software IBM para determinação de problema
mais rápida, lembre-se de que os logs poderão conter informações sigilosas.
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Tabela 192. Arquivos de Log para os Serviços mais Importantes do IBM Content Collector

Serviço Local Descrição

Arquivos de
log de serviço
da rota de
tarefa

Padrão: ICC-install-directory\ctms\
Log\ibm.ctms.taskrouteservice*

Monitora todos os processos de
arquivamento e registra
mensagens do serviço de
roteamento de tarefas. Por
exemplo, se ocorrer um erro
quando um conector chamar
uma tarefa, ele será registrado
aqui. Os erros que ocorrem
durante o crawling de uma
caixa de correio não são
registrados, mas as
informações detalhadas
específicas do conector estão
contidas nos arquivos de log
do conector.

Comece visualizando este
arquivo de log e os arquivos de
log do conector para resolver
problemas relacionados ao
arquivamento no sistema.
Apenas SharePoint: É possível
desprezar o aviso: Falha ao
inicializar a segurança COM
em WMIServiceController.
Código de erro -2147417831

830 Guia do Administrador



Tabela 192. Arquivos de Log para os Serviços mais Importantes do IBM Content
Collector (continuação)

Serviço Local Descrição

Arquivos de
log de
backend dos
conectores do
servidor de
e-mail

Diretório padrão: ICC-install-directory\
ctms\Log\

Se a variável de ambiente
AFU_NO_SUPPORT_INFO não estiver
configurada, um subdiretório chamado
suporte será criado no diretório
ICC-install-directory\ctms\Log que
contém pacotes de informações listando o
e-mail que estava envolvido nas situações
de erro. Isto ocorre além dos logs que são
gravados no diretório padrão.

É possível enviar estes pacotes para o
Suporte ao Software IBM para
determinação de problema mais rápida,
entretanto, lembre-se de que o e-mail
nestes pacotes pode conter informação
confidencial.

Para evitar a geração destes pacotes de
suporte, configure a variável de ambiente
AFU_NO_SUPPORT_INFO como true.

Se um subprocesso do conector falhar, um
diretório log-directory/SUPPORT/CRASH/
timestamp é criado que contém
informações sobre erro. Esse diretório é
criado independentemente da
configuração da variável de ambiente
AFU_NO_SUPPORT_INFO. Se tal erro
ocorrer, verifique a lista de bloqueio, salve
as informações no diretóriolog-directory/
SUPPORT/CRASH/timestamp e fornece as
informações nesse diretório para o
suporte de Software IBM para
determinação de problema mais rápida.

Monitora e-mail por meio das
caixas de correio SMTP,
Microsoft Exchange ou Lotus
Domino e outras origens de
coleção no seu sistema de
e-mail.
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Tabela 192. Arquivos de Log para os Serviços mais Importantes do IBM Content
Collector (continuação)

Serviço Local Descrição

Arquivos de
Log do
Aplicativo da
Web

v Diretório padrão dos arquivos de log
do Aplicativo da Web:
ICC-install-directory\AFUWeb\afu\
logs. O arquivo afu-logging.properties
lista o número de arquivos de log que
são produzidos e os nomes destes
arquivos criados em \logs.

v Diretório padrão de arquivos de log do
WebSphere Application Server
integrados e de erros de inicialização
do Aplicativo da Web:
ICC-install-directory\AFUWeb\
profiles\<server>logs.

v Arquivos de log do Serviço da Web de
Configuração: Se você escolheu para
usar o WebSphere Application Server
integrado durante a configuração do
Serviço da Web e desejar controlar o
processamento para propósitos de
resolução de problemas, configure a
variável de ambiente
AFU_ADVANCEDEMAILCONFIG
como 1. Após ter configurado a
variável, você deverá reiniciar o
Gerenciador de Configuração.

A configuração desta variável como 1
levará à criação de um arquivo de log
para cada script que é executado
durante a configuração de serviço da
Web automática e também registra
quando o servidor da Web é iniciado e
interrompido. A última configuração
salva também é registrada.

Todos os arquivos de log são gravados
no diretório apontado pela variável de
ambiente TEMP. É usada a seguinte
convenção de nomenclatura:
AdvancedEmailConfig.ConfigName.xml
ou
AdvancedEmailConfig.ConfigName.log

Monitora Aplicativos da Web.

Logs do
Configuration
Manager

Use o Visualizador de Eventos do
Windows para mensagens de erro.

Monitora atividades do
Gerenciador de Configuração.

Arquivos de
log do
conector do
Content
Manager

Diretório padrão: ICC-install-directory\
ctms\Log

Ao enviar esses arquivos de log para o
IBM Software Support para obter uma
determinação de problema mais rápida,
lembre-se de que os arquivos de log
devem conter informações sensíveis.

Monitora atividades e erros do
conector do Content Manager.
Este log pode ser usado para
indicar informações sobre a
comunicação entre o Content
Manager 8 e o IBM Content
Collector.
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Tabela 192. Arquivos de Log para os Serviços mais Importantes do IBM Content
Collector (continuação)

Serviço Local Descrição

Arquivos de
log do
conector do
FileNet P8

Diretório padrão: ICC-install-directory\
ctms\Log

Ao enviar esses arquivos de log para o
IBM Software Support para obter uma
determinação de problema mais rápida,
lembre-se de que os arquivos de log
devem conter informações sensíveis.

Monitora atividades e erros do
conector do FileNet P8. Este
log pode ser usado para
indicar informações sobre a
comunicação entre o FileNet P8
e o IBM Content Collector.

Arquivos de
log do
conector do
Microsoft
SharePoint

Diretório padrão: ICC-install-directory\
ctms\Log

Ao enviar esses arquivos de log para o
IBM Software Support para obter uma
determinação de problema mais rápida,
lembre-se de que os arquivos de log
devem conter informações sensíveis.

Monitora atividades e erros do
conector do Microsoft
SharePoint. Erros podem variar
de erros de conectividade e
autenticação durante a
recuperação de documento até
erros pós-processamento
referentes ao bloqueio de
documento e à criação de link.

Arquivos de
log do
Receptor
SMTP

Diretórios padrão:

v ICC-install-directory\james\james-
2.3.2\logs

v ICC-install-directory\james\james-
2.3.2\apps\james\logs

Ao enviar esses arquivos de log para o
IBM Software Support para obter uma
determinação de problema mais rápida,
lembre-se de que os arquivos de log
devem conter informações sensíveis.

Monitore os serviços do
Receptor SMTP.

Os arquivos de log em
ICC-install-directory\james\
james-2.3.2\logs contêm
informações sobre o
processamento de inicialização
e de encerramento do serviço.

Os arquivos de log em
ICC-install-directory\james\
james-2.3.2\apps\james\logs
contêm informações sobre
processamento de mensagens.

Arquivos de
log de
auditoria

Diretório padrão: ICC-install-directory\
audit

Ao enviar esses arquivos de log para o
IBM Software Support para obter uma
determinação de problema mais rápida,
lembre-se de que os arquivos de log
devem conter informações sensíveis.

Os logs de auditoria podem ser
incluídos em uma rota de
tarefa e monitorar o status final
de cada item enviado para o
serviço de rota de tarefa para
processamento. É possível
configurar quais propriedades
de metadados são registradas.
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Tabela 192. Arquivos de Log para os Serviços mais Importantes do IBM Content
Collector (continuação)

Serviço Local Descrição

Arquivos de
log do
Outlook Web
Access

Extensão do Outlook Web Access:

Diretório padrão: Outlook-Web-Access-
install-dir\AFUOWAExtension\
configOWA.trc

Monitora o processamento de
ativação do Outlook Web
Access Content Collector.

Serviços do Outlook Web Access:

1. Padrão: Outlook-Web-Access-install-
dir\logs\afuowa.trc

2. Padrão: Outlook-Web-Access-install-
dir\logs\afuowaconfigs.trc

3. C:\Inetpub\wwwroot\afuowa\
owaapp.log

1. Monitora os Serviços do
Outlook Web Access.

2. Monitora a sincronização
das configurações de
Serviços do Outlook Web
Access e do servidor
Content Collector.

3. Monitora o processamento
de inicialização final dos
serviços.

Formato de Arquivo e Convenções de Nomenclatura para
Mensagens de Log do Sistema no Content Collector

Para tornar a criação de log mais consistente, mais mensagens de log do sistema
que são registradas quando o IBM Content Collector procura e processa e-mail
possuem um formato específico e seguem a mesma convenção de nomenclatura.

Formato de arquivo

O formato da mensagem de log é o seguinte:

Tabela 193. Formato da Mensagem de Log

Registro de
Data e Hora Nível Mensagem

Método
(deslocamento) Encadeamento

2009-01-
20T13:38:12Z

Rastreamento 2 Fila de tarefas
inicializada com
8 encadeamentos
e 64 tarefas no
máx.

core.dll:0x234cd 0x10d4

As definições de coluna são:

Registro de Data e Hora
Formato UTC (ISO8601)

Nível Por exemplo, Aviso, Erro ou Fatal

Mensagem
Uma descrição da mensagem de log

Método (deslocamento)
O objeto binário do método atual e deslocamento (se disponível) ou o
nome do método

Encadeamento
ID do encadeamento ou nome do encadeamento
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Convenções de Nomenclatura de Arquivos

Exceto para as exceções mencionadas abaixo, um nome do arquivo de log possui a
seguinte convenção de nomenclatura, na qual o subidentificador é um parâmetro
opcional (por exemplo, trace ou sysout):
connector_name/component_name-YYYY-MM-DD[_subidentifier]

Os seguintes componentes usam um formato diferente:

Conectores (exceto para o conector de correio e o conector de extração de texto)
Em geral, os arquivos de log do conector têm a seguinte convenção de
nomenclatura:
ConnectorID-YYYY-MM-DD.log

Por exemplo:
ibm.ctms.p8connector.p84x.P84xConnector-2009-04-17.log

Conector de Correio
Os arquivos de log do conector de correio têm a seguinte convenção de
nomenclatura:
afu_mailconnector_sysout|trace_nn

afu_monitor_sysout|trace_nn

Conector de extração de texto
O conector de extração de texto registra no log de eventos do Windows
"Conector de Extração de Texto da IBM".

Aplicativo da Web
Os arquivos de log do Aplicativo da Web usam a convenção de
nomenclatura padrão para o log do WebSphere Application Server.

O sistema pode ser configurado para trabalhar com até n arquivos de log girados
que são numerados na ordem em que são criados. Quando o número de arquivos
de log atingir o número configurado, a rotação do arquivo subsequente excluirá o
arquivo de log mais antigo.

Níveis de Registro
Quando você está configurando um log, é possível selecionar o tipo de dados que
devem ser gravados no arquivo de log. As opções disponíveis estão listadas aqui,
da menos para a mais detalhada.

Como a maioria dos erros ocorre durante a configuração inicial, você deve executar
uma execução de teste de seu sistema com um nível de log do tipo Informações ou
superior. Isto lhe dará informações suficientes para corrigir os erros. Quando seu
sistema estiver configurado corretamente, restaure o nível de log para Aviso ou
Erro.

Observe que as entradas de log são acumulativas. Um nível de log de tipo
Informações, por exemplo, incluirá as entradas de log Informações, Aviso, Erro e
Fatal.
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Tabela 194. Níveis de Registro

Nível de Log Descrição

Fatal Um evento é gravado no registro sempre
que um problema grave ou uma condição
crítica ocorre. Este nível de log fornece
detalhes de criação de log mínimos.

Erro Um evento é gravado no registro sempre
que uma condição de erro ocorre - como
quando uma tentativa de conexão com um
servidor falha.

Aviso Um evento é gravado no registro sempre
que uma condição de aviso ocorre - como
quando o servidor não pode entender uma
comunicação enviada para ele.

Informações Um evento é gravado no log com cada ação
significativa que ocorre - tal como quando
um documento é coletado.

Rastreamento Os eventos são gravados no registro em
etapas individuais. Este nível de log fornece
criação de log detalhado. Ele é útil apenas
para propósitos de depuração.
Importante: Isto tornará seu sistema lento.

Rastreio 2 As informações de depuração estendidas são
registradas. Este nível de log fornece a
criação de log mais detalhado. Use com
cuidado já que o arquivo de registro crescerá
rapidamente para um tamanho muito
grande.
Importante: Isto tornará seu sistema lento.

Usando Logs de Auditoria
Os itens processados por uma rota de tarefa específica podem ser monitorados em
um log de auditoria. Inclua uma tarefa de Log de Auditoria na sua rota de tarefa
para registrar informações sobre o status final de cada item que é processado pela
rota de tarefa.

Os logs de auditoria também registram os metadados arbitrários dos documentos
processados. Isso pode ser usado para reunir estatísticas no tipo e tamanho do
documento. O log de auditoria também pode ser usado para entender o histórico
do rendimento do sistema sem ter de monitorar os contadores de desempenho
para longas durações.

Cada item processado pela rota de tarefa cria uma ou várias entradas no arquivo
de log que indicam se o item foi processado com êxito ou não. Além disso, são
registradas algumas informações de metadados sobre o item.

Estes itens geralmente são os documentos coletados por um coletor. No entanto,
outras tarefas também podem enviar itens para o serviço da rota de tarefa, por
exemplo, a tarefa Extrair Anexos do EC ou a tarefa Associar Metadados do FSC.

É possível configurar quais propriedades de metadados são registradas para cada
tarefa, dependendo do que você deseja analisar. Por exemplo, é possível usar logs
de auditoria para analisar o número, o tipo e o tamanho dos itens de arquivo ou
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dos itens de e-mail que são processados por uma rota de tarefa específica (se um
log de auditoria por rota de tarefa estiver configurado) ou por todas as rotas de
tarefas (se um log de auditoria para o sistema inteiro estiver configurado). Por
padrão, o log de auditoria registra, entre outras informações, o tamanho do
documento, se o documento é uma duplicata de outro documento que já foi
arquivado e, se aplicável, os nomes, tipos e tamanhos de arquivos de anexos. Por
exemplo, estas informações podem ser usadas para analisar a distribuição do
tamanho e tipo dos documentos processados e seus anexos. Estas informações
podem ajudar a fazer uma melhor estimativa das necessidades de armazenamento
para o repositório de conteúdo.

Os logs de auditoria podem ser usados como uma alternativa para contadores de
desempenho para monitorar a operação e rendimento apropriados do sistema.
Tarefas relacionadas

“Incluindo uma Tarefa de Registro de Auditoria” na página 301

Usando Logs de Eventos
Os eventos do Gerenciador de Configuração são registrados nos logs de eventos.
Monitore estes logs para detectar problemas e erros que podem ocorrer durante o
processamento.

Os eventos do Gerenciador de Configuração são registrados em vários logs de
eventos do Windows. Um registro de log de eventos consiste em um tipo de
evento (êxito, aviso, informativo ou erro), um ID de evento, uma descrição e um
blob de dados binário opcional. Consulte a tabela de IDs de evento para obter
informações detalhadas sobre quais são os diferentes eventos do coletor.

Os registros de log de eventos fornecem mais detalhes do que os contadores de
desempenho. No entanto, estes detalhes consomem memória e tempo do
processador. Portanto, alguns eventos são registrados aumentando um contador de
desempenho em vez de criar um registro de log de eventos.

Existem várias maneiras de visualizar, gerenciar e monitorar logs de eventos. A
maneira mais fácil é usar o visualizador de eventos básico fornecido com o
Microsoft Windows. Ele faz parte das ferramentas do sistema ou administrativas.
Execute eventvwr.exe para acessá-lo.

É possível configurar um tamanho máximo do log e especificar a ação que deve
ser executada quando este limite for atingido. Para configurar o tamanho de um
arquivo de log de eventos:
1. Execute eventvwr.exe para abrir o Visualizador de Eventos do Windows.
2. Selecione o log de eventos que deseja configurar. Todos os eventos de erro que

ocorrem de forma independente de uma rota de tarefa ou coletor são
registrados no principal log de eventos do Windows denominado Aplicativo.
Todos os eventos que ocorrem no contexto de uma rota de tarefa são
registrados em um log de eventos para esta rota de tarefa. Este log de eventos é
denominado CTMS - TaskRouteName, em que TaskRouteName é o nome da rota
de tarefa.

3. Clique com o botão direito do mouse no log de eventos e selecione
Propriedades.

4. Especifique o tamanho máximo do log.
5. Selecione a ação a ser executada quando o tamanho máximo do log for

atingido.
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v Selecione Sobrescrever eventos conforme necessário quando os registros de
eventos forem usados apenas como acionadores.

v Selecione Sobrescrever eventos com mais de ? dias para manter registros de
eventos durante o número especificado de dias.

v Selecione Não sobrescrever eventos (limpar log manualmente) para reter
todos os registros de eventos. Você deve configurar um script ou utilitário
para fazer backup e limpar o log de eventos regularmente, se selecionar esta
opção.

Interpretando Logs de Eventos
Os registros do log de eventos contêm muitas informações. No log de eventos de
uma rota de tarefa, é possível monitorar quando um coletor estava em execução e
quantos documentos foram processados.

Quando uma coleta é executada, os eventos de início e encerramento são
registrados no log de eventos da respectiva rota de tarefa. Estas informações
podem ser usadas para determinar se um coletor está em execução ou quando ele
foi concluído pela última vez.

Quando um coletor ignora ou coleta documentos, isto também é registrado, e estas
informações podem ser usadas para contar, por exemplo, quantos documentos
foram processados ou não puderam ser coletados.
1. No Visualizador de Eventos do Windows, clique no campo Hora para

classificar os eventos pela hora em que ocorreram.
2. Localize o ID de evento mais recente de seu interesse. Consulte a lista de IDs

de evento para saber o significado dos diferentes IDs.
3. Clique duas vezes no registro de eventos para ver informações detalhadas

sobre o evento. Por exemplo, a descrição contém as informações sobre a qual
coletor o evento está relacionado.

4. Se houver um evento inicial (ID de evento 128) mas nenhum evento final
correspondente (ID de evento 128 a 132), isto indica que o coletor está em
execução.

5. Outros IDs de evento fornecem informações sobre documentos que foram
coletados, ignorados ou não puderam ser coletados.

Excluindo Logs de Eventos
Para cada rota de tarefa, um log de eventos é criado automaticamente. É possível
excluí-lo manualmente.

Os logs de eventos são armazenados como arquivos e acessados usando, por
exemplo, o Visualizador de Eventos do Windows. Para excluir um log de eventos:
1. Certifique-se de que nenhum dos coletores esteja em execução.
2. Execute regedit.exe. Isto abrirá o Editor de Registro do Windows.
3. Localize a entrada de registro para o log de eventos que deseja excluir. A

entrada está armazenada na chave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Services\Eventlog\EventLogName, em que EventLogName é
o nome do log de eventos, por exemplo, CTMS - Rota de Tarefa.

4. Determine o nome do arquivo usado para armazenar o log de eventos. O nome
está armazenado no valor do registro File. Por exemplo: C:\WINDOWS\system32\
config\em00001b.evt

5. Remova a chave de registro HKEY_LOCAL_MACHINEHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Services\Eventlog\EventLogName.
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6. Reinicialize a máquina.
7. Exclua o arquivo que foi usado para armazenar o log de eventos. O arquivo

está armazenado em %SystemRoot%\System32\config.

IDs de Evento
No log de eventos, os eventos são registrados com diferentes IDs de evento.

A Tabela 195 lista os eventos do coletor que podem aparecer no log de eventos de
uma rota de tarefa. As variáveis a seguir são usadas nas descrições da mensagem
do evento:

Coletor O nome do coletor.

StartTime
A hora de início da execução do coletor.

Local O local especificado pelo usuário.

Documento
O ID do documento.

Código de
A razão.

Erro A mensagem de erro.

Tabela 195. IDs de Evento de Eventos do Coletor

Tipo de
evento

ID de
Evento Mensagem do evento

Informativo 119 Coletor "Collector" ignorando a entidade "Document" no local
"Location" na execução iniciada às StartTime. Razão: "Reason"

Erro 120 O Coletor "Collector" recebeu o erro "Error" ao tentar coletar a
entidade "Document" no local "Location" na execução iniciada às
StartTime.

Informativo 128 O Coletor "Collector" foi iniciado em StartTime.

Informativo 129 O Coletor "Collector" concluiu a procura iniciada às StartTime.

Informativo 130 O Coletor "Collector" está parando a procura iniciada às StartTime
devido a uma parada planejada.

Informativo 131 O Coletor "Collector" está parando a procura iniciada às StartTime
devido a um encerramento do serviço.

Erro 132 O Coletor "Collector" interrompeu a execução iniciada às StartTime
devido ao seguinte erro: Error

Informativo 144 O Coletor "Collector" está iniciando a procura do local "Location"
como parte da execução iniciada às StartTime.

Informativo 145 O Coletor "Collector" concluiu a procura do local "Location" como
parte da execução iniciada às StartTime.

Informativo 146 O Coletor "Collector" parou a procura do local "Location" como
parte da execução iniciada às StartTime devido a uma parada
planejada.

Informativo 147 O Coletor "Collector" parou a procura do local "Location" como
parte da execução iniciada às StartTime devido ao encerramento
do serviço.

Informativo 148 O Coletor "Collector" está ignorando a procura do local "Location"
na execução iniciada às StartTime que foi concluída. Razão: Reason
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Tabela 195. IDs de Evento de Eventos do Coletor (continuação)

Tipo de
evento

ID de
Evento Mensagem do evento

Erro 149 O Coletor "Collector" parou a procura do local "Location" na
execução iniciada às StartTime que foi concluída. A procura parou
devido ao erro: Error

A Tabela 196 lista os eventos da rota de tarefa que podem aparecer no log de
eventos de uma rota de tarefa. As variáveis a seguir são usadas nas descrições da
mensagem do evento:

CollectorTask
O nome da tarefa do coletor.

Documento
O ID do documento.

Nó O nome do nó.

Erro A mensagem de erro.

Tabela 196. IDs de Eventos de Eventos da Rota de Tarefa

Tipo de
evento

ID de
Evento Mensagem do evento

Informativo 160 O Task Routing Engine recebeu um envio para a entidade
"Document" do coletor "CollectorTask".

Informativo 161 O Task Routing Engine rejeitou um envio para a entidade
"Document" do coletor "CollectorTask".

Informativo 162 O Task Routing Engine encaminhou a entidade "Document" do
coletor "CollectorTask" para o nó secundário "Node".

Erro 163 Erro "Error" ao encaminhar a entidade "Document" do coletor
"CollectorTask" para o nó secundário "Node".
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Parte 8. Usando o
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Usando o Content Collector

A partir de seu aplicativo cliente, é possível arquivar manualmente documentos
com o IBM Content Collector, procurar por e-mail arquivado e visualizar ou
restaurar documentos arquivados.

Procurando, Visualizando e Restaurando Documentos
No IBM Content Collector, é possível procurar documentos de e-mail que foram
arquivados a partir de sua caixa de correio ou do arquivo de armazenamento
pessoal (arquivo PST) ou do banco de dados local para um repositório central.
Você pode então visualizar os documentos que atendem seus critérios de pesquisa
e restaurá-los na caixa de correio. Embora não seja possível procurar documentos
que foram arquivados a partir de outras origens, por exemplo, aplicativos Lotus
Notes, um sistema de arquivos ou o Microsoft SharePoint, é possível visualizar
esses documentos.

É possível procurar e-mail arquivado usando a função de procura do Content
Collector a partir da janela principal do Outlook ou no Lotus Notes. O aplicativo
de procura é aberto em seu navegador da Web.

É possível visualizar e restaurar anexos arquivados ou conteúdo do documento.
Para fazer isso, use os stubs fornecidos por Content Collector. Se um usuário
delegar acesso à caixa de correio, isto depende das permissões que os delegados
recebem: se eles podem procurar, visualizar ou restaurar e-mail arquivado.

Para documentos arquivados a partir de um sistema de arquivos ou do Microsoft
SharePoint, cada documento é substituído por um atalho para o documento
arquivado. Use este atalho para acessar o documento arquivado em seu novo local
do repositório e visualize uma cópia somente leitura do arquivo.

Acessando E-mail Arquivado
É possível procurar, visualizar e restaurar o conteúdo arquivado de documentos e
anexos de e-mail. Usando a função de Procura de E-mail do Web client do Content
Collector, você configura consultas para procuras de e-mail arquivado. É possível
visualizar ou restaurar conteúdo arquivado a partir de links nos stubs de
documentos na caixa de correio ou a partir de uma lista de resultados da procura.

Delegar Acesso ao E-mail Arquivado
No Microsoft Exchange e Lotus Domino, é possível delegar o acesso a uma caixa
de correio. Se as delegações podem procurar, visualizar ou restaurar o e-mail
arquivado depende das permissões que elas recebem.

Lotus Domino
Para procurar, visualizar ou restaurar e-mail que foi arquivado a partir do
Lotus Domino, o delegado deve ter as seguintes permissões de acesso:

Ação Permissão de Acesso Necessária

Visualizar e-mail arquivado "Ler qualquer documento" ou mais

© Copyright IBM Corp. 2008, 2010 843



Ação Permissão de Acesso Necessária

Visualizar e restaurar e-mail arquivado "Ler e criar qualquer documento, enviar
correio em seu nome" ou mais
Nota: Com a permissão de acesso "Ler e
criar qualquer documento, enviar correio em
seu nome", o usuário pode encontrar
mensagens de erro ao restaurar um e-mail.
Estas mensagens podem ser ignoradas. O
e-mail é restaurado com êxito.

Visualizar, restaurar e procurar e-mail
arquivado, arquivar e-mail manualmente

"Ler, editar, criar e excluir qualquer
documento, enviar correio, ativar Ausente
do Escritório" ou "Ler, editar e criar
qualquer documento, enviar correio, ativar
Ausente do Escritório"
Nota: A permissão de acesso "Ler, editar e
criar qualquer documento, enviar correio,
ativar Ausente do Escritório" é suficiente
para acesso total ao e-mail arquivado.
Entretanto, o usuário pode encontrar
mensagens de erro ao restaurar um e-mail,
procurar ou marcar um e-mail para
arquivamento. Estas mensagens podem ser
ignoradas. As ações são executadas com
êxito. As mensagens de erro não aparecem
com permissão de acesso "Ler, editar, criar e
excluir qualquer documento, enviar correio,
ativar Ausente do Escritório".

Com a permissão "Ler, criar, editar e excluir qualquer Entrada na Agenda,
Tarefa e Contato" ou menos, as delegações não têm acesso aos dados
arquivados.

Microsoft Exchange
Se um usuário delegar acesso a uma caixa de correio do Exchange, as
delegações poderão procurar e visualizar o conteúdo que foi arquivado a
partir desta caixa de correio sob determinadas condições:
v Delegações que usam o IBM Content Collector Outlook Extension

podem procurar conteúdo arquivado se todas as condições a seguir
forem atendidas:
– A função de procura está instalada.
– A delegação possui acesso de leitura à pasta da caixa de entrada.

v Delegações que usam o IBM Content Collector Outlook Web Access
podem acessar os dados arquivados se a função de procura tiver sido
ativada no Outlook Web Access e se puderem acessar a pasta de nível
superior da caixa de correio ou um dos tipos de pasta a seguir:
– Feeds RSS
– Intens de Correio e Postagem (incluindo as pastas predefinidas Itens

Excluídos, Rascunhos, Caixa de Entrada, Email Não-desejado, Caixa
de Saída e Itens Enviados)

– Itens de Diário
– Itens da Nota

No Microsoft Exchange e no Lotus Domino, o acesso ao e-mail pode ser controlado
não apenas no nível da caixa de correio, mas também no nível da pasta e no nível
do documento. As listas de controle de acesso definem quais usuários podem
visualizar ou modificar quais documentos. Quando um documento é arquivado,
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este controle de acesso não é refletido no archive. Isto significa que, se usuários
delegados tiverem as permissões necessárias para procurar e restaurar documentos
a partir de uma caixa de correio específica, eles poderão localizar e visualizar todos
os documentos que foram arquivados a partir desta caixa de correio, sem restrição
do controle de acesso original. Portanto, um usuário delegado pode visualizar
documentos que foram marcados como privados ou que foram arquivados a partir
de uma pasta que o usuário delegado não tem permissão para acessar.

Para Lotus Domino, as listas de controle de acesso são restabelecidas quando um
documento é restaurado. Isto significa que usuários delegados podem localizar e
visualizar um documento que eles não podem mais acessar depois que foi
restaurado, porque os usuários delegados não possuem permissão para acessar este
documento.

Procurando E-mail Arquivado
Você compõe e envia suas consultas de archive na página Procura de E-mail. A
página Procura de E-mail permite inserir datas, nomes de emissores e
destinatários, informações de assunto e linhas de texto para serem localizados nos
corpos e anexos do e-mail arquivado. Você pode usar um ou mais desses critérios
de pesquisa em combinação para localizar documentos em um repositório. Se a
função de procura estiver configurada de acordo, atributos adicionais estarão
disponíveis para procura.

Para executar uma pesquisa:
1. Se foi definido mais de um conjunto de coletas, selecione um conjunto de

coletas. Observe que você pode procurar apenas um conjunto de coletas por
vez.

2. Para pesquisar documentos arquivados que foram criados ou recebidos
originalmente em uma determinada data ou durante um determinado período,
siga estas etapas:
a. Clique no ícone ao lado do primeiro campo em Intervalo de Data e

selecione uma data no selecionador de data que se abre.
b. Clique no ícone ao lado do segundo campo em Intervalo de Data (mais

para a direita) e selecione outra data. A primeira data marca o início do
período; a segunda data marca o fim.

c. Selecione a ordem de classificação. Esta opção não está disponível nestes
casos:
v O conjunto de coletas atual contém mais de uma coleta.
v Existe apenas uma coleta definida, mas esta coleta contém vários tipos de

itens ou classes de documentos que foram definidas com intervalos de
data de sobreposição.

3. Para pesquisar documentos arquivados que foram enviados ou recebidos por
determinados usuários, siga estas etapas:
a. Insira os endereços de e-mail ou os endereço do Lotus Notes dos emissores

no campo Emissor. Separe várias entradas por vírgulas.
Uma correspondência será mostrada na lista de resultados se pelo menos
um dos endereços especificados estiver incluído no campo Remetente de
um documento.

b. Insira os endereços de e-mail ou os endereços do Lotus Notes dos
destinatários no campo Destinatários. Separe vários nomes por vírgulas.
Uma correspondência será mostrada na lista de resultados se pelo menos
um dos endereços especificados estiver incluído no campo Destinatários de
um documento.
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Se ambos os campos, Remetente e Destinatários, contiverem valores, você
poderá ampliar o escopo da pesquisa selecionando OR. A pesquisa, então,
retorna documentos que contêm um dos usuários especificados no campo
Remetente ou no campo Destinatários. Se você selecionar AND, serão
retornados apenas os documentos que mostram pelo menos um dos usuários
nos campos Remetente e Destinatários.

Restrição: Se você estiver pesquisando documentos em um arquivamento
não-indexado, as regras para a pesquisa por atributo serão aplicáveis (consulte
“Orientações para procura no banco de dados (procura por atributo)” na
página 847.)

4. Para pesquisar documentos arquivados que contenham um determinado texto
no campo do assunto, no corpo do documento ou em um dos anexos, siga estas
etapas:
a. Para pesquisar texto nos campos do assunto de documentos arquivados,

insira uma palavra ou frase no campo Assunto.
b. Para pesquisar texto nos corpos dos documentos e anexos de documentos

arquivados, insira uma palavra ou frase no campo Corpo e Anexos.

Se ambos os campos, Assunto e Corpo e Anexos, contiverem texto, você
poderá ampliar o escopo da pesquisa selecionando OR. A pesquisa, então,
retorna documentos que contêm o texto da pesquisa do campo de entrada em
apenas uma das partes do documento referidas. Se você selecionar AND, serão
retornados apenas os documentos que mostram o texto da pesquisa de um
campo de entrada no campo Assunto e no campo Corpo e Anexos,
respectivamente.

5. Para enviar sua pesquisa, clique em Pesquisar.
Observe que, se você selecionar um documento nos resultados da pesquisa,
será exibida uma visualização desse documento no painel Visualizar.

Limitação: O Content Collector pode exibir até 10000 resultados de procura.
Com uma média de 20 a 25 documentos visíveis de uma vez, isso significa que
você poderá percorrer a janela do conjunto de resultados aproximadamente 400
vezes antes de alcançar esta limitação.

6. Para limpar todas as entradas e reiniciar, clique em Limpar.

Diretrizes para Procura:

Escolher os termos de procura corretos é a chave para localizar as informações
necessárias. Geralmente uma série de procuras é mais efetiva na obtenção dos
resultados que você deseja. Por exemplo, é possível iniciar com uma procura geral
e executar progressivamente procuras mais restritivas para estreitar os resultados
com base em padrões nos resultados. Como alternativa, se você estiver procurando
por informações bem específicas, será possível iniciar com uma procura muito
restritiva e se não obter quaisquer resultados, poderá executar procuras
progressivamente menos restritivas para aumentar a procura.

Você pode procurar texto (palavras, frases, cadeias de caracteres) nas seções de
conteúdo de texto de documentos arquivados ou valores de atributo de
documentos arquivados. O texto ou o valor de atributo procurado é chamado de
termo de procura ou termo de consulta. Quando o termo de procura é localizado
em um documento arquivado, o documento é colocado em uma lista de resultados,
da qual pode ser acessado.
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Orientações para procurar um índice de texto completo (procura de texto)

v Os termos de procura não fazem distinção de maiúsculas e minúsculas. Por
exemplo, todas procuras para legal, Legal e LeGaL retornarão os mesmos
resultados.

v Para localizar uma correspondência exata, coloque o termo de pesquisa entre
aspas duplas, por exemplo, "Alaska pipeline" ou "endangered species".

v Para combinar os termos de procura dentro de um campo de procura, use os
operadores lógicos AND, OR e NOT. Use AND para localizar documentos que
contenham vários termos, OR para localizar os documentos que contém, pelo
menos um dos termos e NOT para localizar os documentos que não contêm o
termo especificado. Por exemplo:
– Para localizar os documentos que contenham as palavras plantas e animais,

especifique: plantas AND animais.
– Para localizar os documentos que contenham as palavras plantas ou animais,

especifique: plantas OR animais.
– Para localizar documentos que não contenham as palavras plantas e animais,

especifique: NOT plantas NOT animais.
v É possível usar os caracteres curinga dentro dos termos de procura. Use um

ponto de interrogação (?) para correspondência de um único caractere ou use
um asterisco (*) para correspondência de vários caracteres, precedidos por pelo
menos dois caracteres. Por exemplo, a especificação de tax* pode localizar
documentos que contém as palavras Taxodium, taxação ou taxonomia. Observe,
entretanto, que o uso de curingas em pesquisas de texto tem um impacto
significativo no desempenho geral da pesquisa.

Sistemas Filenet P8 somente: Os curingas são suportados apenas para procuras
no índice de texto completo

v Para inserir termos de procura separados para o remetente e os destinatários,
expanda a seção Endereços.

v Para inserir termos de procura separados para o conteúdo do assunto e do
corpo, expanda a seção Conteúdo.

Orientações para procura no banco de dados (procura por atributo)

v Os termos de pesquisa fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por
exemplo, pesquisas de legal, Legal e LeGaL não retornarão os mesmos
resultados.

v As pesquisas retornam correspondências exatas somente. Por exemplo, se você
especificar Alaska pipeline no campo Assunto, somente documentos com o
assunto exato serão localizados.

v Para combinar os termos de procura dentro de um campo de procura, use os
operadores lógicos AND, OR e NOT. Use OR to find documents that contain
exact matches for one of the terms, and NOT to find documents that do not
contain exact matches for the specified term. Por exemplo:
– To find documents that contain an exact match for either of the words plants

or animals, specify: plants OR animals.
– To find documents where the subject starts with tax or tex but to exclude all

documents with a subject beginning with texas, specify: (tax* OR tex*) AND
NOT texas. The result list then includes documents with the subjects "tax
reduction" and "text" but does not include documents with the subject "texas
oil".

v É possível usar os caracteres curinga dentro dos termos de procura. Use um
ponto de interrogação (?) para correspondência de um único caractere ou use
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um asterisco (*) para correspondência de vários caracteres, precedidos por pelo
menos dois caracteres. For example, specifying tax* might find documents
containing exact matches for a phrase starting with tax (for example, tax
reduction or taxonomy). Note, however, that using wildcards in searches has a
significant impact on the overall search performance.

v Para inserir termos de procura separados para o remetente e os destinatários,
expanda a seção Endereços.

Dicas para Pesquisa de Texto:

Cada campo no painel Pesquisa possui algumas opções adicionais que podem
ajudar a refinar a pesquisa.

Pesquisa do Intervalo de Data

Para desempenhar uma pesquisa de intervalo de data, digite uma data de início e
uma data de encerramento.

A data de um documento é a data na qual o documento foi criado, publicado ou
modificado usando o Horário de Greenwich (GMT). Se você procura por um
documento que corresponda a uma data específica, há uma chance de que o
documento possa não aparecer nos resultados da procura devido à diferença de
horário entre o seu horário local, o horário armazenado no archive e o GMT. Se
você não localizar o documento que espera localizar, estenda a pesquisa para
incluir o dia anterior e o dia seguinte.

Exemplo de pesquisas de intervalo de data válido:

Iniciar 01/01/2000

Terminar
12/12/2007

Pesquisa de Emissor ou Destinatários

Os campos de remetentes e de destinatários são os campos Para e Cc.

Ao inserir termos de procura para os campos de emissor ou de destinatários, é
possível inserir nomes ou endereços de e-mail completos ou parciais. Geralmente,
procuras de nomes são mais prováveis de obter resultados do que procuras de
endereços de e-mail.

Em geral, use aspas duplas ao inserir termos de pesquisa para os campos do
remetente ou destinatários. Se você não usar aspas duplas, qualquer espaço nos
termos de pesquisa será interpretado como o operador Booleano AND.

Exemplos de Pesquisas Válidas de Emissor ou Destinatários:

Pesquisa por Nome Comum
"john q. smith"

Pesquisa de Nome Comum com Curingas
john sm*

Pesquisa de Nome Comum com um Operador Booleano
john AND smith

Pesquisa de Nome Comum com Vários Operadores Booleanos
(john OR bill) AND smith

848 Guia do Administrador



Pesquisa de Endereço de Email (Formato de Internet)
"jqsmith@loc.com"

Pesquisa de Endereço de Email (Formato de Internet) com Curingas
jqsmith@*

Pesquisa de endereço de e-mail (formato abreviado usado pelo Lotus Domino)
"john q.smith/orgunit/org"

Pesquisa de Endereço de Email (Formato Canônico)
"cn=john q.smith/ou=orgunit/o=org"

Pesquisa de Palavra-Chave Simples

Para executar uma pesquisa de palavra-chave simples, digite uma palavra ou
solicite todas as palavras com o Operador Booleano AND. Por exemplo, se você
digitar king, todos os documentos que contêm uma correspondência exata para
king serão retornados. Se você digitar os termos de procura king AND lear, os
documentos que contêm king e lear serão retornados.

Para ver resultados mais precisos, use palavras-chave mais específicas. Por
exemplo, use French AND roast AND coffee em vez de coffee e use Kauai AND
hiking AND tours em vez de Hawaiian AND vacations.

Se uma pesquisa de palavra-chave simples retornar resultados que não são úteis
para você, exclua alguns termos ou inclua mais termos para refinar sua pesquisa.
Se a pesquisa retornar muito poucos resultados, use caracteres curinga.

Solicitando que Apareça, Pelo Menos, Um dos Termos de Procura

O operador Booleano OR especifica que pelo menos um dos termos de procura
deve aparecer no documento. Por exemplo, pesquisar por (othello OR otello)
retorna resultados que contêm othello ou otello.

Um espaço entre os termos é interpretado como o operador booleano AND. Por
exemplo, othello otello é interpretado como othello AND otello.

É possível combinar OR com outros operadores booleanos. Agrupe as expressões
com parênteses para tornar claras as combinações. Por exemplo, (king AND (lear
OR edward)) retorna todos os documentos que contêm king e lear ou contêm king
e edward.

Excluindo Termos

Utilize NOT (em letras maiúsculas) para excluir documentos que contenham
alguns termos. Por exemplo, se você desejar localizar documentos que contenham
o termo lear mas não contenham a palavra edward, digite os termos de procura
como lear AND (NOT edward).

Exemplos de pesquisas válidas que excluem termos:

(cougar OR jaguar) AND (NOT car)
Retorna todos os documentos que contêm cougar ou jaguar, a menos que
um documento também contenha car.

(cougar OR jaguar) OR (NOT car)
Retorna todos os documentos que contêm cougar ou jaguar, e todos os
documentos que não contêm car.
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(cougar OR jaguar) NOT car
Equivalente à (cougar OR jaguar) OR (NOT car)

Pesquisa de Frase

Se desejar assegurar que os termos apareçam em documentos na mesma seqüência
em que foram digitados, use aspas duplas. Por exemplo, se desejar localizar
documentos que contenham as palavras King Lear com as palavras aparecendo
juntas e nessa ordem, digite "king lear". Por outro lado, inserir king lear sem
aspas duplas retorna todos os documentos que contêm qualquer uma dessas
palavras em qualquer lugar no conteúdo.

As frases não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, "king
lear" e "King Lear" retornam os mesmos documentos.

Caracteres Curinga

O IBM Content Collector suporta dois caracteres curinga: o asterisco (*) e o ponto
de interrogação (?).

Restrição:

v Você não pode usar caracteres curinga entre aspas duplas.
v Para repositórios do IBM Content Manager, os caracteres curinga em termos de

procura que consistem apenas em caracteres de byte duplo (por exemplo,
palavras ou frases em chinês) são tratados como literais. Portanto, tais consultas
não retornarão os resultados esperados, ou podem não retornar nenhum
resultado.

asterisco (*)
O curinga asterisco (*) corresponde a zero ou mais caracteres. Ele pode
ajudá-lo a localizar palavras quando você não souber a ortografia
completa, ou se desejar localizar palavras que sejam semelhantes a um
termo. Por exemplo, o termo de procura nominat* retorna documentos com
os termos nominate, nomination, nominated e outros possíveis resultados.

ponto de interrogação (?)
O curinga ponto de interrogação (?) faz correspondência com um único
caractere. Ele pode ajudá-lo a localizar termos que diferem em apenas um
caractere. Por exemplo, to?s retorna documentos que contêm os termos
toss, toes e tots, mas não toads.

No entanto, observe que usar caracteres curinga em procuras tem um impacto
significativo no desempenho geral da procura.

Pesquisando por Caracteres Especiais

Certifique-se de usar uma barra invertida (\) na frente dos caracteres listados. Se
aparecer um único caractere barra invertida antes de qualquer caractere que não
esteja listado na tabela a seguir, ele será ignorado. Por exemplo, digitar \$10
produz os mesmos resultados que digitar $10.

Restrição: O resultado da procura por caracteres especiais depende do que está
armazenado no índice. A maioria dos caracteres especiais são tratados como
delimitadores de token e não são armazenados no índice, a menos que você
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redefina as regras de tokenização. Estas regras são configuradas no arquivo
uni.cfg para o FileNet P8 e no arquivo cteixcfg.ini para o IBM Content
Manager.

Em um arquivamento indexado, não é possível pesquisar < (U+003C, "sinal de
menor que"), > (U+003E, "sinal de maior que"), o e comercial (símbolo &) (U+0026)
ou o sinal de porcentagem (U+0025). Sempre que um destes caracteres aparecer em
um documento processado pelo indexador para procura de texto ou em um anexo
integrado, o caractere será ignorado e não será incluído no índice de texto
completo. Estes caracteres não existem no índice de procura de texto, porque foram
convertidos em espaços durante a criação do índice de texto total.

Considerações especiais para procurar repositórios do FileNet P8:

Os caracteres especiais são codificados com a função escape, normalmente com
uma barra invertida quando você deseja procurá-los como literais. No entanto, em
alguns casos, estas sequências codificadas com a função escape ainda produzem
erros no aplicativo de procura e não retornam resultados. Por exemplo, as procuras
codificadas com a função escape por pontos de interrogação literais falharão.

Tabela 197. Caracteres Especiais que Requerem uma Barra Invertida

Caractere Especial Descrição
Exemplo de procura de
e-mail para este caractere

+ sinal de mais 6\+7

- sinal de menos 6\-7

! ponto de exclamação Pare\!

( parêntese de abertura Juan \(Slugger\) Morton

) parêntese de fechamento Juan \(Slugger\) Morton

[ colchete de abertura X\[YZ\]

] colchete de fechamento X\[YZ\]

{ chave de abertura X\{YZ\}

} chave de fechamento X\{YZ\}

^ circunflexo 6\^2

" aspas John AND \"Bugsy\" AND
Laws

~ til \~11 milhões de unidade

* asterisco Dial \*69

? ponto de interrogação What\?

: dois pontos o seguinte\:

\ barra invertida o caminho C:\\Program
Files

&& es comerciais duplos A \&& B

|| barras verticais duplas; uma
única barra vertical não
precisa de uma barra
invertida

A \|| B
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Visualizando e Restaurando o E-mail a partir da Lista de
Resultados da Procura
A Procura de E-mail retorna uma lista de resultados com todos os documentos que
corresponderam à sua solicitação de procura. Nesta lista, você seleciona os
documentos que deseja visualizar ou restaurar.

É possível classificar a lista de resultados por data, se um dos seguintes se aplicar:
v Você procurou uma única coleta que contém apenas um tipo de item.
v Você procurou uma única coleta que contém vários tipos de itens. Estes tipos de

itens são particionados por data e os intervalos de datas não se sobrepõem.
Se os intervalos de datas para tipos de itens em uma determinada coleta se
sobrepuserem, a lista de resultados exibida será uma concatenação das listas de
resultados classificadas para cada tipo de item.

A lista de resultados não pode ser classificada por data, se uma das seguintes
condições se aplicar:
v Em uma determinada coleta, os tipos de itens estão definidos com intervalos de

datas de sobreposição.
v A procura de coleta cruzada está configurada.

Quando você seleciona um documento na lista de resultados da procura, o máximo
do conteúdo do documento que pode ser exibido pelo aplicativo sem de fato abrir
o documento é mostrado. Isto é referido como visualização. Depois de restaurar o
documento, você poderá abri-lo em um cliente nativo e visualizá-lo totalmente.

Para visualizar um documento na lista de resultados da procura, clique no
documento. A área de janela Visualização se abre para exibir o conteúdo do
documento.

Como alternativa, dê um clique duplo no documento que você deseja visualizar. É
aberta uma nova janela do navegador para exibir uma visualização em tela inteira
do conteúdo do documento.

Os termos de procura são realçados da seguinte forma:
v Termos de procura que aparecem nos campos De, Assunto ou Conteúdo são

realçados.
v Os termos de procura que aparecem nos campos de Destinatários são realçados

apenas se o formato do valor da propriedade para o endereço de e-mail que é
usado na área de janela Visualizar (por exemplo, o endereço SMTP ou o nome
de exibição) corresponder ao termo de procura. Portanto, embora um documento
de e-mail se qualifique como um resultado da procura porque o termo de
procura corresponde ao nome de exibição do destinatário (por exemplo, o termo
de procura "Mary Poppins" corresponde ao nome de exibição "Mary Poppins"),
ele não seria realçado se, para a visualização, o campo Destinatário fosse
mapeado para outro valor da propriedade, por exemplo, o endereço SMTP
(Mary@Banks.Family).

v Os termos de procura que aparecem nos nomes de anexos ou conexões em si
não estão realçados.

v Termos de procura que foram usados em procuras em atributos customizados
serão realçados apenas se referirem-se às informações que estão contidas no
email e que estão visíveis quando o email é visualizado.

A visualização fornece uma representação HTML de documentos de e-mail. Porém,
alguns recursos rich text não são suportados.
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Também é possível restaurar os documentos na lista de resultados da procura para
sua caixa de correio.
1. Selecione um ou mais dos documentos na lista de resultados da procura.
2. Para restaurar os documentos para uma pasta diferente da padrão, insira o

nome dessa pasta no campo Pasta à direita do botão Restaurar. Observe que as
árvores de pastas não são suportadas, portanto, não podem restaurar
documentos em subpastas.

3. Clique em Restaurar. O documento ou documentos selecionados são
restaurados para sua caixa de correio.

Restrição para documentos que foram arquivados com o CommonStore: Apenas
os documentos que foram arquivados em um tipo de item do CommonStore para o
modelo de documento BUNDLED e o tipo de arquivamento ENTIRE podem ser
visualizados ou restaurados usando o aplicativo de procura. Os documentos que
foram arquivados nos tipos de itens do CommonStore para os modelos de
documentos GENERIC_MULTIPART ou GENERIC_MULTIDOC devem ter o valor
do elemento <retrievable> configurado como false no arquivo search_mapping.xml
para a coleta.

Alterações nos Documentos Arquivados
Nunca altere o conteúdo de um documento após ele ter sido arquivado pois isto
pode levar a um comportamento inesperado.

Um documento é arquivado somente uma vez. Qualquer mudança que seja feita
em um documento após ele ser arquivado não é salva no arquivo porque, para o
IBM Content Collector, o documento é marcado como tendo sido arquivado.

Um documento pode ser apontado no repositório depois de serem feitas mudanças
nele. Isto significa que o conteúdo do documento, incluindo as mudanças feitas no
conteúdo, será removido após algum tempo, dependendo do ciclo de vida do
documento definido no IBM Content Collector Configuration Manager. O conteúdo
alterado será perdido.

Não Altere o Conteúdo de um E-mail Após Ele Ser Arquivado
Não faça mudanças no corpo de um e-mail ou em seus anexos após o e-mail ter
sido arquivado, pois estas mudanças serão perdidas definitivamente.

Não reenvie um e-mail alterado que já foi arquivado. Este e-mail reenviado ainda
está marcado como tendo sido arquivado e não será arquivado novamente. Isto se
aplica à cópia do remetente e à cópia do destinatário. Além disso, os destinatários
não podem procurar e-mail reenviado no archive.

Não arquive documento de rascunho
Você nunca deve arquivar um documento de rascunho. Se fizer isso, o documento
será marcado como tendo sido arquivado e, as mudanças posteriores não serão
refletidas. Isso significa que se você enviar posteriormente esse documento de
rascunho, nem a cópia do remetente e nem a cópia do destinatário será arquivada
novamente.

Como consequência, uma procura desses documentos de e-mail no archive poderá
retornar o rascunho original, mas ele nunca retornará o e-mail que foi enviado.
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Configurando a Visualização noIBM FileNet Workplace XT
Configure o IBM FileNet Workplace XT de uma maneira que os usuários possam
visualizar e-mail que foi arquivado peloIBM Content Collector.

Os seguintes pré-requisitos se aplicam:
v O IBM FileNet Workplace XT deve estar instalado e configurado corretamente.
v O IBM Content Collector Web Application deve estar em execução.
v O acesso a dados arquivados deve ser configurado para cada repositório no qual

você deseja acessar os documentos arquivados.

Para poder visualizar e-mail arquivado noWorkplace XT, você deve configurar o
Workplace XT de acordo.
1. Crie uma página Java Server Pages (JSP) com um nome que seja significativo

para você, por exemplo, DocViewerRedirect.jsp. A página JSP deve ter o
seguinte conteúdo:
<%response.sendRedirect("https://<<ICCServerName>>:11443/DocViewer/ViewItem.do?
p8ObjectStore="+request.getParameter("objectStoreName")+"&reposID="+request.getParameter("id"));%>

Em que <ICCServerName> é o nome do Content Collector Servidor de
Aplicativos da Web.

2. Salve o arquivo no diretório redirect. Este diretório está localizado em um
destes diretórios:
v O diretório <WASinstall>\profiles\<profile name>\installedApps\<cell

name>\WorkplaceXT.ear\web_client.war, em que <WASinstall> é o caminho
para o diretório de instalação do WebSphere Application Server, <profile
name> é o nome do perfil do aplicativo da Web e <cell name> é o nome da
respectiva célula

v O diretório <FileNetInstallDir>\FileNet\Config\WebClient, em que
<FileNetInstallDir> é o diretório de instalação do FileNet P8

3. Edite o arquivo content_redir.properties. O arquivo está localizado no
diretório<FileNetInstallDir>\FileNet\Config\WebClient, em que
<FileNetInstallDir> é o diretório de instalação doFileNet P8.

4. Mapeie todos os tipos MIME que desejar visualizar com o Visualizador de
Documento como nesse exemplo:
image/gif=/redirect/DocViewerRedirect.jsp?
objectStoreName={OBJECT_STORE_NAME}&id={OBJECT_ID}

Em que DocViewerRedirect.jsp é o nome do arquivo que você criou na etapa 1.
5. Salve as alterações.
6. Reinicie o Servidor da Web no qual oWorkplace XT está executando para as

mudanças entrarem em vigor.

Agora, os usuários podem visualizar um documento de e-mail arquivado no
Workplace XT dando um clique duplo no documento ou usando a função de
visualização se o tipo MIME para esse documento estiver redirecionado para
oVisualizador de Documento. Uma janela do navegador com uma URL similar
àquela no exemplo a seguir exibirá o conteúdo do documento selecionado:
https://<<ICCServerName>>:11443/DocViewer/ViewItem.do?
p8ObjectStore={759E9C6F-2B90-432F-A12F-A82949545747}&reposID={CD25741B-C3EA-4A26-90E3-F6E9B1373012}

Em que <ICCServerName> é o nome do Content Collector Servidor de Aplicativos
da Web.
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Se quaisquer erros de redirecionamento ocorrer, certifique-se de que o arquivo
redirection.jsp que você criou está localizado no diretório apropriado. Se a URL da
janela do navegador não corresponder ao que você configurou no arquivo de
redirecionamento, verifique os mapeamentos do tipo MIME no
arquivocontent_redir.properties e corrija-os, se necessário.

Para obter informações adicionais sobre o redirecionamento de conteúdo, consulte
a seção sobre propriedades de redirecionamento de conteúdo no IBM FileNet P8
centro de informações.

Dica: No primeiro redirecionamento para o Visualizador de Documento, os
usuários são solicitados a efetuar logon no repositório. Para evitar isso, é possível
incluir o ID e senha do usuário na URL que você configura no arquivo de
redirecionamento.
Tarefas relacionadas

“Instalando um Certificado Autoassinado para Autenticação de Servidor” na
página 114
“Incluindo Coletas” na página 754

IBM Content Collector Outlook Extension
O IBM Content Collector Outlook Extension é um componente do Content
Collector que possibilita usar a funcionalidade de arquivamento do Coletor de
Conteúdo no Microsoft Outlook.

O Outlook Extension possibilita marcar mensagens para arquivamento, especificar
informações de arquivamento adicionais que são arquivadas com uma mensagem,
procurar por mensagens no archive, restaurar mensagens, e restaurar
temporariamente conteúdo arquivado quando um stub é aberto.

O sistema de ajuda que faz parte da instalação do componente fornece informações
sobre o IBM Content Collector Outlook Extension.

Se você selecionou instalar a funcionalidade de repositório off-line quando instalou
o IBM Content Collector Outlook Extension, na primeira vez em que abrir o
Outlook, será perguntado se você deseja ativar e configurar a funcionalidade de
repositório off-line.

Ao selecionar Sim, abrirá a janela na qual é possível ativar o trabalho com o
repositório off-line e ajustar as configurações de repositório off-line.

Ao selecionar Não, a funcionalidade de repositório off-line será desativada. Para
ativar o trabalho com um repositório off-line do cliente Outlook, clique na guia
IBM Content Collector no diálogo Opções do seu cliente Outlook e selecione Ativar
Repositório Off-line

Se você selecionar Cancelar, será avisado novamente na próxima vez em que
iniciar o Outlook.

Instalando um Certificado Autoassinado para Autenticação de
Servidor

O IBM Content Collector usa o protocolo HTTPS para comunicação de rede. Isto
requer um certificado para autenticação. Se você não substituiu os certificados
padrão que foram criados pelo Servidor de Aplicativos da Web por certificados
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assinados por uma autoridade de certificação confiável, os clientes de e-mail
deverão aceitar um certificado para autenticação quando contatarem o servidor
IBM Content Collector.

O certificado comprova que um servidor é realmente o servidor ao ao qual um
cliente deseja se conectar.

Importante: Nunca use certificados autoassinados em um ambiente de produção.
Certificados autoassinados somente podem ser confiáveis diretamente enquanto
certificados assinados por uma autoridade de certificação confiável têm confiança
transitiva. Confiança transitiva significa que se os clientes confiam partes da cadeia
de certificação, o relacionamento de confiança é estendido automaticamente para
todas as partes da cadeia de certificação. Nesse caso, clientes de e-mail não
precisam aceitar um certificado para autenticação quando entram em contato com
o servidor IBM Content Collector.

Para instalar um certificado:
1. Abra um navegador da Web na estação de trabalho do cliente de e-mail.
2. No campo de endereço do navegador, digite a seguinte URL:

http://<Servidor da Web ICC>:11080/AFUWeb/init

em que <ICC Web Server> é o nome do servidor da Web do IBM Content
Collector. Um Web site com uma mensagem de erro é exibido. A mensagem
varia, dependendo do navegador da web usado. Siga as instruções para seu
navegador da Web.

3. Para o Internet Explorer, é exibida a seguinte mensagem:
Sua conexão não está protegida com HTTPS.

Após alguns segundos, você é roteado para outro Web site com as seguintes
opções:
v Clique aqui para fechar essa página da Web.

v Continuar com este Web site (não recomendado).

a. Clique em Continuar neste website (não recomendado). Um segundo plano
avermelhado é mostrado na barra de endereço em seu navegador. Próxima
a ela à direita, a mensagem Erro de Certificado é mostrada para o mesmo
segundo plano. A página nas janelas do navegador mostra a seguinte
mensagem:
Sua conexão está protegida com HTTPS.

b. Clique em Erro de Certificado no pequeno campo próximo à barra de
endereço.

c. Na guia Caminho do Certificado da janela Certificado, selecione o
certificado raiz e clique em Visualizar Certificado.

d. Clique em Instalar Certificado e clique em Sim quando for perguntado se
deseja instalar o certificado.

e. Pressione F5 para atualizar a página. O erro de certificado na barra de
endereço desaparece e um ícone de cadeado é exibido, indicando o uso de
HTTPS. A janela principal do navegador ainda mostra a mensagem:
Sua conexão está protegida com HTTPS.

Dica: Se tiver problemas ao instalar o certificado quando usar o Internet
Explorer 7, verifique a configuração da opção Não salvar páginas
criptografadas no disco. Para isso, selecione Ferramentas → Opções da
Internet. Vá para as configurações de segurança na guia Avançadas e
certifique-se de que a opção não esteja selecionada.
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f. Reinicie seu navegador da Web.
4. Para verificar se o certificado foi instalado corretamente, proceda da seguinte

forma:
a. Abra um prompt de comandos e insira o comando mmc O Microsoft

Management Console se abre.
b. Selecione Arquivo → Incluir/Remover Snap-in.
c. Clique nos certificados. O certificado raiz para o IBM Content Collector foi

incluído na lista de certificados.
5. Para Mozilla Firefox, você é roteado para outro Web site no qual a seguinte

mensagem é exibida:
Esta Conexão não É Confiável

a. Dentre as opções que estão disponíveis neste Web site, selecione Eu
Entendo os Riscos.

b. Clique em Incluir uma Exceção e continue com a aceitação do certificado.

A página na janela do navegador mostra a mensagem:
Sua conexão está protegida com HTTPS.

Importante: Nunca use certificados autoassinados em um ambiente de produção.

Substitua os certificados autoassinados por certificados emitidos por uma
autoridade confiável antes de executar o IBM Content Collector em um ambiente
de produção.

Arquivando o Conteúdo da Mensagem
Esta seção descreve como selecionar e arquivar o conteúdo da mensagem do
Microsoft Outlook.

A janela principal do Microsoft Outlook deve ser aberta e exibir sua caixa de
correio.
1. Selecione uma ou mais mensagens no painel direito da janela principal do

Outlook.

2. Clique no botão na barra de ferramentas ou em IBM Content Collector →
Marcar para Arquivamento no menu principal.

Importante:

v O botão de arquivamento e a opção de menu estarão disponíveis apenas se o
arquivamento foi selecionado no momento em que o IBM Content Collector
Outlook Extension foi instalado.

v O botão e a opção de menu Marcar para Arquivamento estarão
esmaecidos de você selecionar mensagens do seguinte tipo ou mensagens
que residem em uma das seguintes pastas:
– Caixa de Saída. As mensagens na pasta Caixa de Saída não podem ser

arquivadas de forma alguma porque esta é uma pasta temporária. As
mensagens são excluídas dessa pasta depois que foram enviadas. As
cópias podem ser localizadas na pasta Itens Enviados, que é incluída no
processo de arquivamento. Excluir as mensagens da pasta Caixa de Saída
impede o arquivamento duplicado.

– Problemas de Sincronização. As mensagens nesta pasta contêm
informações de resolução de conflitos e não podem ser arquivadas, pois
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isso pode excluir informações essenciais de solução de problemas que o
usuário precisa para tentar solucionar o conflito.

– Lixo Eletrônico. Por padrão, as mensagens dessa pasta não são
arquivadas, pois supõe-se que não seja realmente necessário arquivar o
conteúdo dessas mensagens.

– Pastas de resultado da pesquisa do IBM Content Collector. São pastas que
você especifica como a pasta de destino para operações de procura e
recuperação. As mensagens nestas pastas não podem ser arquivadas de
forma alguma.

As mensagens selecionadas são imediatamente arquivadas.

Se você selecionou Exibir Caixa de Mensagens do Relatório no diálogo Opções
Avançadas, um relatório é exibido com as seguintes informações quando o
processo de arquivamento for concluído:
v O número de mensagens selecionadas.
v O número de mensagens que foram arquivadas com êxito.
v O número de mensagens que não puderam ser processadas devido a erros.

Restaurando o Conteúdo Arquivado
Ao restaurar anexos ou conteúdo da mensagem arquivados, o stub de mensagem é
substituído pelo corpo da mensagem e anexos originais. Se a função de
recuperação automática estiver ativada, você poderá visualizar o corpo da
mensagem original de uma mensagem danificada sem restaurá-la manualmente.

A janela principal do Microsoft Outlook deve ser aberta.

Se a função de recuperação automática estiver ativada, o conteúdo de mensagem
em stub é recuperado do archive e temporariamente armazenado no seu sistema
de arquivos quando você abre a mensagem dando um clique duplo nela ou
selecionando Responder, Responder Todos, ou Encaminhar. Se você ativou o
painel de visualização, o conteúdo original também será exibido lá. Você pode
alterar os sinalizadores, as categorias, a importância ou outras propriedades,
conforme desejar. As mudanças serão preservadas na mensagem danificada.

A cópia temporária da mensagem será excluída quando você sair do Microsoft
Outlook. Note que a recuperação automática e a exibição funcionam somente para
mensagens únicas. Não é possível selecionar diversas mensagens.

A funcionalidade da recuperação automática somente está disponível no cliente se
o IBM Content Collector Notes Client Extension estiver instalado no cliente e a
funcionalidade tiver sido ativada pelo administrador do sistema no IBM Content
Collector Configuration Manager. Também, o usuário cliente deve selecionar
Recuperar temporariamente a mensagem quando aberta em Opções avançadas
para ativar a funcionalidade da recuperação automática.

Nota: Se essa funcionalidade estiver ativada para muitos clientes, ela pode ter um
impacto negativo no desempenho do servidor do Coletor de Conteúdo IBM.

Para restaurar o corpo da mensagem e os anexos originais:
1. Selecione um ou mais stubs de mensagens na área de janela à direita da janela

principal do Outlook. Você pode restaurar as mensagens arquivadas
manualmente e as mensagens arquivadas automaticamente.
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2. Clique no botão ou IBM Content Collector → Restaurar no menu
principal. O botão de restauração e a opção de menu estarão disponíveis
apenas se a restauração foi selecionada no momento em que o IBM Content
Collector Outlook Extension foi instalado.

Se você selecionou restaurar uma mensagem que seja muito grande para ser
restaurada no lado do servidor em 210 segundos, uma mensagem de aviso será
exibida. No entanto, a operação será concluída.

É possível que você não consiga ver o conteúdo integral de uma mensagem
restaurada imediatamente após uma operação de restauração bem-sucedida. Você
pode aguardar até que o cache expire ou pode alternar para outra mensagem e, em
seguida, alternar novamente, para atualizar o cache.

Se você selecionou Exibir Caixa de Mensagens do Relatório no diálogo Opções
Avançadas, um relatório é exibido com as seguintes informações quando o
processo de restauração for concluído:
v O número de mensagens selecionadas
v O número de mensagens restauradas com êxito
v O número de mensagens que não puderam ser restauradas devido a erros

Importante: Você nunca deve restaurar manualmente uma mensagem se a função
de recuperação automática estiver ativada ou se você estiver usando um
repositório off-line. Neste caso, se você estiver trabalhando no modo em cache,
restaurar manualmente uma mensagem pode levar a um conflito de sincronização.

Especificando Informações de Arquivamento Adicionais
Você pode especificar informações de arquivamento adicionais para mensagens em
pastas específicas se esta opção foi instalada e configurada usando o Gerenciador
de Configuração. Essas informações de arquivamento adicionais podem ser usadas
para o processamento futuro de mensagens.

A especificação das informações adicionais de arquivamento apenas será possível,
se esta opção foi selecionada quando o IBM Content Collector Outlook Extension
foi instalado.

Para especificar a informações adicionais de arquivamento:
1. Selecione uma ou mais mensagens e copie ou mova-as para uma pasta no

Microsoft Outlook que está configurado para mensagens com informações
adicionais de arquivamento. Isto funcionará apenas se o suporte de repositório
off-line estiver ativado.

2. Selecione uma pasta no Microsoft Outlook e clique no botão ou em IBM
Content Collector → Especificar informações de arquivamento adicionais no

menu principal. O botão e a opção de menu Especificar informações de
arquivamento adicionais estarão esmaecidos se você selecionar uma pasta
vazia ou uma pasta que contenha apenas mensagens na quais você não pode
incluir informações de arquivamento.

Uma janela é aberta, na qual você pode selecionar uma ou mais mensagens e, em
seguida, especificar informações de arquivamento adicionais para essas mensagens.
As mensagens para as quais você pode especificar as informações adicionais de
arquivamento são marcadas como não lidas. Ao concluir as informações para as
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mensagens, você pode enviar as mensagens para processamento, o que significa
que a próxima vez que o coletor se torna ativo, as mensagens serão arquivadas e
as informações adicionais serão armazenadas para processamento futuro.

Se você estiver trabalhando off-line, a mensagem será marcada para arquivamento
e as informações de arquivamento adicionais serão armazenadas localmente. As
informações adicionais serão enviadas para processamento na próxima vez que
você estiver trabalhando on-line.

Sinalizando Mensagens para Fragmentação
Você pode configurar um sinalizador nas mensagens selecionadas, para que o
conteúdo seja removido dessas mensagens durante o próximo ciclo de trabalho do
coletor (“fragmentar” ou “refragmentar”). Isto geralmente libera espaço na caixa de
correio de forma muito mais rápida, pois a atividade de fragmentação é ativada de
imediatamente e, assim, independente do período de tempo limite de fragmentação
definido usando o Gerenciador de Configuração.

A marca para o botão fragmentar e a opção de menu estão disponíveis apenas se a
fragmentação foi selecionada no momento em que o IBM Content Collector
Outlook Extension foi instalado.
1. Selecione uma ou mais mensagens no Microsoft Outlook.

2. Clique em ou IBM Content Collector → Marcar para Fragmentação no
menu principal.

O conteúdo das mensagens sinalizadas dessa forma será removido na próxima vez
em que o coletor se tornar ativo. Quais partes de uma mensagem são removidas e
em qual ordem depende das configurações de ciclo de vida de fragmentação que
foram feitas usando o Gerenciador de Configuração.

Se você selecionou Exibir Caixa de Mensagens do Relatório no diálogo Opções
Avançadas, um relatório é exibido com as seguintes informações quando o
processo marcar-para-fragmentação for concluído:
v O número de mensagens selecionadas
v O número de mensagens marcadas com êxito
v O número de mensagens que não puderam ser marcadas devido a erros
Conceitos relacionados

“Stubs de Mensagens” na página 863

Especificando Opções de Configuração
Nesta página, você pode selecionar a ativação do trabalho com um repositório
off-line, determinar controles que influenciam o acesso off-line e selecionar opções
adicionais, como a ativação de rastreio.
1. Para configurar opções avançadas, como por exemplo o rastreio, clique no

botão Opções na área de janela do Outlook Extension. Fazer isso abre o diálogo
Opções Avançadas. O diálogo Opções Avançadas contém controles para
rastreio, relatório de processo, sistema de mensagens e tela de inicialização.

2. Para ativar o arquivamento off-line para um repositório local (arquivo PST do
Outlook), selecione Ativar Repositório Off-line. Isso ativa um submenu, o qual
se torna disponível clicando em IBM Content Collector → Repositório Off-line
no menu principal. O submenu oferece as opções a seguir:
v Inicializar
v Continuar
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v Pausar

Além disso, o botão Configurações do Repositório Off-line próximo à caixa de
opção é ativado. Clicar nesse botão lhe dá acesso a um conjunto de
configurações adicionais para manipular o arquivamento off-line.

3. Clique em Aplicar para salvar as definições ou em OK para salvar as
definições e fechar a folha de propriedade Opções.

Conceitos relacionados

“Ativando Repositórios Off-line no Microsoft Exchange” na página 864
Tarefas relacionadas

“Criando um Repositório Off-line” na página 865
“Iniciando e Parando Atualizações Periódicas” na página 865

Configurando Opções Avançadas para o Arquivamento Off-line
Nesta janela, é possível especificar quanto tempo as mensagens são mantidas em
um repositório off-line. Além disso, você pode configurar um tamanho máximo
para mensagens a serem arquivadas, o intervalo de tempo para atualizações
periódicas, o local do repositório off-line e se o conteúdo de uma mensagem em
stub é recuperada automaticamente quando a mensagem é aberta.
1. Para alterar o local do repositório off-line, digite outro caminho para o

repositório off-line no campo Caminho do Repositório Off-line. Por padrão, os
repositórios off-line são criados neste diretório:
C:\Documents and Settings\<user name>\<product name>em que <nome do
usuário> é o nome de usuário do logon do Outlook e <nome do produto> é
IBM Content Collector Outlook Extension.
Se você altera o local do arquivo PST off-line, as mensagens da caixa de correio
serão inicializadas e o arquivo PST off-line anterior será excluído na próxima
vez que o Outlook for iniciado.

2. O tamanho atual do repositório off-line é mostrado. Para alterar o limite de
tamanho máximo para o repositório off-line, digite um número de megabytes
no campo Limitar o Tamanho do Repositório Off-line Para. Por padrão, este
limite é definido como 2000 megabytes (2 GB). Quando o limite for atingido, as
mensagens mais antigas no repositório serão excluídas para disponibilizar
espaço para as novas. Configurar tal limite é altamente recomendado pois ele
garante que o repositório off-line seja mantido dentro dos limites impostos pelo
Microsoft Outlook. Se o máximo recomendado for ultrapassado, o arquivo de
repositório pode ser danificado, inutilizando-o. O máximo recomendado varia
conforme a versão do Outlook usada. Verifique as fontes de informações do
Microsoft para obter o máximo recomendado e configure o limite de forma
adequada.

3. Selecione quais mensagens serão excluídas primeiro quando o limite do
repositório for alcançado. Selecione excluir primeiro as mensagens maiores ou
as mensagens mais antigas.

4. Para configurar um limite de tamanho para que as mensagens sejam copiadas
para o repositório off-line, selecione Não armazenar mensagens maiores que e
digite um número de megabytes no campo correspondente . As mensagens de
um tamanho maior que o valor especificado não serão copiadas para o
repositório off-line. Se a caixa de seleção não estiver selecionada, significa que
não existe um limite; mensagens de todos os tamanhos são copiadas para o
repositório off-line.

5. Para alterar o período de retenção para as mensagens no repositório off-line,
selecione Não armazenar mensagens mais antigas que e digite um número de
meses no campo correspondente. O número especifica por quantos meses a
partir da data da entrada uma mensagem será guardada no repositório off-line
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antes de poder ser sobrescrita por mensagens novas. Isso ajuda a manter o
tamanho total do repositório off-line sob controle. Se a caixa de seleção não
estiver selecionada, as mensagens serão mantidas no repositório off-line por
tempo indefinido.

6. Para definir um intervalo de tempo para atualizações periódicas, selecione
Executar a Atualização Periódica a Cada e digite um número de minutos no
campo correspondente. O número especifica depois de quanto tempo o
repositório off-line é sincronizado com o archive de backend central. Por
exemplo, um valor de 40 especifica que um processo de atualização seja
iniciado a cada 40 minutos. A cada 40 minutos, um programa complementar
verifica sua caixa postal local para ver se as mensagens foram arquivadas no
archive de backend central. Se as mensagens foram arquivadas, as mesmas
mensagens também serão copiadas para seu repositório off-line.
Desmarcar a caixa de seleção desativa as atualizações periódicas, significando
que o repositório off-line será sincronizado com o arquivamento central apenas
se o usuário iniciar o processo manualmente clicando em IBM Content
Collector → Repositório Off-line → Continuar.
Essa opção de menu se torna disponível depois que Ativar Repositório
Off-line é selecionada na página Opções e o Outlook é reiniciado. Caso
contrário, a opção de menu não será visível ou será esmaecida.

7. Ative ou desative a recuperação automática do conteúdo da mensagem quando
uma mensagem danificada for aberta. Se uma mensagem ainda não foi incluída
no repositório off-line e você desativou essa função, somente será possível ver o
conteúdo de stub de uma mensagem quando você a abrir. Se você ativou essa
função, o conteúdo de uma mensagem em stub é automaticamente recuperado
quando você a abre e armazenado no sistema de arquivos local como um
arquivo MSG. A mensagem será incluída no repositório off-line, quando o
processo de atualização for executado.
Essa opção está disponível quando ambos, o repositório off-line e a recuperação
automática estão ativados no cliente.

8. Clique em OK. Você retornará à página IBM Content Collector da planilha de
propriedades de Opções.

Conceitos relacionados

“Ativando Repositórios Off-line no Microsoft Exchange” na página 864
Tarefas relacionadas

“Criando um Repositório Off-line” na página 865
“Iniciando e Parando Atualizações Periódicas” na página 865

Especificando Configurações Avançadas
Este tópico descreve como você pode alternar configurações adicionais no IBM
Content Collector Outlook Extension. Isso inclui o rastreio e o relatório de
processo.
1. Para ativar o rastreio, selecione Ativar o Rastreio ao Arquivo. Para desativar o

rastreio, limpe a caixa. O rastreio permite coletar informações sobre a
recuperação do erro. As informações do rastreio são gravadas em um arquivo
na estação de trabalho local, ou seja, a estação de trabalho na qual o cliente
Outlook está instalado. Você será solicitado para enviar o arquivo de rastreio
quando você endereçar um problema à equipe de suporte do IBM Content
Collector. O caminho e o nome do arquivo do arquivo de rastreio são exibidos
sob a caixa de seleção.

2. Para exibir um relatório após um processo de arquivamento ou restauração,
selecione Exibir Caixa de Mensagens do Relatório. A caixa do relatório
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informa a um usuário quantas tarefas de arquivamento ou restauração foram
criadas com êxito, quantas tarefas não puderam ser criadas, etc.

3. Para exibir uma mensagem que o avisa de uma possível perda de alterações
provocada pela sobrescrição do conteúdo existente durante uma restauração,
selecione Exibir um Aviso Quando Restaurar uma Mensagem.

4. Para mostrar uma tela de inicialização com o nome do produto e a versão em
toda vez que iniciar o Outlook, selecione Mostrar Tela de Informações sobre o
Produto na Inicialização.

5. Para ativar a recuperação e exibição automáticas de mensagens em stub,
selecione Recuperar temporariamente a mensagem quando aberta.

6. Clique em OK. Você retornará à página IBM Content Collector da planilha de
propriedades de Opções.

Procurando em Archives
Você pode pesquisar mensagens arquivadas usando a função de pesquisa do IBM
Content Collector na janela principal do Outlook.

Para iniciar a máscara de pesquisa, clique no na barra de ferramentas ou IBM
Content Collector → Pesquisar no menu principal.

Nota: O botão de pesquisa e a opção de menu estarão disponíveis apenas se o
componente de Pesquisa foi selecionado no momento em que o IBM Content
Collector Outlook Extension foi instalado.
O aplicativo de procura é aberto em seu navegador da Web.

Stubs de Mensagens
Stubs de mensagens são as partes restantes de uma operação de arquivamento.

Quando o conteúdo de uma mensagem for arquivado, um stub será deixado em
seu sistema Outlook. O stub é uma mensagem que contém apenas o cabeçalho ou
o cabeçalho e o corpo da mensagem. O cabeçalho consiste em itens de mensagem,
tais como propriedades do Emissor, do Assunto e do Receptor. O stub é uma
referência ao conteúdo arquivado e funciona como um identificador para
restaurá-lo. Uma mensagem de stub contém mais hyperlinks para o conteúdo
arquivado. Clicar em um link mostra o conteúdo arquivado em um navegador da
Web.

Observe que o navegador recupera a mensagem arquivada e tenta iniciar o cliente
associado sem nenhuma autenticação de logon. Se as configurações de segurança
do navegador estiverem configuradas para não permitir isto, o conteúdo arquivado
não será exibido.
Tarefas relacionadas

“Sinalizando Mensagens para Fragmentação” na página 860

Pré-requisito para Uso dos Componentes do Cliente IBM
Content Collector

A caixa de entrada padrão de um usuário deve fazer parte da caixa postal do
Exchange server. Consulte a documentação do Microsoft Outlook para obter
instruções sobre como mover uma caixa de entrada padrão se ela não for parte da
caixa de correio do servidor Exchange.
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Ativando Repositórios Off-line no Microsoft Exchange
Com o IBM Content Collector, você pode trabalhar com documentos arquivados
em seus bancos de dados Microsoft Exchange mesmo se estiver off-line.

Os repositórios off-line são armazenados em pastas pessoais (arquivos PST). Para
configurar e gerenciar esses repositórios off-line, diversas funções foram incluídas
nos Componentes do Cliente IBM Content Collector para Outlook.
v Para poder usar o arquivamento off-line em uma estação de trabalho do

Outlook, você deve selecionar o recurso no momento da instalação do IBM
Content Collector Outlook Extension na estação de trabalho.

v Ative o trabalho com um repositório off-line clicando na guia IBM Content
Collector no diálogo Opções do cliente Outlook e selecionando Ativar
Repositório Off-line.

v Defina as suas configurações de repositório off-line clicando em Avançado ,
onde é possível especificar o seguinte:
– O local do repositório off-line em sua máquina local.
– Um limite de tamanho máximo para o repositório off-line. Isso impede que o

repositório fique muito grande para ser aberto. Quando o limite for atingido,
as mensagens mais antigas ou as mensagens maiores serão excluídas do
repositório off-line para disponibilizar espaço para as mensagens recebidas.

– Um intervalo de tempo que especifica quando o processo de atualização deve
ser executado. Isso ajuda a manter o repositório off-line em sincronia com o
archive de backend central. O intervalo especificado inicia as atualizações no
repositório off-line dentro de um intervalo de tempo de fragmentação (o ciclo
de vida de fragmentação) definido para o repositório backend central que usa
o Gerenciador de Configuração.

– Um limite de tamanho explícito para mensagens a serem armazenadas no
repositório off-line. Mensagens que são maiores não serão copiadas para o
repositório off-line.

– Quanto tempo as mensagens são mantidas no repositório off-line antes de
serem "sobrescritas" por novas mensagens que chegam. Isso permite que você
controle o tamanho do repositório off-line.

v Crie um repositório off-line local selecionando IBM Content Collector →
Configurações do Repositório Off-line → Inicializar na barra de ferramentas do
Outlook. Você só precisa inicializar uma vez. Se não existir nenhum repositório
local, será criado um novo. Se existir um repositório local, ele será limpo.

v Você pode atualizar o repositório off-line imediatamente, ou seja, iniciar um
processo de atualização independente do intervalo de tempo configurado
quando definiu as configurações de repositório off-line, selecionando IBM
Content Collector → Configurações de Repositório Off-line → Continuar.
Também é possível interromper o processo de atualização a qualquer momento,
selecionando IBM Content Collector → Configurações de Repositório Off-line →
Pausar.

Nota:

v Quando estiver trabalhando off-line, apenas Archive, Marcar para Stub e
Especificar Informações de Arquivamento Adicionais podem ser selecionados
para uma mensagem na barra de ferramentas ou no menu principal quando
IBM Content Collector estiver selecionado.

v Se você alterou o conteúdo de uma mensagem no repositório off-line, e desejar o
conteúdo original novamente no seu repositório off-line, restaure a mensagem
original na caixa de correio. Esta ação também copia a mensagem original
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restaurada no repositório off-line e sobrescreve a cópia alterada. A abertura da
mensagem restaurada no repositório off-line, abre a mensagem original na caixa
de correio.

Tarefas relacionadas

“Configurando Opções Avançadas para o Arquivamento Off-line” na página 861
“Especificando Opções de Configuração” na página 860
“Criando um Repositório Off-line”
“Iniciando e Parando Atualizações Periódicas”

Criando um Repositório Off-line
Esta seção explica como criar um repositório off-line e como iniciar a sincronização
inicial com o archive de backend central.

A opção para trabalhar com um repositório off-line está disponível apenas se o
repositório off-line foi selecionado no momento em que o IBM Content Collector
Outlook Extension foi instalado.

Na janela principal do Outlook, clique em IBM Content Collector → Repositório
Off-line → Inicializar. Um aviso será exibido se já existir um repositório local, pois
a inicialização limpará o repositório.

Uma pasta pessoal (arquivo PST) é criada para servir como repositório off-line. A
pasta pessoal aparece na visualização de pastas do cliente Outlook.

Importante:

v O processo de inicialização pode demorar um tempo considerável. Se por
alguma razão você desejar interromper o processo, clique em IBM Content
Collector → Repositório Off-line → Pausar. Você pode reiniciar a inicialização a
qualquer momento selecionando IBM Content Collector → Repositório Off-line
→ Continuar.

v O repositório off-line é construído ao copiar todas as mensagens para o
repositório off-line local no momento em que forem arquivadas no repositório
do servidor. Primeiro, as cópias completas dessas mensagens são incluídas no
repositório off-line e, em seguida, essas mensagens são fragmentadas com base
no ciclo de vida de fragmentação definido para as mensagens arquivadas
usando o Gerenciador de Configuração.

v Para descobrir se uma mensagem foi arquivada no archive central, é necessário
que um stub de mensagem pertencente à mensagem original ainda exista em
sua caixa postal. Se o stub tiver sido excluído, uma mensagem já arquivada não
pode ser recuperada.

Conceitos relacionados

“Ativando Repositórios Off-line no Microsoft Exchange” na página 864
Tarefas relacionadas

“Configurando Opções Avançadas para o Arquivamento Off-line” na página 861
“Especificando Opções de Configuração” na página 860
“Iniciando e Parando Atualizações Periódicas”

Iniciando e Parando Atualizações Periódicas
Se você utiliza um archive off-line local, execute processos de atualização periódica
para manter seu archive local sincronizado com o archive de backend central.

Antes de continuar, certifique-se de que você ativou as funções de arquivamento
off-line selecionando Ativar Repositório Off-line na página IBM Content Collector
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da planilha de propriedades das Opções do Outlook. A partir dessa página,
também é possível acessar um diálogo de opções avançadas que permite
especificar opções de arquivamento off-line incluindo o planejamento de tempo
para atualizações periódicas automáticas do seu arquivamento local.
v Para executar imediatamente um processo de atualização clique em IBM

Content Collector → Repositório Off-line → Continuar. Esta opção apenas estará
disponível se o processo de segundo plano não estiver em execução. Um
programa complementar verificará se foram arquivadas mensagens adicionais no
archive de backend central desde a última atualização. Se for o caso, as
mensagens correspondentes são armazenadas no archive off-line local antes do
processo de stub ser iniciado.

v Se por alguma razão você desejar descontinuar o processo de atualização, clique
em IBM Content Collector → Repositório Off-line → Pausar. Esta opção apenas
estará disponível se o processo de segundo plano estiver em execução. O
processo de atualização atualmente em execução será interrompido.

Conceitos relacionados

“Ativando Repositórios Off-line no Microsoft Exchange” na página 864
Tarefas relacionadas

“Configurando Opções Avançadas para o Arquivamento Off-line” na página 861
“Especificando Opções de Configuração” na página 860
“Criando um Repositório Off-line” na página 865
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Parte 9. Resolução de Problemas e Suporte
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Resolução de Problemas do Content Collector

Verifique os seguintes tópicos se encontrar problemas no IBM Content Collector.

Se seu problema não estiver mencionado aqui, tente procurar os recursos de
suporte baseados na Web ativos.

Antes de entrar em contato com o suporte IBM com seu problema, leia
MustGather: Read first for all IBM InfoSphere Content Collector Issues no
ibm.com.

Recuperando Informações de Versão
Use a ferramenta Relatório de Versão do Componente para recuperar informações
de versão do componente.

Para criar um relatório que contenha as informações de versão para todos os
componentes do IBM Content Collector instalados:
1. No Gerenciador de Configuração, selecione Ajuda → Component Version

Report.
2. Clique em Recuperar para recuperar as informações de versão. Isso pode levar

alguns minutos.
3. Quando o relatório estiver disponível, clique em Relatório para abrir o relatório

no editor de texto padrão.

Resolução de Problemas de Instalação
Estes tópicos podem ajudá-lo a resolver problemas comuns de instalação, tais
como, erros de aplicativos de terceiros, falha ao criar o banco de dados de
configuração e dificuldade de instalação em vários servidores.

Resolução de Problemas do Modo de Expansão
As opções disponíveis para solucionar problemas em uma configuração de
expansão estão descritas neste tópico. Quando estiver resolvendo problemas de nó,
lembre-se de que os logs em cada nó individual devem ser verificados, já que os
logs do IBM Content Collector não são armazenados centralmente.

Para solucionar problemas na configuração de expansão, execute as seguintes
etapas:
v Verifique se cada nó de extensão possui conectividade de banco de dados

iniciando o IBM Content Collector Gerenciador de Configuração em cada nó. Se
o Gerenciador de Configuração for iniciado com êxito e as definições de
configuração e rotas de tarefas puderem ser visualizadas, isto indica que a
conectividade com o banco de dados foi estabelecida com êxito. Observe que,
em cada nó, apenas uma instância do Gerenciador de Configuração é executada
no modo de gravação.

v Se as permissões na conta que são usadas para executar o serviço Task Route
Engine forem insuficientes, aparecerão mensagens de aviso no log da rota de
tarefa indicando isto.

v Cada nó deve conseguir resolver o nome de qualquer outro nó no cenário de
expansão com o qual está tentando se comunicar. Para garantir que um nó
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específico consiga resolver o nome de outro nó, use o comando “ping” com o
nome da máquina representando o nó em questão.

v No nó primário, configure o nível de log do serviço de Rota de Tarefa como
trace2, da seguinte forma: Abra o Gerenciador de Configuração; no menu
Ferramentas, selecione Configuração do Serviço de Rota de Tarefa e, na seção
Configurações de Log, configure Nível de log. Quando definido, verifique os
registros para as entradas do “nó de encaminhamento” que indicam para quais
nós o trabalho está sendo distribuído. A seguir, há um exemplo de uma entrada
de registro do nó de encaminhamento:
Processamento encaminhado da entidade 207@151@147@32@B31BEB6
71DD90C10882574C700593123-1@-1@102@IMPL==DOMINO;
TYPE==DATABASE;SERVERID==x.x.x.x;STOREID==mailjrn.nsf;
EMAILADDR==null;FILEPATH==null36@2f781f4d-e321-4e37-
a046-cb951e8d41b72@{}7@INITIAL no nó secundário
[server name] ibm::ctms::connector::
CollectorSubmitStub::forwardTaskOutput

Nó secundário [nome do servidor] se refere ao nome do nó de extensão ao qual
o trabalho está sendo distribuído.

v Se não houver nenhuma entrada "nó de encaminhamento" nos logs, verifique o
intervalo de sincronização do armazenamento de dados. Abra oGerenciador de
Configuração e selecione Configuração do Serviço de Rota de Tarefa no menu
Ferramentas. Se Intervalo de sincronização de armazenamento de dados estiver
configurado para 0, o banco de dados de configuração nunca será sincronizado
com o nó de extensão. Para scale out, você deve configurá-lo para um valor
maior que 0.

v No banco de dados, consulte a tabela de banco de dados TROUTE_OPMODE
para verificar se existe um registro na tabela para o nó primário e cada nó de
extensão. Cada registro na tabela contém os seguintes campos:

Campo Descrição

trom_machine_name Nome do servidor que está registrado como
um nó de extensão.

trom_mode Indica se o servidor é um nó primário ou
um nó secundário (0 = primário, 1 =
secundário)

trom_heartbeat A última hora em que foi feito o registro de
entrada do servidor, para indicar que ainda
está disponível para desempenhar o
trabalho.

trom_leasetime O tempo de lease para a conexão IP.

trom_reg_date A data em que o servidor foi registrado.

v Para ajudar na resolução de problemas, os seguintes sinalizadores podem ser
passados para o Serviço de Rota de Tarefa como neste exemplo: C:\Program
Files\IBM\ContentCollector\ctms\TaskRoutingService.exe -m=machinename, em
que machinename é o nome da máquina do nó. A tabela a seguir contém uma
lista completa de sinalizadores disponíveis:

Sinalizador do Serviço de Rota de Tarefa Descrição

-r=r Inclui ou atualiza o registro de um nó como
um nó de extensão.

-r=u Cancela o registro de um nó como um nó de
extensão.
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Sinalizador do Serviço de Rota de Tarefa Descrição

-n=machine1;machine2 Para um nó primário, substitui os registros
do nó de extensão e força o nó primário a
usar as máquinas especificadas como nós de
extensão.

-m=machinename Força um nó a se registrar com o nome da
máquina especificada, em vez do 'Nome do
Computador Windows'. Por exemplo, o
endereço IP pode ser usado como solução
alternativa para problemas de DNS.

A Instalação do Aplicativos da Web Falhou
Se o comando de instalação para o Aplicativo da Web não foi concluído com êxito,
será necessário verificar várias configurações, executar o comando de desinstalação
e executar novamente o comando de instalação.

Proceda da seguinte forma:
1. Verifique no arquivo de saída que foi gravado pelo script de instalação se

existem mensagens de erro. Este arquivo é denominado afu_ewas_install.txt.
Ele está localizado no diretório inicial da instalação do WebSphere Application
Server.

2. Dependendo de seu repositório, verifique as seguintes configurações:
v Se seu repositório for o Content Manager 8.x, a variável de ambiente do

sistema IBMCMROOT deverá apontar para o diretório de instalação do
cliente do Content Manager. O valor-padrão é: C:\Progam Files\IBM\db2cmv8

v Se seu repositório for o IBM FileNet P8, FNCEPATH deverá ser o caminho
para o diretório de instalação do FileNet P8 que contém o subdiretório \lib.
Verifique a configuração do parâmetro FNCEPATH no arquivo afuEnv.bat
para assegurar que aponte para o diretório correto.

3. Digite o seguinte comando:
afu_ewas_uninstall.bat

4. Exclua o diretório AFUWeb em <WASHOME>\profiles\.
5. Execute novamente a instalação do Aplicativos da Web.
Tarefas relacionadas

“Instalando o Aplicativos da Web” na página 106

A Criação do Banco de Dados de Configuração do Content
Collector no Servidor Remoto Falha

Não é possível criar um banco de dados de configuração padrão do Content
Collector com o DB2 Enterprise Server Versão 9.5 em um servidor remoto, se os fix
packs do DB2 disponíveis não tiverem sido instalados na máquina servidor do
Content Collector.

Se os fix packs do DB2 disponíveis para DB2 Enterprise Server Versão 9.5 não
estiverem instalados na máquina servidor do Content Collector, poderá ocorrer o
seguinte erro:
DB21018E Ocorreu um erro de sistema. O processador de linha de comandos não pôde
continuar o processamento

Para evitar este erro:
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Faça upgrade do ambiente de tempo de execução do DB2 (servidor ou cliente) na
máquina servidor do Content Collector para pelo menos o fix pack 1 do DB2
Versão 9.5.

Usando uma Versão do DB2 Diferente para o Banco de Dados
de Configuração em um Servidor Remoto para a Versão
Instalada no Servidor Content Collector

Se você usar o DB2 Versão 9.1 em um servidor de banco de dados remoto e desejar
criar um banco de dados de configuração padrão, use a mesma versão do DB2 na
máquina servidor do Content Collector.

Usar versões diferentes pode gerar um erro de processamento. Por exemplo,
quando o DB2 Versão 9.1 estiver instalado no servidor de banco de dados remoto e
o DB2 Versão 9.5 estiver instalado na máquina servidor do Content Collector,
poderá ocorrer o seguinte erro:
SQL1088W O banco de dados foi criado, mas ocorreu um erro durante a efetuação
da ligação dos utilitários. Os utilitários não são efetuados o bind ao banco de dados.

Para corrigir este erro e configurar o banco de dados de configuração corretamente,
siga estas etapas:
1. Copie o diretório de ligação ([SQLLIB]\bnd) da máquina do DB2 9.1 para a

máquina do DB2 9.5.
2. Execute as seguintes instruções do DB2 na máquina DB2 9.5: <path> denota o

caminho para o diretório de ligação que você copiou a partir da máquina DB2
9.1.
a. db2 catalog tcpip node <nodename> remote <hostname> server <dbport>

b. db2 catalog database <dbname> as <dbname> at node <nodename>
authentication server

c. db2 CONNECT TO <dbname> user <db2_adminuser_name> using
<db2_adminuser_password>

d. db2 BIND <path>\db2schema.bnd BLOCKING ALL GRANT PUBLIC SQLERROR
CONTINUE

e. db2 BIND <path>\@db2ubind.lst BLOCKING ALL GRANT PUBLIC ACTION
REPLACE

f. db2 BIND <path>\@db2cli.lst BLOCKING ALL GRANT PUBLIC ACTION ADD

g. Se o usuário que executou a instrução db2 connect não for o administrador
do DB2, execute db2 GRANT CREATETAB ON DATABASE TO
<db2_connectuser_name>.

h. db2 terminate

i. db2 connect to dbname user <db2_connectuser_name> using
<db2_connectuser_password>

j. db2 -tvf "<IBMAFUROOT>\ctms\Database Scripts\db_ctms_400_db2.sql"

k. db2 terminate

A Conexão com o Banco de Dados Oracle Falha
Quando você tenta estabelecer uma conexão com o banco de dados Oracle no
Gerenciador de Configuração, é possível obter o erro OleDbException "ORA-12638:
Recuperação da credencial falhou".
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Neste caso, altere o valor da chave SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES no
arquivo de configuração do Oracle sqlnet.ora conforme a seguir: altere
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NTS) para
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NONE).

A chave SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES é usada para ativar um ou mais
serviços de autenticação. O NTS especifica que o Oracle pode usar autenticação
nativa de NT para autenticar usuários. A desvantagem de alterar o valor para
NONE é que você não pode mais efetuar logon como sysdba sem uma senha.

Usando o DB2 Data Server Client Versão 9.5 Fix Pack 1 ou 2
Se você usar o DB2 Data Server Client Versão 9.5 fix pack 1 ou fix pack 2 na
máquina servidor do Content Collector e o DB2 Versão 9.5 em um servidor de
banco de dados remoto e desejar criar um banco de dados de configuração padrão
no banco de dados remoto, deverá copiar o arquivo de ligação ausente do servidor
remoto com o DB2 Versão 9.5 para o servidor no qual o DB2 Data Server Client
Versão 9.5 fix pack 1 ou fix pack 2 está instalado.

Se o DB2 Data Server Client Versão 9.5 fix pack 1 ou fix pack 2 estiver instalado na
máquina servidor do Content Collector e o DB2 Versão 9.5 estiver instalado no
servidor de banco de dados remoto, poderá ocorrer a seguinte mensagem de erro:
SQL1065W O banco de dados foi criado, mas ocorreu um erro
em um ou mais arquivos de ligação na lista "db2ubind.lst".
O(s) arquivo(s) na(s) seguinte(s) posição(ões) no arquivo da lista de
ligação não foi(ram) localizado(s): "31".

Para corrigir este problema:

Copie o arquivo SQLLIB\bnd\db2ats_sps.bnd do servidor de banco de dados
remoto para a máquina servidor do Content Collector em SQLLIB\bnd.

Problemas de Memória ao Executar a Configuração Inicial ou
as Ferramentas de Configuração

Ao executar a configuração inicial ou as ferramentas de configuração, você pode
encontrar um problema de memória, porque o tamanho de heap não foi
configurado para um tamanho maior.

Se estiver executando a configuração inicial ou uma das ferramentas de
configuração e ocorrer um problema de memória semelhante ao seguinte:
SEVERE <?xml version=’1.0’?>
<DXLImporterLog>
<error id=’263’>Insufficient memory.</error>
<error id=’263’>Insufficient memory.</error>
<warning id=’7031’>Import operation incomplete; 1 notes(s)

imported successfull</warning>
<error>DXL importer operation failed</error>

estenda o tamanho de heap máximo da JVM:

Inclua os seguintes parâmetros no final do arquivo ContentCollector-Install-
dir\Configuration\initialConfig\initialConfig.ini:
-vmargs
-Xmx<MaxHeapSizeInMB>m

Por exemplo, para um tamanho de heap máximo de 2 GB, inclua o seguinte e
certifique-se de que cada parâmetro esteja em sua própria linha:
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-vmargs
-Xmx2048m

O Servidor CommonStore e as Tarefas do CSLD Falham ao
Iniciar

O servidor CommonStore (archpro) e as tarefas do CommonStore para Lotus
Domino (CSLD) para suporte legado falharão ao iniciar se houver um conflito
entre as bibliotecas usadas pelo CommonStore para suporte legados e as bibliotecas
usadas pelo Content Manager OnDemand.

Sintomas

O servidor CommonStore (archpro) falha ao iniciar e relata um erro semelhante ao
seguinte:
C:\Program Files\IBM\CSLD\server\instance01>archpro

******************************************************************
* IBM CommonStore - Server 8.4.0.33 *
* Copyright IBM Corporation, 1997, 2007. Todos os Direitos Reservados. *
* Construção 8.4.0.33, Compilada em 21 de janeiro de 2009. *
******************************************************************

CSS0030I: ArchPro está usando o arquivo INI ’C:\Program Files\IBM\CSLD\server\instance01
\archint.ini’.
CSS0910I: Tentando obter uma Licença de Produção LUM para o IBM CommonStore para Lotus D
omino
CSS0929I:

****************************************************************
* Obtida uma Licença de Produção para o *
* IBM CommonStore para Lotus Domino *
****************************************************************

CSS0158I: ArchPro 1868 iniciado na Porta UNICODE 6707.
CSS0157I: O ArchPro 1868 está aguardando conexões externas na porta fixa 8012.
CSS9011I: Configurando a conexão principal para o servidor CommonStore no Soquete[addr=loca
lhost/127.0.0.1,port=6707,localport=6747].
CSS9019E: A inicialização do Notes/Domino Dispatcher falhou. Razão: <ESD9505E A
mensagem não pôde ser lida a partir do fluxo subjacente.>. Saindo...

As tarefas do CommonStore para Lotus Domino falham ao iniciar e relatam um
erro semelhante ao seguinte:
C:\Program Files\IBM\CSLD\server\instance01>csld -s <servername> -n
<configdatabasename> -p <profilename> -i <notesinifile>
-----------------------------------------------------------

IBM CommonStore para Lotus Domino
Versão 8.4.0.37
Copyright IBM Corporation, 1997, 2007.
Todos os Direitos Reservados.

-----------------------------------------------------------
CSS7402E: Erro do Notes. Não é possível ler os parâmetros de configuração.
Razão: ’.........."

Interrompendo a tarefa.

Causas

Este problema pode ser causado por um conflito entre as bibliotecas fornecidas
pelo servidor CommonStore (archpro) e as tarefas do CommonStore para Lotus
Domino (CSLD) para suporte legado e as bibliotecas fornecidas pelo Content
Manager OnDemand. Se as bibliotecas fornecidas pelo Content Manager
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OnDemand forem usadas pelo CommonStore para suporte legado, as tarefas do
CSLD e o servidor CommonStore falharão ao iniciar.

Resolvendo o problema

Se possível, instale o suporte legado do IBM Content Collector e o Content
Manager OnDemand em máquinas diferentes.

Se o suporte legado do IBM Content Collector e o Content Manager OnDemand
precisarem ser instalados na mesma máquina, certifique-se de que a variável de
ambiente PATH contenha o diretório no qual o CommonStore está instalado antes
do diretório no qual o Content Manager OnDemand está instalado, para que o
suporte legado do IBM Content Collector use as bibliotecas do CommonStore.

Resolução de Problemas de Configuração
Estes tópicos podem ajudá-lo a resolver problemas comuns na configuração de
sistemas de origem, repositórios de destino, rotas de tarefa e outros componentes.

Resolução de Problemas de Sistemas de Origem
Estes tópicos podem ajudá-lo a resolver problemas comuns na configuração de
sistemas de origem.

ID do Usuário para o Serviço do IBM Content Collector Email
Connector
Se o Lotus Domino for seu sistema de e-mail, o Serviço do IBM Content Collector
Email Connector não deverá ser executado em uma conta do sistema local. O erro
AFUC0004E indica que as configurações para um serviço estão incorretas.

Mensagem de Erro
AFUC0004E: Ocorreu uma exceção de tempo de execução COS:
1001501: SHAREDMEMORY_COULD_NOT_CREATE
(cos_8_0SHM32:AFUPWDMGR:AFU:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
O erro foi relatado pelo Sistema Operacional: 5 (ERROR_ACCESS_DENIED)
[Origem: \cosroot\cos_base\cos_shared_memory.cpp:290]

Solução

Para obter informações sobre como alterar a conta do usuário, clique no link na
parte inferior deste tópico.
Tarefas relacionadas

“Mudando a Conta do Usuário de um Serviço” na página 229

Usando um Banco de Dados de Correio Multilíngue
Se você instalou o Pacote de Idiomas do Domino no servidor Domino e estiver
usando modelos de correio multilíngues no banco de dados de correio, há uma
limitação que determina que o e-mail pode ser entregue a somente uma pasta
Caixa de Entrada por vez. Somente os usuários que trabalharem com códigos de
idioma diferentes configurados em seus Notes Clients verão o e-mail para todos os
idiomas diferentes em suas pastas Caixa de Entrada.

Sintomas

Geralmente, um usuário vê somente o e-mail que é entregue à pasta Caixa de
Entrada para o idioma configurado no Notes Client. Por exemplo, se o banco de
dados de correio tiver elementos de design para alemão, francês e holandês, mas
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somente o alemão estiver configurado no Notes Client, o usuário não poderá
visualizar o e-mail entregue às pastas Caixa de Entrada em francês ou alemão.

Resolvendo o problema

Entre em contato com o Suporte IBM para as etapas necessárias a serem
executadas para configurar simultaneamente códigos de idioma diferentes em um
Notes Client.

O Arquivo de ID do Lotus Notes Não Pode ser Validado
O arquivo de ID do Lotus Notes especificado para o administrador do Lotus
Domino ou para o usuário do repositório do Lotus Notes não pode ser validado se
o caminho para a pasta desse arquivo contiver caracteres do conjunto ASCII
estendido, caracteres específicos do idioma ou caracteres UTF-8. Se a pasta do
arquivo de ID contiver tais caracteres, será exibida uma mensagem de erro. Esta é
uma limitação conhecida.

Certifique-se de que os arquivos de ID do administrador do Lotus Domino ou do
usuário do repositório do Lotus Notes estejam localizados em um caminho de
pasta que contenha apenas caracteres da página de códigos ASCII básica de 128
caracteres. Além disso, assegure que os seguintes valores de caminho do Content
Collector sejam listados na variável PATH. Por exemplo, <ICC_INSTALL_DIR>\
bin;<ICC_INSTALL_DIR>\lib;<ICC_INSTALL_DIR>\ctms em que <ICC_INSTALL_DIR>
é C:\Program Files\IBM\ContentCollector.

Anexos duplicados nos documentos do Lotus Notes não são
removidos
Anexos duplicados em um documento do Lotus Notes não são removidos quando
o documento é danificado

Sintomas

Se um documento do Lotus Notes contiver vários anexos com o mesmo nome de
exibição (mas diferentes nomes internos), os anexos duplicados não são removidos
quando o documento sofre stub. Os anexos permanecem no documento e não são
excluídos. O documento ainda fica intacto após o stub, assim, os anexos ainda
ficam disponíveis como parte do documento.

Causas

Esta é uma limitação do Lotus Domino Server Runtime antes da versão 8.5.1.

Resolvendo o problema

Para resolver este problema, faça upgrade do Lotus Domino Server Runtime no
sistema que executa o IBM Content Collector Server para Lotus Domino Server
Runtime 8.5.1 ou mais recente.

Para corrigir documentos com anexos duplicados que sofreram stub
incorretamente, restaure-os após fazer upgrade para oLotus Domino Server
Runtime 8.5.1. Eles sofrerão stub corretamente após fazer isso.

Apenas um Processo Pode Funcionar com um Arquivo PST de
cada Vez
Um arquivo PST pode ser acessado apenas por um processo de cada vez.
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Se um arquivo PST for acessado por mais de um processo, o arquivo não poderá
ser arquivado nem visualizado ou editado por um usuário do cliente.

Portanto, considere o seguinte ao lidar com arquivos PST:
v Se desejar arquivar um arquivo PST, ele não deve ser acessado por um cliente

do Outlook
v Para permitir que usuários do cliente visualizem ou editem o arquivo PST a

partir de um cliente do Outlook, o planejador do coletor de arquivamento não
poderá ser configurado como Sempre. Se ele estiver configurado como Sempre, o
arquivo estará em acesso constante pelo Content Collector, e os usuários de
clientes não poderão visualizar ou editá-lo.

Mensagens do Diário de Envelope do Microsoft Exchange Não
São Arquivadas
O arquivamento de mensagens de envelope com anexos no Formato da Mensagem
do Outlook não é suportado.

Sintomas

Quando você tenta arquivar mensagens com anexos no Formato da Mensagem do
Outlook (.msg) a partir de uma caixa de correio de criação de diário do envelope
do Microsoft Exchange, as mensagens não são arquivadas. O log de rastreio
contém a seguinte linha:
GRAVE AFUM0088E: Ocorreu
um erro: Método de anexo inválido na mensagem
de diário do envelope (esperado é 5): ’1’

Além disso, o log de rastreio contém a entrada:
ICC não suporta mensagens de Diário do Envelope com anexos no "Formato da Mensagem do Outlook"
(.msg).

Causas

Mensagens do envelope contêm a mensagem original como anexo. Este anexo pode
estar no Formato da Mensagem MAPI do Exchange ou no Formato da Mensagem
do Outlook. O IBM Content Collector suporta o Formato da Mensagem MAPI do
Exchange, mas não o Formato da Mensagem do Outlook. Mensagens de envelope
com anexos no Formato da Mensagem do Outlook não podem ser arquivadas.

Resolvendo o problema

Para arquivar a partir de mensagens de criação de diário do envelope, assegure
que os anexos nas mensagens de envelope estejam no Formato da Mensagem
MAPI do Exchange.

Alterando o Tempo de Espera se o Outlook Extension não Puder
Ser Carregado
Se o Outlook Extension não puder ser carregado quando um usuário cliente iniciar
o Microsoft Outlook, o Outlook Extension provavelmente não teve tempo suficiente
para ler dados de configuração do Serviço da Web de Configuração do IBM
Content Collector. Você pode definir um valor de tempo limite no arquivo
afuconfig.xml para superar esse problema.

Solução Alternativa
1. Em cada estação de trabalho do cliente afetada, abra o arquivo afuconfig.xml

em um editor. O arquivo está localizado no caminho de arquivo
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IBM\ContentCollector_OutlookExtension no diretório de dados do aplicativo
local do usuário cliente. O diretório de dados do aplicativo local é um diretório
do Windows padrão em %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data.

2. Localize a seguinte seção:
<SymphonyAddin>
<SymConfigServer>

<ServerName>9.123.120.229</ServerName>
<ServerPort>11443</ServerPort>
<Protocol>HTTPS</Protocol>
�<NumRetries>�1</NumRetries>
�<Timeout>�3</Timeout>

3. Altere os valores dos seguintes parâmetros para resolver o problema:

<NumRetries>1</NumRetries>
O número máximo de vezes que o Outlook Extension pode tentar ler dados
de configuração do Serviço da Web de Configuração. Para aumentar a
probabilidade de êxito de uma operação de leitura, substitua o número
entre as tags de início e de fim por um valor superior para permitir mais
tentativas. Por exemplo:
<NumRetries>3</NumRetries>

<Timeout>3</Timeout>
O tempo de espera atual em segundos. Para dar ao Outlook Extension mais
tempo para ler os dados de configuração, defina-o com um valor maior,
isto é, substitua o número entre as tags de início e de fim por um valor
superior, por exemplo:
<Timeout>10</Timeout>

4. Salve as alterações no arquivo afuconfig.xml.
5. Reinicie o Serviço da Web de Configuração.

O Início do Outlook Pode Ser Muito Lento se Você não Estiver
Conectado à Rede
Sempre que iniciar o Outlook, o cliente do Outlook tenta conectar-se ao Serviço da
Web de Configuração do Content Collector para recuperar dados de configuração
requeridos na estação de trabalho do cliente.

O tempo limite de conexão do servidor do cliente padrão está configurado como 3
segundos. A conexão com o servidor pode ser tentada duas vezes, o que significa
que podem decorrer 6 segundos antes de o Outlook ser iniciado, mesmo que você
tenha escolhido trabalhar off-line.

Para não aguardar o início do Outlook se você estiver trabalhando em modo
off-line, altere o valor de tempo limite no arquivo de configuração do Outlook
Extension diretamente depois de instalar o IBM Content Collector Outlook
Extension na estação de trabalho do cliente e antes de iniciar o Outlook pela
primeira vez.

Configure este valor para que ele seja alto o suficiente para permitir uma conexão
com o servidor, caso você mude para o modo conectado (dependendo de
velocidade de sua conexão), mas baixo o suficiente para evitar tempos de espera
longos antes de o Outlook ser iniciado.

Se você já tiver iniciado o Outlook, altere também a configuração em sua cópia do
arquivo afuconfig.xml localizado no diretório de dados do aplicativo em
IBM\ContentCollector_OutlookExtension.

878 Guia do Administrador



Por exemplo, para Windows XP em C:\Documents and Settings\user\Local
Settings\Application Data\IBM\Content Collector_OutlookExtension e para Vista
em C:\Users\user\AppData\Local\IBM\ContentCollector_OutlookExtension.

Para ajustar o valor de tempo limite:

Altere o valor entre a tag de tempo limite (<Timeout>) no arquivo de configuração
afuconfig.xml no diretório de instalação do Outlook Extension (diretório padrão:
C:\Program Files\IBM\ContentCollector_OutlookExtension).

Executando o Content Collector Outlook Extension no Citrix
No Citrix, os arquivos de mensagens temporários não podem ser vistos por outros
usuários do Content Collector Outlook Extension no mesmo ambiente.

Sintomas

Os arquivos de mensagens temporários que são gerados quando o Content
Collector Outlook Extension é implementado em um servidor em um ambiente
Citrix são visíveis apenas ao administrador do Citrix. Esses arquivos não podem
ser vistos por outros usuários que usam o Content Collector Outlook Extension no
mesmo ambiente.

Os Documentos Arquivados Usando o CommonStore para
Exchange Server não Podem Ser Restaurados
Às vezes, os documentos arquivados usando o CommonStore para Exchange
Server não podem ser restaurados porque o nome da pasta de tarefas é inválido ou
não existe.

Se a mensagem de erro:
As mensagens selecionadas não puderam ser restauradas

for exibida quando você tentar restaurar documentos que foram arquivados
usando o CommonStore para Exchange Server e o arquivo systemout.log do Web
Application contiver a entrada:
WebContainer SEVERE AFUM0007E: Ocorreu um
erro: Falha na chamada MAPI, código de retorno ’0x800B0001’

verifique se o caminho da pasta de tarefas na configuração legada é válido e se a
pasta existe.

Após a Restauração de Documentos Legados, Eles Não São
Exibidos no Outlook
Se os documentos tiverem sido restaurados a partir de um repositório de e-mail
que foi preenchido pelo CommonStore para Exchange Server, estes documentos
serão listados na caixa de entrada ou em outras pastas do Outlook, mas seus
conteúdos não serão exibidos após um usuário clicar no ícone Visualizar. Esta é
uma limitação conhecida.

Solução Alternativa

Os usuários precisam fechar e, em seguida, reabrir o Outlook. Após a abertura, o
botão Visualizar funcionará.
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Nem Todas as Mensagens Arquivadas São Copiadas para um
Novo Repositório Off-line
Se estiver usando o Windows Vista e o Outlook 2007 e desejar alterar seu
repositório off-line, inicializar este novo repositório off-line pode não funcionar
conforme o esperado, já que todas as mensagens arquivadas podem não ser
copiadas para este novo repositório off-line.

Para evitar que isto ocorra, altere o perfil para execução em Modo de Troca em
Cache.

Microsoft Exchange: Suporte do Repositório Off-line Para de
Funcionar Após 5000 Documentos Terem Sido Recuperados ou
Copiados
Se uma quantidade grande de documentos precisar ser copiada no repositório
off-line, o suporte do repositório off-line parará de funcionar.

Sintomas

Se o suporte do repositório off-line estiver ativado para Microsoft Exchange, o
Content Collector Outlook Extension recuperará todas as mensagens em stub do
archive e as copiará no repositório off-line. Se houver uma grande quantidade de
documentos e o Modo do Exchange em Cache estiver ativado, o suporte do
repositório off-line para de funcionar após 5000 documentos terem sido
recuperados ou copiados. Se o Modo do Exchange em Cache não estiver ativado,
os usuários do Microsoft Outlook não poderão lidar com um grande número de
mensagens em um lote. Esta é uma limitação para o Microsoft Exchange Server.

Resolvendo o problema

Se o Modo do Exchange em Cache estiver ativado, os usuários deverão reiniciar o
Microsoft Outlook para que o suporte do repositório off-line funcione novamente.

Se o Modo do Exchange em Cache não estiver ativado, altere o número máximo de
recursos que um cliente MAPI pode usar ao mesmo tempo. Siga as instruções no
artigo 830829 na página de suporte da Microsoft para aumentar o valor para o tipo
de objeto objtMessage.

O Email Connector para o Microsoft Exchange Não Pode
Conectar-se ao Active Directory
Sintomas

O Email Connector para o Microsoft Exchange falha ao conectar-se ao Active
Directory. Ele relata a seguinte mensagem de erro:
AFUP0010E Could not create global session.
Error message: com.ibm.afu.mailinterface.MailException:
javax.naming.AuthenticationException:
[LDAP: error code 49 - 80090308: LdapErr: DSID-0C090334,
comment: AcceptSecurityContext error, data 531, vece ]
[com.ibm.afu.mailconnector.MailConnectorService initMailinterface]
[pool-2-thread-1 1]

Causas

O controlador de domínio ao qual o Email Connector se conecta para resolver
nomes e grupos relata o erro 531, o qual significa que a conta do usuário do IBM
Content Collector Email Connector não tem permissão para efetuar logon no
controlador de domínio.
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Diagnosticando o problema

Verifique as informações para a conta do usuário do IBM Content Collector Email
Connector no Active Directory. Se as informações não listarem o controlador de
domínio ao qual o IBM Content Collector Email Connector se conecta como a
estação de trabalho do usuário, o usuário não terá permissão para efetuar logon no
controlador de domínio.

Resolvendo o problema

Resolva o problema de uma das seguintes maneiras:
v Conceda à conta do usuário do IBM Content Collector Email Connector

permissão para acessar todos os controladores de domínio necessários.
v Remova a restrição de logon do controlador de domínio.

A Validação do Conector SharePoint Falha
A validação falha ao criar ou editar uma conexão com o Microsoft SharePoint.

Sintomas

Quando você clica em Validar durante a configuração ou edição inicial de uma
conexão com o Microsoft SharePoint, recebe uma de várias mensagens de que a
validação falhou.

Causas

As falhas de validação podem resultar de várias causas, mais comumente um
endereço de site ou credenciais inválidos.

Resolvendo o problema

Verifique e altere conforme necessário:

Credenciais:
v Nome do Usuário
v Senha
v Domínio
v Domínio: completo, contendo o caminho completo, incluindo subdomínio?

Endereço do Site:
v Protocolo: http ou https
v Nome do servidor
v Porta, se necessária
v Caminho do SharePoint, incluindo prefixo de site e subsite, se necessários; por

exemplo, http://spsite/sites/sitecoll2
v Mapeamento alternativo de acesso do SharePoint pode requerer um endereço

diferente
v Balanceador de carga do SharePoint pode requerer um endereço diferente
v Há um firewall?
v Não é possível incluir nomes de biblioteca ou de lista
v A especificação do site de Administração Central do SharePoint coleta a partir

desse site, não de todas as coleções de sites
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Os Nomes de Colunas do SharePoint São Exibidos
Incorretamente
Os nomes de colunas do Content Collector para Microsoft SharePoint são exibem
nomes internos.

Sintomas

Os nomes de colunas do Content Collector para Microsoft SharePoint exibem seus
nomes internos em vez de seus nomes de exibição:
v ICCSPMigrated ou $Resources:ICCSPMigrated em vez de Migrado

v ICCSPMigratedInformation ou $Resources:ICCSPMigratedInformation em vez de
Informações Migradas

Causas

As duas causas mais prováveis são:
v A desinstalação do Content Collector para Microsoft SharePoint excluiu os

arquivos de localização do servidor SharePoint Web Front End (WFE), ou
v Os arquivos de localização estão ausentes ou não contêm mais os recursos de

localização

Resolvendo o problema

Para restaurar os nomes de exibição corretos da coluna, reinstale o Content
Collector para Microsoft SharePoint em um servidor SharePoint Web Front End na
farm.

Resolução de Problemas de Repositórios de Destino
Estes tópicos podem ajudá-lo a resolver problemas comuns na configuração de
repositórios de destino.

Documentos do Content Manager Persistem Apesar da Falha
Pós-Arquivamento
Quando uma tarefa pós-arquivamento de origem para o IBM Content Manager
falha em um ou mais documentos, o IBM Content Manager não exclui os
documentos que a tarefa de criação do documento criou.

Sintomas

O log de auditoria (se configurado) mostra erros pós-arquivamento e documentos
duplicados aparecem no repositório toda vez que a coleta ocorre.

Causas

Qualquer falha durante o pós-arquivamento pode causar o problema.

Resolvendo o problema

Siga estas etapas:
1. Corrija o erro pós-arquivamento ou altere a opção pós-arquivamento.
2. Use o log de auditoria ou outro método para identificar os documentos

incorretos.
3. Exclua manualmente os documentos.
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Ao Reiniciar o Servidor Content Collector, a Conexão com o
Objeto do FileNet P8 É Perdida
Depois de reinicializar o servidor IBM Content Collector, a conexão do FileNet P8
pode perder sua conexão com o objeto do FileNet P8 na primeira vez que o
Gerenciador de Configuração for iniciado.

Existem duas soluções alternativas:
v No Gerenciador de Configuração, selecione o conector do FileNet P8, recupere o

armazenamento de objeto e salve-o. Isto deve ser feito sempre que o servidor
Content Collector for reinicializado.

v Altere o tempo limite para o armazenamento de objeto do FileNet P8 de 10
segundos para 60 segundos no arquivo ContentCollector-install-dir\ctms\
p8Config.xml. Isto precisa ser feito apenas uma vez.

Validação do IBM FileNet P8 Falha ao Usar Conexão HTTPS em
Configuração Inicial/Ferramentas de Configuração
Sintomas

Ao configurar um repositório do IBM FileNet P8 para IBM Content Collector
usando a configuração inicial do Content Collector ou as ferramentas de
configuração, as credenciais usadas para acessar o armazenamento de objeto do
FileNet P8 não poderão ser validadas e a lista de armazenamentos de objeto
disponíveis não poderá ser recuperada. Isto acontece quando o Content Engine do
FileNet P8 é acessado através de uma conexão HTTPS.

Causas

O certificado para o servidor FileNet P8 não existe no keystore do Java Runtime
Environment do Content Collector.

Diagnosticando o problema

Se as credenciais que são usadas para acessar o armazenamento de objeto FileNet
P8 não puderem ser validadas e a lista de armazenamentos de objeto disponíveis
não puder ser recuperada, verifique o arquivo de log ICCInstallDir\
Configuration\initialConfig\log\AfuInitialConfigTrace.log (onde ICCInstallDir
é o seu diretório de instalação do Content Collector) no servidor Content Collector
para a seguinte mensagem de erro:
Causado por:
java.security.cert.CertPathBuilderException:
PKIXCertPathBuilderImpl não pôde construir um CertPath válido

Resolvendo o problema

Importe o certificado para o servidor FileNet P8 no keystore do Java Runtime
Environment do Content Collector. Emita o seguinte comando, onde ICCInstallDir é
o diretório de sua instalação do Content Collector e P8CertificatFile é o certificado
para o servidor FileNet P8:
"ICCInstallDir\java\jre\bin\keytool.exe" -import
-file P8CertificateFile
-keystore
"ICCInstallDir\java\jre\lib\security\cacerts"
-alias afup8

Para recuperar o certificado do FileNet P8:
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v No servidor Content Collector, acesse a URL segura do Content Engine (por
exemplo https://P8CEHostname:9443/wsi/FNCEWS40MTOM/) em um navegador.

v Instale o certificado no navegador.
v Exporte o certificado do navegador.

Erros CONTENT_CA_READ_FAILED ou
CONTENT_PC_WRITE_FAILED Aparecem Frequentemente nos
Logs do IBM FileNet P8 Connector
Sintomas

Os erros CONTENT_CA_READ_FAILED ou CONTENT_PC_WRITE_FAILED
aparecem frequentemente nos logs do IBM FileNet P8 Connector.

Causas

Os valores para as propriedades de tempo limite total do tempo de vida da
transação e de tempo limite máximo do tempo de vida da transação e os valores
para o time-to-live (TTL) do fluxo de conteúdo que estão configurados no servidor
IBM FileNet Content Engine talvez sejam muito baixos.

Resolvendo o problema

Configure os valores das propriedades de tempo limite da transação para o perfil
do Content Engine como 600 segundos.

Adapte os valores das propriedades TTL do fluxo de conteúdo:
1. Crie um arquivo nomeado FileNet.properties.
2. Inclua estas instruções:

Content.StreamIdleTTLSeconds=30
Content.StreamTTLSeconds=30

3. Salve o arquivo no diretório que contém também o diretório FileNet.
Dependendo do servidor de aplicativos da Web usado, esse diretório deverá
estar no perfil do servidor de aplicativos da Web ou no diretório-raiz do
domínio, por exemplo:

Oracle WebLogic Server
C:\bea\user_projects\domains\base_domain

IBM WebSphere Application Server
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\AppSrv01

4. Reinicie o servidor de aplicativos da Web.

Para obter informações adicionais, consulte a documentação do IBM FileNet
Content Engine e a documentação do servidor de aplicativos da Web usado.

Resolução de Problemas de Componentes
Estes tópicos podem ajudá-lo a resolver problemas comuns na configuração de
componentes, não incluindo origens, destinos ou rotas de tarefa.

O Monitoramento de Pastas com Caminhos Muito Longos Não
Funciona
O IBM Content Collector não pode monitorar pastas com caminhos muito longos.

Sintomas
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Se o Content Collector estiver configurado para monitorar uma pasta com um
caminho de pasta muito longo (milhares de caracteres), o respectivo coletor não é
executado.

Origem de Coleta "Servidor" Não é Suportada para o Microsoft
Exchange Server 2010
Com o IBM Content Collector, o administrador pode especificar um Microsoft
Exchange Server como uma origem para a coleta automática. Neste caso, o coletor
solicita ao Microsoft Exchange Server, por meio da MAPI do Outlook, todas as
caixas de correio que ele hospeda e, em seguida, inicia a coleta a partir de cada
caixa de correio, exceto para caixas de correio de diário. Isto funciona para o
Microsoft Exchange Server 2003 e o Microsoft Exchange Server 2007. Iniciando com
a versão 2010, o Microsoft Exchange Server não fornece mais uma implementação
para essa função para a MAPI do Outlook.

Sintomas

Se você incluir um Microsoft Exchange Server 2010 como origem de coleta para
coleta automática, o Content Collector não coletará e-mail das caixas de correio
neste servidor e o arquivo de log sysout conterá a seguinte mensagem de erro:
AFUP0016E Não foi possível resolver origens de
coleta do coletor CollectorName
Mensagem de erro: AFUM0007E: Ocorreu um erro:
Chamada de MAPI com falha, código de retorno
’MAPI_E_CALL_FAILED’

Resolvendo o problema

Como solução alternativa para coletar de todas as caixas de correio em um
servidor que executa o Microsoft Exchange Server 2010, crie um novo grupo de
usuários do Windows e inclua todos os usuários que possuem suas caixas de
correio neste servidor. Especifique o novo grupo de usuários como origem de
coleta para seu coletor. Observe que este grupo deve ser mantido manualmente;
isto significa que, sempre que uma caixa de correio do usuário (não caixa de
correio de diário) é incluída ou removida do servidor, o usuário correspondente
deve ser incluído ou removido do grupo de usuários do Windows.

Rotas de Tarefas com um Coletor que Inclui a Pasta-raiz / na
Lista de Pastas Monitoradas Não Funcionam
Se o filtro de um coletor para arquivamento automático incluir a pasta-raiz / na
lista de pastas monitoradas, as rotas de tarefas não funcionarão.

Sintomas

Rotas de tarefas com um coletor "Coletar E-mail por Regras do EC" não
funcionarão se elas usarem um filtro que inclui a pasta-raiz / na lista de pastas
monitoradas.

Resolvendo o problema

Se desejar incluir a pasta-raiz e, portanto, todas as pastas, forneça uma lista de
inclusões vazia.

As Procuras por Caracteres DBCS Falham se o DB2 Versão 9.5
For Usado
Não é possível procurar caracteres de byte duplo ou cadeias (por exemplo,
palavras ou frases em chinês) em documentos em um repositório do IBM Content
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Manager Enterprise Edition 8.x, se o sistema de gerenciamento de banco de dados
usado pelo Content Manager for o IBM DB2 Versão 9.5.

Finalidade

O APAR IC58821 aborda este problema.

A procura por caractere DBCS no IBM Content Collector Aplicativo da Webnão
funciona para os sistemas de archive de repositório do Content Manager 8 usando
um DB2 Versão 9.5 subjacente.

O APAR IC58821 também abordará este problema. Está disponível para download
pelo cliente no seguinte local:

ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2extenders/fixes/v95win/
NSE_95_INTERIM_IP22989/

A correção pode ser aplicada em instalações do Net Search Extender Versão 9.5 de
32 bits juntamente com o DB2 Versão 9.5 GA, FP1 ou FP2. Esta correção temporária
ficará obsoleta com a disponibilidade do Net Search Extender Versão 9.5 FP3.

Alguns Arquivos Temporários Desaparecem e Não Podem ser
Processados
Sintomas

Alguns documentos ou anexos não podem ser arquivados, visualizados ou
restaurados. O conector ou o IBM Content Collector Web Application retornam
uma mensagem de erro indicando que o documento ou anexo não existe.

Causas

O documento ou anexo continha um vírus e foi excluído pelo software antivírus
antes de ser processado. Para processar certos tipos de conteúdo, o IBM Content
Collector cria arquivos em diretórios ativos temporários que contém o conteúdo. Se
um scanner de vírus excluir qualquer um desses arquivos temporários porque
parecem conter um vírus, o documento não poderá ser processado.

Diagnosticando o problema

Para diagnosticar o problema, verifique os arquivos de log e as configurações de
seu software antivírus para ver se o software modificou ou excluiu qualquer
arquivo temporário criado pelo IBM Content Collector.

Resolvendo o problema

Para resolver o problema, configure seu software antivírus para não varrer nenhum
dos diretórios ativos temporários do IBM Content Collector no servidor. Se um
documento que contém um vírus for arquivado e restaurado ou se for exibido pelo
Aplicativo da Web, o scanner de vírus local no cliente detectará e excluirá o vírus.

A tabela a seguir lista os diretórios temporários que o Content Collector usa:
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Tabela 198. Diretórios temporários usados pelo Content Collector

Componente Diretório ativo temporário

v Conector de
E-mail

v Conector de
Origem do
Sistema de
Arquivos

v Conector
SharePoint

v Conector de
Extração de
Texto

O diretório ativo é definido na configuração do conector.

Indexador de
texto

Os diretórios ativos são definidos pelas opções de configuração
GenWorkingDirectoryForItemType e GenDumpDirectory.

Outlook
Extension

Arquivos temporários são armazenados no computador cliente na pasta
aplicativo de usuário (como C:\Documents and Settings\user_name\
Local Settings\Application Data\IBM\
ContentCollector_OutlookExtension\) e no diretório temporário do
Microsoft Windows (como C:\Documents and Settings\user_name\Local
Settings\Temp\).

Notes Client
Extension

Arquivos temporários são armazenados no computador cliente no
diretório de dados do Lotus Notes e no diretório temporário do
Microsoft Windows (como C:\Documents and Settings\user_name\Local
Settings\Temp\).

Alguns anexos de e-mail do Microsoft Outlook não podem ser
visualizados
Alguns anexos de e-mail do Microsoft Outlook que são codificados em formato
MacBinary não podem ser visualizados, porque a extensão do arquivo pode não
indicar que o arquivo está em formato MacBinary.

Sintomas

Quando um usuário tenta visualizar um anexo arquivado no Outlook Extension,
nenhuma mensagem de erro é mostrada, mas o link para o anexo não abre ou abre
o conteúdo deturpado.

Causas

Opcional. Declare claramente as causas do problema.

Ao arquivar anexos, o IBM Content Collector armazena dados do anexo
juntamente com o nome e extensão do arquivo. Entretanto, a extensão do arquivo
pode não refletir a codificação correta dos dados. Os anexos que foram criados do
e-mail MIME que foram enviados de computadores de SO MAC podem ser
codificados em formato MacBinary, mas as extensões do arquivo podem não
refletir esta codificação. Nessas situações, o aplicativo errado é usado para exibir o
anexo arquivado. Por exemplo, se o anexo for um arquivo JPG denominado
test.jpg e for codificado em formato MacBinary, a visualização do anexo mostrará
conteúdo deturpado, porque o conteúdo não é realmente JPG.

Portanto, o Content Collector anexa um sufixo .bin no nome do arquivo do anexo
para poder identificar arquivos codificados MacBinary após terem sido arquivados.
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Por exemplo, o Content Collector arquiva o arquivo test.jpg com o nome de
arquivo test.jpg.bin. Quando você visualiza esse anexo, ele é passado para o
aplicativo padrão que está associado com o sufixo .bin. Se este aplicativo puder
manipular o arquivo codificado MacBinary, o anexo será exibido corretamente.

Resolvendo o problema

Se a visualização do anexo ainda mostrar conteúdo deturpado, visualize ou
restaure a mensagem inteira para exibir o anexo corretamente.

Resolução de Problemas de Rotas de Tarefa
Estas descrições podem ajudá-lo a resolver problemas comuns ao trabalhar com
rotas de tarefas.

Avaliando Metadados ao Usar o Log de Auditoria

Se estiver usando o log de auditoria para avaliar metadados, selecione a
quantidade mínima de metadados necessários, caso contrário os valores podem ser
difíceis de processar.

O Que Fazer se o Conteúdo for Roteado em uma Ordem
Inesperada

Se o conteúdo parecer ser roteado de uma maneira diferente da esperada, verifique
a ordem da regra nos pontos de decisão para ter certeza que as regras são
avaliadas na ordem esperada. Esta ordem pode ser alterada clicando no ponto de
decisão e modificando a ordem na qual as regras são avaliadas.

O Que Fazer Quando Erros Ocorrem

Quando erros ou problemas ocorrerem, SEMPRE configure o nível de log da rota
de tarefa no Gerenciador de Configuração selecionando a guia Rota de Tarefa no
menu Ferramentas → Configuração de Serviço da Rota de Tarefa e configurando o
nível de log para Trace2 (criação de log detalhado). Além disso, configure o
conector que está falhando com o mesmo nível de log. Estas informações podem
ajudar a diagnosticar o problema e, se não, serão essenciais para a equipe de
Suporte IBM ajudar a diagnosticar o problema.

O Que Fazer se a Tarefa de Detecção de Duplicata de CM8 Não
Detectar Duplicatas

Se a tarefa Detecção de Duplicata do CM8 não estiver detectando duplicatas,
certifique-se de que o campo Filtrar Atributos por Tipo de Item esteja configurado
com um tipo de item que foi usado na tarefa Configurar Tipos de Itens do CM 8.x
precedente. Se houver uma incompatibilidade aqui, nenhuma duplicata será
detectada.

Resolução de Problemas do Indexador para Procura de Texto
Esses tópicos podem ajudá-lo a resolver problemas comuns ao utilizar o suporte à
procura de texto no IBM Content Manager.

Configuração Incorreta do Net Search Extender
O suporte a procura de texto do IBM Content Collector requer que todos os índices
do texto gerenciados pelo Net Search Extender sejam criados com definições de
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configuração de índice específicas. Se essas configurações não forem configuradas
de maneira apropriada, o indexador para procura de texto não funcionará
corretamente porque a configuração do resultado da procura de texto não está
completa ou nenhuma configuração de resultado da procura é localizada.

Sintomas

Configurações incorretas também podem levar a uma degradação de desempenho
significativa e perda de dados. Portanto, é essencial que a configuração do índice
esteja correta para cada índice de texto total do Net Search Extender de cada tipo
de item.

As seguintes opções de configuração são essenciais porque essas opções controlam
como o texto é indexado e se este texto pode ser localizado novamente:
v RESPECTCASE

v TREATNUMBERSASWORDS

v BLOCKMODE

Esses valores são verificados pelo indexador para procura de texto. Se não
estiverem configurados corretamente na configuração do índice de texto total do
Net Search Extender, o indexador emitirá uma ou mais mensagens de erro com a
seguinte renúncia de responsabilidade:
A configuration or setup problem occurred:
The Net Search Extender index configuration is not as recommended and
cannot be
used with IBM Content Collector.
The Net Search Extender index must be recreated using a corrected
Net Search Extender index configuration.
Modify the Net Search Extender index configuration template file
’cteixcfg.ini’
in the Net Search Extender installation directory and then recreate
the index.
Net Search Extender will then copy the index configuration template
file to the
new index.

Causas

Você não pode alterar a configuração de índice do Net Search Extender após o
índice de texto total ter sido criado. Além disso, o Content Collector não pode
corrigir as definições de configuração de índice do Net Search Extender antes do
indexador usar essas configurações.

Esta restrição existe porque, quando um tipo de item é criado com o uso do
assistente de configuração inicial do IBM Content Collector ou a ferramenta de
configuração do IBM Content Collector, ele é criado na máquina servidor do IBM
Content Collector e não na máquina na qual os aplicativos IBM Content Manager e
o Net Search Extender são geralmente executados.

Isto significa que as ferramentas que criam o tipo de item não podem acessar o
arquivo do modelo de configuração de índice do Net Search Extender chamado
cteixcfg.ini. As definições de configuração só podem ser verificadas após a
criação do índice de texto total e a execução do indexador no tipo de item.
Entretanto, naquele ponto no processo, é tarde demais para alterar uma
configuração porque o índice já está criado com base nas configurações no arquivo
de configuração de modelo.
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Resolvendo o problema

Se um índice de texto total do Net Search Extender é criado com definições de
configuração incorretas, o índice completo deve ser recriado e reconstruído. Para
corrigir este problema, você deve executar as seguintes etapas:
1. Altere os valores das opções de configuração do índice no arquivo de modelo

de configuração de índice do Net Search Extender para os valores
recomendados. O arquivo de modelo de configuração de índice do Net Search
Extender chamado cteixcfg.ini está localizado no diretório de instalação do
Net Search Extender (geralmente .../sqllib/db2ext).

2. Recrie o índice do Net Search Extender usando a ferramenta afuRecreateIndex.
Todos os itens no tipo de item são reprocessados da próxima vez que o
processo afuIndexer for executado. Dependendo do tamanho do tipo de item,
processar todos os itens novamente pode demorar um tempo considerável.

O Tipo de Item Não Pode Ser Processado por uma Ferramenta
do Indexador

As ferramentas do indexador (afuIndexer, afuCreateIndex, afuConfig ou afuCheck)
não podem processar o tipo de item que foi transmitido.

Sintomas

O erro a seguir é relatado:
A configuration or setup error
has occurred with the following
reason:
The required database table ’AFU1FTIOPEN01057’ does not exist. Check
if this item type has been enabled for processing by the indexer

Causas

A razão para este erro é que a ferramenta do indexador foi chamada com um tipo
de item que não está ativado para processamento pela ferramenta.

Resolvendo o problema

Verifique se você inseriu o tipo de item correto e se o tipo de item foi ativado para
processamento pelo indexador para procura de texto.

Se seu tipo de item for um tipo de item composto de e-mail, não insira o nome do
tipo de item de anexo. Os tipos de item de anexo não podem ser processados por
si mesmos, mas são processados automaticamente como parte do tipo de item de
e-mail.

Uma Biblioteca do DB2 Nativa Não Pode Ser Carregada
A biblioteca do DB2 nativa, db2jcct2, não pode ser carregada

Sintomas

A biblioteca do DB2, db2jcct2, não pode ser carregada porque o caminho para a
biblioteca não existe. O erro a seguir é relatado:
Connecting to database..................: icmnlsdb
com.ibm.db2.jcc.a.SqlException: [jcc][10389][12245][3.52.95] Failure
in loading
native library db2jcct2, java.lang.UnsatisfiedLinkError: db2jcct2 (A
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file or dir
ectory in the path name does not exist.): ERRORCODE=-4472,
SQLSTATE=null

at com.ibm.db2.jcc.a.ad.a(ad.java:650)

...

at com.ibm.afu.ftsidx.createconfig.Main.main(Main.java:101)
------------------------------------------------------------------------------
afuConfig: An error occurred:

An SQL problem occurred:
[jcc][10389][12245][3.52.95] Failure in loading native

library
db2jcct2, java.lang.UnsatisfiedLinkError: db2jcct2 (A file

or
directory in the path name does not exist.):

ERRORCODE=-4472,
SQLSTATE=null

Causas

As configurações de LIBPATH estão incorretas.

Resolvendo o problema

As informações de caminho para as bibliotecas de 32 bits devem preceder as
informações de caminho para as bibliotecas de 64 bits. Por exemplo:
LIBPATH=/opt/IBM/db2cmv8/lib:/usr/lib:/lib:/home/db2inst1/sqllib/lib32:
/home/db2inst1/sqllib/lib64:/home/db2inst1/sqlib/lib:...

Diretório de Instalação do DB2 Não Pode Ser Localizado
Sintomas

Quando a ferramenta do indexador afuRecreateIndex é executada, a seguinte
mensagem de erro é relatada:
The DB2
installation directory could not be located: The environment variable
DB2HOME não está definida.

Causas

A causa é que a variável de ambiente DB2HOME não foi definida.

Resolvendo o problema

Antes de poder executar a ferramenta do indexador afuRecreateIndex, você deve
definir a variável de ambiente DB2HOME.

Essa variável de ambiente é usada pelo afuRecreateIndex para determinar as
definições de configuração do modelo do Net Search Extender e deve apontar para
o diretório de instalação do DB2, por exemplo, no Windows, para C:\Program
Files\IBM\sqllib, ou no UNIX, para /home/db2inst1/sqllib.

É recomendado que você defina esta variável de ambiente de maneira permanente
em todas as plataformas.
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Nenhum Índice é Localizado Após o Índice ser Recriado
A recriação de um índice usando o mesmo nome e local que o índice descartado
resulta em um erro indicando que o índice não pode ser localizado.

Sintomas

Se você executar uma consulta em um índice do Net Search Extender usando
CONTAINS com êxito, descartar o índice, recriá-lo usando o mesmo nome do
índice e executar exatamente a mesma consulta novamente, o seguinte erro será
relatado:
CTE0198 No
corresponding text index

Causas

A causa é que o local do índice antigo ainda está em cache. O DB2 mantém os
resultados de todas as subconsultas internas, incluindo o local do índice, em seu
cache de consulta para evitar a necessidade de reconstruir e executar varreduras
potencialmente dispendiosas.

Resolvendo o problema

Limpe o cache de consulta usando o seguinte comando:
db2
flush package cache dynamic

O Net Search Extender Para Inesperadamente sem Emitir um
COMMIT

O processo do indexador para inesperadamente porque o Net Search Extender
detectou um erro fatal.

Sintomas

Se a UDF AfuFetchFile no processo do indexador não puder processar os arquivos
XML, ela enviará ao Net Search Extender um erro fatal e o Net Search Extender
executará um encerramento imediato sem emitir um COMMIT.

O erro a seguir é relatado:
A indexação do Net Search Extender parou de maneira
anormal(CTE0005_INDEX_COMMIT não foi localizado)

Causas

A UDF AfuFetchFile não pode ler o arquivo XML que foi criado pelo processo do
indexador contendo o conteúdo textual do item que deve ser indexado.

Resolvendo o problema

Para verificar a razão pela qual o arquivo XML não foi lido:
v Ative o rastreio AfuFetchFile e o recurso de criação de log configurando a

opção de configuração UdfUseLogging como 1.
v Reinicie o DB2.
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v Verifique o valor da opção de configuração UdfMaxNumberOfWarnings e
compare este valor com o número real de avisos que foram relatados. Se mais
do que o número especificado de avisos ocorrer, o Net Search Extender para o
processamento.

v Verifique se o diretório configurado na opção de configuração GenXmlDirectory
existe e está acessível e se o diretório possui espaço suficiente para
processamento.

v Verifique o arquivo de configuração da UDF. Ele é denominado
AfuFetchFile.config. O diretório para este arquivo é o diretório para arquivos
temporários, geralmente denotado pelas variáveis de ambiente TMP ou TEMP
no Windows e /tmp no UNIX ou Linux. Alternativamente, é possível definir um
diretório usando a variável de ambiente AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH.
Você deve poder ler o nome do arquivo e o caminho de arquivo do arquivo
XML em um editor de arquivo binário. O caminho XML deve corresponder ao
valor em UdfMaxNumberOfWarnings.

O Net Search Extender Falha Enquanto o Processo Indexador
Está em Execução

Sintomas

Quando a ferramenta do indexador afuIndexer é executada, a seguinte mensagem
de erro é relatada:
CTE0103 Ocorreu um erro interno. Local: "72", "1".

Causas

A causa é que o Fix Pack 3 deve ser aplicado ao DB2 Versão 9.7.

Resolvendo o problema

Aplique o DB2 Versão 9.7 Fix Pack 3 antes de executar a ferramenta do indexador
afuIndexer novamente. O afuIndexer processará o lote de itens novamente.

O Processo Indexador Para por que a UDF AFUFetchFile não
Pode Ser Acessada

A UDF AFUFetchFile usada pelo Net Search Extender deve ser registrada no DB2.

Sintomas

O processo do indexador para e a mensagem a seguir é exibida:
A UDF do Net Search Extender registrada para este tipo de item não
pode ser identificada.
Verifique a instalação correta da UDF {0} do Net Search Extender

Causas

A causa é que a UDF AFUFetchFile não pode ser acessada porque ela não foi
registrada no DB2.

Resolvendo o problema
v Verifique se a biblioteca da UDF AFUFetchFile existe. Quando o Suporte de

Procura de Texto do Content Collector é instalado, a biblioteca da UDF
AFUFetchFile é copiada, por exemplo, no Windows, no diretório
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SQLLIB\FUNCTION\. Se você não puder localizar o arquivo AfuFetchFile.dll lá,
copie-o de IBM\Indexer\lib\ para seu diretório SQLLIB\FUNCTION.

v Verifique se a UDF AFUFetchFile é registrada no DB2 no centro de controle do
DB2 em library_ server_name → Objetos de Aplicativo → Funções Definidas
pelo Usuário.

v Efetue logon no servidor IBM Content Manager como o proprietário da instância
do DB2.

v Execute:
DB2 SELECT FUNCNAME FROM SYSCAT.FUNCTIONS
WHERE FUNCNAME LIKE ’AFU%’

Isto resulta em uma lista que, se não estiver vazia, lista e mostra que a UDF está
registrada.

v Se a UDF não estiver registrada, execute o seguinte no subdiretório bin do
diretório de instalação do Suporte de Procura de Texto do Content Collector:
db2 -tvf AfuFetchFile.ddl

Após ter executado o script, quando o processo do indexador iniciar, ele
verificará automaticamente se a UDF está funcionando corretamente.

v Para verificar se a UDF funciona, execute:
db2 "values
( AFUFETCHFILE ( ’_AFU_’ ) )"

A UDF está registrada e em execução corretamente se você vir uma entrada de
tabela semelhante à seguinte:
AfuFetchFile: [V2] ID da Construção: 2.2.0.0-1 [Compilar TOD: 21 Set 2010 15:50:42]
Copyright (C) 2009 by IBM Corporation

v Para obter o identificador de índice para um determinado tipo de item, execute
a consulta:
db2 select EVENTTABLENAME,
LOGTABLENAME, INDEXIDENTIFIER from DB2EXT.TTEXTINDEXES
WHERE INDEXNAME = upper(’<IndexName>’)

em que as partes a seguir formam o nome do índice do tipo de item
especificado:
"ICMUU" + item type comoponent id (5 digits) + "001TIE"

v Para obter o nome da função, execute a consulta:
db2 select FUNCTIONNAME from DB2EXT.TTEXTCOLUMNS WHERE
INDEXIDENTIFIER = ’<IndexIdentifier>’

Se o resultado não for AFUFETCHFILE, execute:
db2 UPDATE DB2EXT.TTEXTCOLUMNS SET FUNCTIONNAME = ’AFUFETCHFILE’ WHERE
INDEXIDENTIFIER = ’<IndexIdentifier>’

Obtendo o Número da Porta do DB2
Você deve saber o nome do banco de dados do DB2 e o número da porta de
conexão para configurar uma conexão entre o cliente de administração do sistema
e o banco de dados do DB2 remoto.

Sintomas

Para obter o número da porta de conexão do DB2:

Resolvendo o problema
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1. Execute o seguinte comando:
db2 get dbm cfg

2. Na saída produzida pelo comando, procure TCP/IP-Servicename (SVCENAME) =
XXX em que XXX é o nome do serviço.

3. Usando o nome do serviço localizado, insira o seguinte:
v Em máquinas UNIX em /etc/services:

cat /etc/services | grep XXX

v No Windows em <WINDOWSINSTALLDIR>\system32\drivers\etc\services:
type c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services | find XXX

A saída pôde consultar algo como o seguinte:
v Para UNIX: db2c_db2inst1 50000/tcp

v Para Windows: db2c_DB2 50000/tcp

O número da porta do DB2 é 50000.

Usando Instruções SQL que São Muito Longas ou Complexas
As instruções SQL que são muito longas ou muito complexas resultam em uma
mensagem de erro SQL0101N.

Sintomas

A mensagem de erro SQL010N aparece no arquivo de log e a instrução SQL não é
processada.

Causas

Este problema é causado porque o tamanho de heap da instrução do DB2 é muito
pequeno.

Diagnosticando o problema

Verifique se a instrução SQL:
v Excede um limite do sistema do servidor ou um limite do sistema da origem de

dados em comprimento ou complexidade.
v Viola algum outro limite específico da origem de dados.

Resolvendo o problema

Siga as etapas nesta nota técnica de resolução de problemas de SQL.

Usando uma Configuração de JDBC Incorreta para os
Processos do Indexador

O erro de SQL SQL1224N é causado por uma configuração de JDBC incorreta.

Sintomas

A conexão com o banco de dados do servidor da biblioteca no qual tipos de itens
são armazenados é implementada usando Java Data Base Connectivity (JDBC), que
define como um cliente Java acessa um banco de dados. O JDBC possui diferentes
tipos de conexão e o IBM Content Collector suporta JDBC tipo 2 e JDBC tipo 4.

Se uma configuração de JDBC incorreta for usada, o processo do indexador parará
e o seguinte erro de SQL será relatado:
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afuIndexer[worker]: An error occurred:
An SQL problem occurred:
[jcc][4038][12241][3.53.95] T2LUW exception: SQL1224N The
database manager is not able to accept new requests, has
terminated all requests in progress, or has terminated your
particular request due to an error or a force interrupt.
SQLSTATE=55032
ERRORCODE=-1224, SQLSTATE=55032

Resolvendo o problema

Alterne para uma conexão do JDBC tipo 4 ou aumente o número máximo de
conexões do cliente no DB2. O parâmetro de configuração para esse limite é
chamado de max_connections. Para obter detalhes, consulte a documentação do
DB2.

O Driver JDBC Tipo 2 não Pode Ser Carregado Corretamente
O processo afuIndexer não pode ser iniciado, exibindo uma mensagem de erro
SQL que informa que uma biblioteca nativa não pôde ser carregada.

Sintomas

Após o processo afuIndexer ser iniciado, a seguinte mensagem de erro aparecerá:
[jcc][10389][12245][3.52.95] Failure in loading native
library
db2jcct2, java.lang.UnsatisfiedLinkError: db2jcct2 (A file
or
directory in the path name does not exist.):
ERRORCODE=-4472,
SQLSTATE=null

Causas

Isso pode ser causado por um caminho de procura de biblioteca incorreto em um
sistema operacional de 64 bits.

Resolvendo o problema

Verifique suas configurações de LIBPATH do indexador para procura de texto. O
caminho para as versões de 32 bits das bibliotecas compartilhadas deve preceder o
caminho para as versões de 64 bits das bibliotecas compartilhadas. Por exemplo:
LIBPATH=...:/home/db2inst1/sqllib/lib32:/home/db2inst1/sqllib/lib64:
/home/db2inst1/sqlib/lib:...

Itens com Conteúdo Textual Maior do que 1 MB Não São
Indexados ao Usar o DB2 V9.5

Se você estiver usando o DB2 Universal Database V9.5 e o indexador para procura
de texto, os itens que possuem um conteúdo textual maior que 1 MB poderão não
ser indexados.

Sintomas

Nenhum dado é transmitido ao Net Search Extender para ser indexado.

Resolvendo o problema
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Execute estas etapas antes de chamar o DB2 e iniciar a indexação. Os itens que não
foram indexados devem ser reindexados:
v Configure a variável de ambiente do DB2 DB2_RESTRICT_DDF como true.
v Inclua esta variável em DB2ENVLIST nas máquinas UNIX.
v Defina esta variável como uma variável de ambiente do sistema no Windows.

O Processo Indexador Para por que o Índice não Pode Ser
Localizado

O processo indexador afuIndexer para e uma mensagem de erro é exibida
informando que o índice não existe.

Sintomas

Quando o processo indexador afuIndexer tenta executar o comando de atualização
de índice do Net Search Extender, o seguinte erro ocorre:
CTE0132 The
text index "ADMINISTRATOR"."<NSE indexname>" não existe.

Observe que o nome do índice consiste no nome do esquema atual, em um ponto
e no nome do índice.

Causas

É mais provável que isto seja causado por uma especificação de esquema ausente
na linha de comandos quando afuIndexer é executado.

Resolvendo o problema

Reinicie o processo afuIndexer usando o valor correto para o argumento de linha
de comandos -schema.

Para determinar o esquema padrão para sua conexão atual, use o seguinte
comando do DB2:
db2 select current_schema from
sysibm.sysdummy1

Para determinar o esquema correto para um tipo de item e seu índice do texto, use
o seguinte comando do DB2:
db2 select indexschema from db2ext.ttextindexes where indexname = ’<NSE indexname>’

em que <NSE indexname> é o nome do índice que aparece na mensagem de erro.

Alterações nas Configurações de Diretório e Nome do Arquivo
Padrão da Configuração da UDF AFUFetchFile

O processo do indexador cria e mantém automaticamente um arquivo de
configuração binário que é usado pela UDF AFUFetchFile.

Sintomas

As diretrizes usadas para criar o diretório e o nome do arquivo padrão do arquivo
de configuração da UDF AFUFetchFile foram alteradas para conformidade com as
diretrizes de instalação dos arquivos de programas do Windows mais recentes.
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Ambiente
v Configurações do diretório padrão no Wndows:

Antigamente, o diretório padrão para este arquivo no Windows era o
subdiretório TMP do diretório de instalação do Content Manager definido na
variável de ambiente IBMCMROOT. Iniciando com este indexador para a versão
de procura de texto, o diretório padrão para este arquivo é o diretório para o
arquivo temporário, geralmente denotado pelas variáveis de ambiente TMP ou
TEMP. Alternativamente, é possível usar um diretório de sua escolha para
armazenar o arquivo de configuração definindo a variável de ambiente
AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH e designando um valor a ela. Por exemplo:
SET AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH=C:\IccIndexerData\UdfConfig

Importante:

– Se você usar a variável de ambiente AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH para
acessar o arquivo de configuração da UDF, certifique-se de que tenha definido
a variável de ambiente como parte das configurações do sistema no Painel de
Controle do Windows. (Painel de Controle → Sistema → Avançado → Variáveis
de Ambiente → Incluir). Simplesmente definir a variável de ambiente usando
o comando SET no shell de linha de comandos não é suficiente e não
funcionará no contexto do DB2.

– É recomendado que você use a variável de ambiente
AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH se executar e controlar o processo do
indexador através de um Serviço de Terminal do Windows ou de uma Sessão
Remota do Windows. Em um ambiente desse tipo, as variáveis de ambiente
TMP e TEMP podem não apontar para o diretório definido nas configurações
do sistema (por exemplo: C:\DOCUME~1\icmadmin\LOCALS~1\Temp ) mas, em vez
disso, podem apontar para um subdiretório do diretório original (por
exemplo: C:\DOCUME~1\icmadmin\LOCALS~1\Temp\1). Isto resulta no indexador
usando um valor de variável de ambiente diferente comparado ao DB2 e
produz um erro CTE0100.

v Configurações do diretório padrão no UNIX e Linux:
O diretório padrão para este arquivo no UNIX ou Linux ainda é o diretório /tmp.
Como uma nova opção, entretanto, agora também é possível usar um diretório
de sua escolha para armazenar o arquivo de configuração definindo a variável
de ambiente AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH e designando um valor a ela.
Por exemplo:
export
AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH=/IccIndexerData/UdfConfig

A variável de ambiente deve ser definida no contexto no qual o indexador é
executado bem como onde o DB2 é iniciado. Além disso, observe que, se você
usar a variável de ambiente AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH para acessar o
arquivo de configuração da UDF, deverá incluir
AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH em DB2ENVLIST para que a variável de
ambiente esteja acessível no ambiente do DB2.

v Configurações do nome do arquivo padrão em todas as plataformas:
Antigamente, para todas as plataformas, o nome do arquivo para o arquivo de
configuração era .AfuFetchFile.control. Iniciando com esta versão do
indexador para procura de texto, o nome do arquivo do arquivo de configuração
foi alterado para AfuFetchFile.config. Após ter instalado a versão mais recente
do indexador para procura de texto, todas as instâncias antigas do arquivo
.AfuFetchFile.control poderão ser removidas.

Resolvendo o problema
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Se a UDF AFUFetchFIle não puder carregar o arquivo de configuração porque a
UDF não pôde identificar o diretório no qual o arquivo de configuração foi criado,
a seguinte mensagem será exibida:
afuIndexer: An error occurred:

CTE0100 A DB2 operation failed. DB2 information: "38C90"
"[IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0443N Routine "AFUFETCHFILE"
(specific name "*2151400") has returned an error SQLSTATE with
diagnostic text "CFG: ERR 2: \AfuFetchFile.config".
SQLSTATE=38C90 ".

Neste caso, é mais provável que a variável de ambiente TEMP, TMP ou
AFU_FETCHFILE_CONFIG_PATH não foi configurada corretamente e não era
exclusiva.

Verifique as configurações da variável de ambiente e assegure que os valores sejam
consistentes, no contexto do DB2 e na sessão de shell ou de linha de comandos na
qual o processo do indexador é executado.

Erro ao Acessar Arquivos XML na UDF afuFetchFile
O processo do indexador não consegue acessar os arquivos XML que contêm o
conteúdo do documento que deve ser indexado.

Sintomas

A UDF afuFEtchFile não pode abrir os arquivos XML criados durante o
processamento de documento resultando na seguinte mensagem de erro:
afuIndexer: An error occurred:

CTE0100 A DB2 operation failed. DB2 information: "01H99"
"[IBM][CLI Driver][DB2/AIX64] SQL0462W Routine "*ETCHFILE"
(specific name "") has returned a warning SQLSTATE, with diagnostic
text "XML: ERR: 22: /path/ICC211_XML/01d1/afu#A100100B2".
SQLSTATE=01H99 ".

Causas

Uma possível causa para esta mensagem de erro são permissões de acesso ao
arquivo inadequadas. Por exemplo, o arquivo XML listado na mensagem de erro
possui apenas acesso de leitura/gravação do usuário:
-rw------- 1 db2inst1 db2iadm1 7775 Feb 23 19:03 afu#A1001001A10B19C35634F05123-V1#.xml

Diagnosticando o problema

Esta situação surge se os arquivos XML e o diretório XML são criados usando uma
configuração de umask excessivamente restritiva. Como resultado, a UDF
afuFetchFile que é executada pelo DB2 como o usuário protegido não pode
acessar os arquivos XML que são criados pelo processo do indexador que é
executado como o proprietário da instância. O proprietário do processo db2fmp
determina quais permissões são necessárias para os arquivos XML.

Resolvendo o problema
1. Verifique as permissões de acesso do ID do proprietário e do grupo para a UDF

afuFetchFile no arquivo de controle do DB2 ~/sqllib/adm/.fenced. O
afuFetchFile requer as permissões de acesso do usuário protegido e não do
proprietário da instância.

2. Se as permissões de acesso ao arquivo dos arquivos de índice do Net Search
Extender não forem as mesmas que para os arquivos XML (400), altere as
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permissões. O proprietário da instância e o usuário protegido devem
compartilhar o mesmo grupo _primary_. Um umask para o proprietário da
instância igual a 077 deve ser alterado para um umask de pelo menos 027 para
o proprietário da instância.

3. Após estas alterações na permissão, exclua os arquivos XML e a estrutura de
diretório definidos na opção de configuração GenXmlDirectory.

4. Reexecute o processo do indexador.

Erro ao acessar os arquivos XML na UDF do afuFetchFile se o
ID do item consistir em pontos de interrogação

O processo do indexador não é capaz de acessar os arquivos XML que contêm o
conteúdo do documento que deve ser indexado se o ID do item consistir em
pontos de interrogação (?).

Sintomas

A UDF afuFEtchFile não pode abrir os arquivos XML criados durante o
processamento de documento resultando na seguinte mensagem de erro:
afuIndexer: An error occurred:

CTE0100 A DB2 operation failed. DB2 information: "01H99"
"[IBM][CLI Driver][DB2/AIX64] SQL0462W Routine "*ETCHFILE"
(specific name "") has returned a warning SQLSTATE, with diagnostic
text "XML: ERR: 22: /path/ICC211_XML/01d1/afu#?????????".
SQLSTATE=01H99 ".

Causas

A causa desta mensagem de erro é que o TIEREF para o item original está vazio. O
item deve ter um valor TIEREF válido a ser processado adequadamente.

Diagnosticando o problema

Esta situação surge se o item que está sendo processado não contém um valor
TIEREF, o que significa que o valor na coluna TIEREF para o item está vazio. Isso
pode ocorrer se o tipo de item tiver sido processado pelo indexador rápido antes e
tiver sido deixado em um estado incorreto.

Resolvendo o problema

Para todos os itens que não possuem um valor TIEREF, use a ferramenta GENTIE2
do indexador rápido para recriar o TIEREF. Consulte a documentação do
indexador rápido para obter detalhes.

O Processo Trabalhador do Indexador Para Indicando uma
Situação de Falta de Memória

Às vezes, o processo trabalhador do indexador para e assume que não há memória
suficiente para continuar o processamento.

Sintomas

Esta situação não é causada por um tamanho do lote que é muito grande para
permitir qualquer processamento adicional.

Causas
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A razão para esta situação de erro pode ser uma das seguintes:
v Um item contém um anexo grande que não pode ser processado.
v Tarefas em paralelo em excesso foram especificadas.
v As configurações da memória configurada são muito altas.

Resolvendo o problema

Este não é um problema grave e não causa impacto no processamento geral do
indexador. Infelizmente, esta situação e suas consequências não podem ser evitadas
em Java.

Por esta razão, o processo do indexador continuará processando os outros itens no
lote. Os itens que não puderam ser processados devido a este problema de
memória serão armazenados na tabela de tarefas concluídas e poderão ser
reprocessados após as respectivas opções de configuração terem sido modificadas.
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Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos
Estados Unidos.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos
nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter
informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.
Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que
apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer
produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja
nenhum direito de propriedade intelectual da IBM, poderá ser utilizado em
substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto a avaliação e
verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não-IBM são de
responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos
tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante ao Cliente
nenhum direito sobre tais patentes. Solicitações de licença devem ser enviadas, por
escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
CEP 22290-240

Para consultas sobre licença relacionadas a informações de DBCS (Conjunto de
Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade
Intelectual da IBM em seu país ou envie consultas, por escrito, para:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições não
estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, AS GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A
UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de
garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, esta disposição
pode não se aplicar ao Cliente.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos.
Periodicamente, são feitas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações
serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer
momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta
publicação, sem aviso prévio.
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Referências nestas informações a Web sites não IBM são fornecidas apenas por
conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites.
Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais desse
produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do
Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar
apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua
das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições
apropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado
disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM,
do Contrato de Licença do Programa Internacional IBM ou de qualquer outro
contrato equivalente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um
ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes
operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido
tomadas em sistemas de nível de desenvolvimento e não há garantia de que essas
medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas
medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis a seu
ambiente específico.

As informações sobre produtos não-IBM foram obtidas junto aos fornecedores
desses produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis
publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de
seu desempenho, compatibilidade ou de qualquer outra reivindicação relacionada a
produtos não-IBM. Dúvidas sobre a capacidade de produtos não-IBM devem ser
encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão
sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas
e objetivos.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações
diárias de negócios. Para ilustrá-lo da forma mais completa possível, os exemplos
podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes
nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços utilizados por
uma empresa real é mera coincidência.

LICENÇA DE COPYRIGHT:
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Estas informações contêm programas de aplicativos de exemplo na linguagem
fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais.
Você pode copiar, modificar e distribuir estes programas de exemplo sem a
necessidade de pagar à IBM, com objetivos de desenvolvimento, utilização,
marketing ou distribuição de programas aplicativos em conformidade com a
interface de programação de aplicativo para a plataforma operacional para a qual
os programas de exemplo são criados. Esses exemplos não foram testados
completamente em todas as condições. Portanto, a IBM não pode garantir ou
implicar a confiabilidade, manutenção ou função destes programas.

Marcas Registradas

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas registradas da International Business
Machines Corporation, registradas em várias jurisdições no mundo todo. Outros
nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras
empresas. Uma lista atual das marcas registradas IBM está disponível na Web em
“Copyright and trademark information” em http://www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.

Adobe, o logotipo Adobe, PostScript, e o logotipo PostScript são marcas ou marcas
registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros
países.

Java todas as marcas registradas baseadas em Java e logotipos são marcas ou
marcas registradas da Oracle e/ou suas afiliadas.

Microsoft, SharePoint e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation
nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em
outros países.

UNIX é uma marca registrada da The Open Group nos Estados Unidos e em
outros países.

O Oracle Outside In Technology incluído neste documento está sujeito a uma
licença de uso restrita e pode ser usado apenas em conjunto com este aplicativo.

Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de
outras empresas.
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Criar Arquivo do SP 290
Criar Documento do CM 8.x 268
Deduplicação de Anexo 266
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Image Services 278
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E-mail 269, 274
Extração de Texto 290
Formato de arquivamento 265
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FSC 279
IBM Classification Module 283
Informações de Tipo de Conteúdo do
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Lista de bloqueio 266
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4.x 286
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Texto de Salvamento como XML
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URL da HTTP 282

proteção de URL
URLs dinâmicas 783
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proteção de URL (continuação)
URLs estáticas 783

Proteção de URL
visão geral do NIS 782

R
recuperando informações de

arquivamento adicionais 584
recuperando informações do banco de

dados de metadados temporários 584
rede compartilhada

movendo documentos 787
referência de sintaxe

expressões regulares 457
registros

declarando 789
regras

cláusula da regra 304
definindo a ordem de avaliação 304
incluindo ou editando 304
regra sempre verdadeiro 304
visão geral do NIS 303

relacionamentos confiáveis 115
removendo anexos 559
repositório do FileNet IS

tarefa de arquivamento 571
repositório do sistema de arquivos

tarefa de arquivamento 580
repositórios off-line

ativando
Lotus Domino 119
Microsoft Exchange 120

Microsoft Exchange 880
visão geral do NIS 119

resiliência 775
resolução de problemas

a conexão com o objeto do FileNet P8
é perdida 883

Anexos de e-mail do Microsoft
Exchange em formato
MacBinary 887

apenas um processo com um arquivo
PST de cada vez 877

as procuras por caracteres DBCS
falham 886

coletores 884, 885
CommonStore 874
componentes 884
conexão do Oracle falha 873
configuração 875
configuração do Net Search Extender

incorreta 889
conteúdo maior que 1 MB não

indexado 896
conteúdo textual não indexado 896
criando um banco de dados de

configuração em um servidor
remoto 871

Diretório de Instalação do DB2 Não
Pode Ser Localizado 891

documentos restaurados não exibidos
no Outlook 879

driver JDBC tipo 2 não pode ser
carregado 896

erro ao acessar arquivos XML na UDF
afuFetchFile 899, 900

resolução de problemas (continuação)
erro de SQL SQL0101N 895
erro de SQL SQL1224N 895
executando o Outlook Extension no

Citrix 879
indexador para procura de texto 888
instalação 869
lista de pastas monitoradas 885
mensagens de diário do

envelope 877
mensagens de diário do envelope do

Microsoft Exchange 877
Microsoft Exchange Server 2010 885
modo de expansão

acesso de gravação para o banco
de dados de configuração 869

failover do nó primário 869
permissões insuficientes 869

não é possível carregar biblioteca do
DB2 890

não é possível processar o tipo de
item 890

nem todas as mensagens arquivadas
são copiadas para um novo
repositório off-line 880

nenhum índice localizado após a
recriação do índice 892

nenhuma configuração da UDF
AFUFetchFile localizada 897

Net Search Extender para
CTE0005 892

Net Search Extender para de maneira
anormal 892

Net Search Extender para sem
COMMIT 892

o índice não pode ser localizado 897
o início do Outlook é muito lento se

você não estiver conectado à
rede 878

O Net Search Extender Falha
Enquanto o Processo Indexador Está
em Execução 893

obtendo o número da porta do
DB2 894

origem de coleta não suportada 885
pastas raiz 885
problemas de memória ao executar a

configuração inicial ou as
ferramentas de configuração 873

processo trabalhador do indexador
para indicando uma situação de
falta de memória 900

repositório off-line do Microsoft
Exchange 880

repositórios de destino 882
restauração de legado do CSX 879
restaurando documentos arquivados

usando o CommonStore para
Exchange Server 879

sistemas de origem 875
tamanho de heap muito pequeno 895
UDF AFUFetchFile não

registrada 893
usando o DB2 Data Server Client

Versão 9.5 fix pack 1 ou 2 873
usando versões do DB2

diferentes 872

resolução de problemas (continuação)
visão geral do NIS 869

restaurando 852
restrições

restaurando 852
visualizando 852

retenção do documento
cenários 27
visão geral do NIS 474

rotas de tarefa de erro 302
rotas de tarefas

aspectos importantes 297
colocação de tarefas 300
configurando 291, 306
criando 297
exportando 299
fluxo de trabalho 297
importando 297
modelo de dados incluído no pacote

configurável 297
ordem de tarefas 307
rotas de tarefa de erro 302
visão geral do NIS 291

rotas de tarefas do FileNet P8
fazendo upgrade 144

rótulos
campos de procura 766

S
salvando texto como XML 610
scale out

acesso de gravação para o banco de
dados de configuração 869

configurando
nó primário 97
nós de extensão 98

failover do nó primário 869
iniciando serviços de roteamento de

tarefa 100
instalando 68
permissões insuficientes 869
Receptor SMTP 101, 103
resolução de problemas 869
visão geral do NIS 96

segurança
comunicações do cliente 782
comunicações seguras 779
para objetos do repositório 606
Proteção de URL 782

série da versão 553, 597
serviço de rota de tarefa

configurando 188
iniciando 187
verificando 190

Serviço do Outlook Web App
configurando 124
página Active Directory 127

serviços
alterando a conta do usuário 229
Mecanismo de Roteamento de

Tarefa 187
visão geral do NIS 192, 230

Serviços do IBM Content Collector 192,
230

Servidor de Aplicativos da Web
existente 103
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Servidor de Aplicativos da Web
(continuação)

externo 103
integrado 103
ports 109
ressincronização 110
tarefas de configuração 103

Servidor de IBM Content Collector
instalando

modo da GUI 75
modo do console 75
modo silencioso 75
visão geral do NIS 74

servidor IIS 127
SharePoint

arquivos de configuração de
procura 741

arquivos de mapeamento de
archive 741

Conector 214
configurando 81
criar série da versão

Content Manager 553
FileNet P8 597

instalando
modo da GUI 70
modo do console 71
modo silencioso 71
visão geral do NIS 70

migração 163
propriedades do blog 287

sistema de arquivos
arquivamento 787
arquivos de configuração 741
arquivos de mapeamento de

archive 741
metadados 276, 575
pós-processamento 578

sistemas de origem
listas de verificação da

configuração 39
sistemas de repositório

listas de verificação da
configuração 45

solicitações para arquivamento interativa
configurando 796

suporte de legado para CSLD
configurando 159

suporte do Outlook Web App
instalando

modo da GUI 133
visão geral do NIS 122

suporte legado
instalando 141, 150, 151, 152

suporte legado para CSX
configurando 153, 236
documentos restaurados não exibidos

no Outlook 879
parâmetros de configuração 154, 238

T
tagPst 473
tarefa associar metadados 575
tarefa declarar registro 600
tarefa do Anexos de Extração de SC 613

tarefa do Arquivar Documento na Pasta
do P8 4.x 602

tarefa do Associar Metadados de
FSC 575

tarefa do Calcular Data de
Expiração 539

Tarefa do Conector de Metadados 584
tarefa do Confirmação de Documento do

CM 8.x 546
tarefa do Conteúdo Associado do CM

8.x 541
tarefa do Copiar para Caixa de Correio

do EC 558
tarefa do Criar Arquivo do SP 616
tarefa do Criar Documento do CM

8.x 548
tarefa do Criar Série da Versão do P8

4.x 597
tarefa do Criar Stub de E-mail do

EC 559
tarefa do Detecção de Duplicata do CM

8.x 551
tarefa do Documento de Arquivo do

FileNet Image Services na Pasta 573
tarefa do Documento de Atualização do

CM 8.x 556
tarefa do Documento de Criação de

FSR 580
tarefa do Documento de Criação do

FileNet Image Services 571
tarefa do Documento de Criação do P8

4.x 589
tarefa do Documentos de Link do P8

4.x 604
tarefa do E-mail de Exclusão de SC 613
tarefa do E-mail de Preparação de SC

para Arquivamento 615
tarefa do E-mail de Preparação de SC

para exclusão 615
tarefa do EC Extrair Metadados 565
tarefa do EC Finalizar E-Mail para

Conformidade 567
tarefa do EC Preparar E-mail para

Arquivamento 568
tarefa do Elementos de Conteúdo de

Criação do P8 4.x 587
tarefa do Extrair Anexos do EC 564
tarefa do Extrair Texto 570
tarefa do Gerenciar Link do SP 618
tarefa do Metadados de Extração de

SC 614
tarefa do Obter Versões do SP 617
tarefa do P8 4.x Confirmar

Documento 585
tarefa do P8 4.x Criar Instância de

E-mail 594
tarefa do P8 4.x Modificar Segurança do

Objeto 606
tarefa do Permissões de Modificação do

FileNet Image Services 574
tarefa do Pós-Processamento de FSC 578
tarefa do Pós-processamento do SP 619
tarefa do Preparar E-mail para

Fragmentação do EC 569
tarefa do Recuperar Metadados

Adicionais do MC 584

tarefa do Registro de Declaração do P8
4.x 600

tarefa do Salvar Cópia de Arquivo
Temporária 612

tarefa do Série da Versão do CM 8.x
Store 553

tarefa do Texto de Salvamento como XML
Preparado do P8 4.x 610

tarefa do Tipos de Item de Configuração
do CM 8.x 543

tarefa vincular a anexos 604
tarefas

arquivando documentos em pastas
FileNet IS 573
FileNet P8 602

associando conteúdo 541
associando metadados do sistema de

arquivos 575
calculando datas de expiração 539
colocação em rotas de tarefa 300
configurando 529
configurando os tipos de item do

Content Manager 543
copiando 301
copiando arquivos PST para a caixa

postal 558
criando cópias do arquivo

temporário 616
criando documentos

Content Manager 548
FileNet P8 589
repositório do sistema de

arquivos 580
criando elementos de conteúdo 587
criando instâncias do documento 594
criando o documento FileNet Image

Services 571
criando registros de duplicatas 556
criando série da versão

Content Manager 553
FileNet P8 597

criando stubs de e-mail 559
declarando registros 600
detectando duplicatas no Content

Manager 8.x 551
E-mail de Preparação de SC para

Arquivamento 615
especificando o número de versões a

recuperar 617
excluindo e-mail 613
extraindo anexos 564, 613
extraindo metadados

e-mail 565
SMTP 614

extraindo texto 570
finalizando o e-mail para

conformidade 567
gerenciando links do documento 618
IBM Classification Module 582
modificando a segurança de

objetos 606
modificando permissões do

usuário 574
ordem em uma rota de tarefa 307
pós-processamento do sistema de

arquivos 578
Pós-processamento SharePoint 619

916 Guia do Administrador



tarefas (continuação)
preparando documentos para

apontamento no repositório 569
preparando e-mail para exclusão 615
preparando email para

arquivamento 568
recuperando informações de

arquivamento adicionais 584
salvando cópias do arquivo

temporário 612
salvando texto preparado como

XML 610
verificando configurações 529
verificando documentos

FileNet P8 585
IBM Content Manager 546

vinculando documentos com seus
anexos 604

visão geral do NIS 538
tarefas customizadas de metadados

e-mail 565
SMTP 614

tarefas de arquivamento
Content Manager 548
FileNet IS 571
FileNet P8 589
repositório do sistema de

arquivos 580
tarefas de captura

Content Manager 548
FileNet IS 571
FileNet P8 589
repositório do sistema de

arquivos 580
tarefas do SharePoint

Criar Arquivo do SP 616
Gerenciar Link do SP 618
Obter Versões do SP 617
Pós-processamento do SP 619

Task Route Designer 169
termos de procura do DBCS 848
texto para links de stub 559
textos do link 559
tipos de coletores 494
tipos de itens

adicionando 246, 752
coletas 738
configurando 543
editando 246
legado 160, 771
pesquisando 767
removendo 246

tipos de itens legados 160, 771
tipos de metadados geralmente

disponíveis 290
trabalhando com documentos

arquivados 853

V
valor de data

alterando formato de exibição 773,
774

variáveis de ambiente 91, 774
verificando configurações da tarefa 529
verificando documentos

FileNet P8 585

verificando documentos (continuação)
IBM Content Manager 546

vinculando documentos com seus
anexos 604

visão geral do NIS 3
Visualizador de Documento

ativando a visualização noWorkplace
XT 817, 854

destacando parâmetros 815
opções de configuração 811, 815
parâmetros de autenticação 815
parâmetros de pedido 815
parâmetros de tradução de

mensagem 815
visão geral do NIS 811

visualizar 852

W
WebSphere Application Server

configuração 104, 107, 109, 871
perfil 107, 109

Workplace 817
Workplace XT 854

X
XML

salvando texto preparado 610

Índice Remissivo 917



918 Guia do Administrador





����

Número do Programa: 5724-V57

S517-9642-01


	Índice
	ibm.com e Recursos Relacionados
	Como Enviar Comentários
	Entrando em Contato com a IBM

	Parte 1. Visão Geral da Solução
	Visão Geral do Content Collector
	O que Há de Novo noContent Collector Versão 2.1.1?
	O que Há de Novo no Content Collector Versão 2.2?

	Visão Geral da Arquitetura do Content Collector
	Definição do Modelo de Dados de Armazenamento

	Cenários de Arquivamento de Documentos
	Cenário: Arquivamento de Documentos para Propósitos de Armazenamento
	Cenário: Arquivando E-mail de Diário
	Cenário: Retenção e Disposição de Documento
	Cenário: Preparando o Repositório de E-mail para Analíticas de E-mail

	Parte 2. Instalando
	Instalando o Content Collector
	Pré-requisitos para a Instalação
	Pré-requisitos de Hardware
	Pré-requisitos de Software
	Pré-requisitos Adicionais e Restrições

	Listas de Verificação da Configuração
	Lista de Verificação de Configuração para os Sistemas de Origem Content Collector
	Lista de Verificação de Configuração para Sistemas de Repositório do Content Collector
	Lista de Verificação de Configuração para o Banco de Dados de Configuração do Content Collector
	Lista de Verificação de Configuração para os Conectores do Content Collector
	Listas de Verificação de Configuração para as Configurações Gerais do Content Collector

	Instalando o Content Collector de Acordo com suas Necessidades
	Instalando o Content Collector para Uso com um ou mais Sistemas de Origem e o Content Manager
	Instalando o Content Collector para Uso com um ou mais Sistemas de Origem e o FileNet P8
	Instalando o Content Collector em Vários Servidores - Scale out

	Etapas de Instalação
	Instalando o Suporte de Procura de Texto do Content Collector
	Instalando o Content Collector para Microsoft SharePoint
	Instalando o Content Collector para Microsoft SharePoint no Modo da GUI
	Instalando o Content Collector para Microsoft SharePoint no Modo do Console
	Instalando o Content Collector para Microsoft SharePoint no Modo Silencioso

	Instalando o Content Collector Notes Client Extension
	Instalando o Content Collector Notes Client Extension no Modo da GUI
	Instalando o Content Collector Notes Client Extension no Modo Silencioso

	Instalando o Content Collector Server
	Instalando o Servidor Content Collector em Modo da GUI
	Instalando o Servidor Content Collector em Modo do Console
	Instalando o Servidor Content Collector em Modo Silencioso

	Executando a Configuração Inicial
	Iniciando a Configuração Inicial
	Especificando a Configuração do Sistema
	Configurando Sistemas de Origem
	Configurando seus Repositórios
	Configurando o Banco de Dados para Dados de Configuração do Content Collector
	Executando as Etapas de Configuração e Armazenando os Dados de Configuração

	Verificando e Ajustando as Definições de Configuração Iniciais
	Configurando as Variáveis de Ambiente do Content Collector
	Instalando o Content Collector em Vários Servidores
	Configurando o Nó Primário
	Configurando os Nós de Extensão
	Iniciando o Serviço do IBM Content Collector Task Routing Engine no Nó Primário e nos Nós de Extensão
	Configurando o Receptor SMTP para Executar em Diversos Servidores

	Configurando o Servidor de Aplicativos da Web
	Usando um Servidor de Aplicativos da Web Existente
	Alterando a Porta para o Servidor de Aplicativos da Web
	Reconfigurando o Servidor de Aplicativos da Web
	Substituindo Certificados para o Servidor de Aplicativos da Web integrado
	Instalando um Certificado Autoassinado para Autenticação de Servidor
	Estabelecendo um Relacionamento Confiável entre o Servidor de Aplicativos da Web e o IBM FileNet P8

	Substituindo o Modelo de Correio do Lotus Notes em Todas as Caixas de Correio
	Instalando o Content Collector Outlook Extension
	Instalando o Content Collector Outlook Extension em Modo da GUI
	Instalando o Content Collector Outlook Extension no Modo do Console
	Instalando o Content Collector Outlook Extension em Modo Silencioso

	Ativando Repositórios Off-line para Permitir o Acesso ao Conteúdo Arquivado sem Acesso à Rede
	Ativando Repositórios Off-line no Lotus Domino
	Ativando Repositórios Off-line para o Microsoft Exchange

	Instalando e Configurando o Suporte doContent Collector Outlook Web App (previamente Outlook Web Access)
	Pré-requisitos para Integração do Outlook Web App (Antigamente, Outlook Web Access)
	Configurando o Serviço do Outlook Web App (anteriormente Outlook Web Access)
	Configurar a Extensão do Outlook Web App (Antigamente, o Outlook Web Access)
	Instalando o suporte do Content Collector Outlook Web App (anteriormente Outlook Web Access)

	Iniciando, Parando e Atualizando o Centro de Informações Instalado
	Iniciando ou Parando um Centro de Informações em Modo Independente
	Atualizando o Centro de Informações Instalado em seu Computador ou em um Servidor de Intranet



	Removendo o Content Collector
	Parte 3. Migrando
	Migrando para o Content Collector
	Atualizando para a Versão 2.2 do Content Collector
	Fazendo upgrade das rotas de tarefas do FileNet P8

	Movendo do CommonStore para o Content Collector
	Estratégias de Atualização Legadas
	Instalando o Content Collector em um Servidor Separado
	Instalando o Suporte Legado do Content Collector

	Instalando o Content Collector nos Servidores CommonStore
	Instalando o Content Collector em um Novo Servidor e Incluindo Manualmente a Funcionalidade do CommonStore
	Configurando o Suporte Legado do Content Collector para CommonStore para Exchange Server
	Configurações para Ativar a Restauração de Documentos Arquivados Usando o CommonStore para Exchange Server
	Iniciando o Suporte Legado para Visualizar e Restaurar Documentos Arquivados Usando o CommonStore para Exchange Server

	Configurando Suporte de Legado para Documentos Arquivados Usando o CommonStore para Lotus Domino
	Iniciando o Suporte Legado para Documentos Arquivados Usando o CommonStore para Lotus Domino

	Ativando o Acesso aos Dados Arquivados para Tipos de Itens Legados

	Movendo do FileNet Email Manager ou FileNet Records Crawler para o Content Collector
	Movendo do FileNet Connector para Microsoft SharePoint Document Libraries para o Content Collector

	Parte 4. Configurando
	Configurando o Content Collector
	O Gerenciador de Configuração
	Ativando a Segurança no Gerenciador de Configuração
	Sinalizando mudanças no banco de dados de configuração
	Incluindo, Alterando ou Excluindo Objetos de Configuração no Gerenciador de Configuração
	Comandos do Teclado para o Gerenciador de Configuração

	Configurando um Banco de Dados de Configuração
	Incluindo ou Editando Conexões do Armazenamento de Dados
	Excluindo uma Conexão do Armazenamento de Dados
	Exportando ou Importando um Banco de Dados de Configuração

	Iniciando o Task Routing Engine
	Configurando o Serviço de Rota de Tarefa
	Verificando se o Content Collector Está em Execução
	Configurando as Definições para Consultas LDAP Durante o Processamento da Rota de Tarefa
	Serviços do Content Collector

	Configurando Conectores
	Configurando Conectores de Origem
	Configurando o Conector de Origem do Sistema de Arquivos
	Configurando o Email Connector
	Configurando o Conector SMTP
	Configurando o Conector Microsoft SharePoint

	Configurando Conectores de Destino
	Configurando um IBM Content Manager Connector e Conexões
	Configurando um Conector do Repositório do Sistema de Arquivos e os Repositórios
	Configurando um IBM FileNet Image Services Connector e Conexões
	Configurando oIBM FileNet P8 Connector e Conexões

	Configurando Conectores do Utilitário
	Configurando o Conector do Formulário de Metadados
	Configurando o Conector de Extração de Texto
	Configurando o Conector do Utilitário

	Mudando a Conta do Usuário de um Serviço
	Serviços do Content Collector


	Definindo Configurações Gerais
	Configurando o Suporte Legado do Content Collector para CommonStore para Exchange Server
	Configurações para Ativar a Restauração de Documentos Arquivados Usando o CommonStore para Exchange Server

	Modificando as Definições do Serviço da Web de Configuração
	Modificando as Definições do Centro de Informações
	Modificando as Configurações para o Aplicativo da Web
	Alterando o local do Aplicativo da Web no modelo de correio do Lotus Notes

	Modificando Definições de Configuração do Cliente
	Configurando o Acesso a Dados Arquivados
	Adaptando Definições de Coleta
	Incluindo Propriedades do Servidor de Conteúdo na Configuração de Acesso aos Dados Arquivados
	Incluindo Campos de Índice do Texto na Configuração de Acesso a Dados Arquivados
	Importando ou Exportando a Configuração de Acesso aos Dados Arquivados

	Verifique as Configurações para o Metadata Web Application
	Selecionando o Modelo de Formulário de Metadados
	Configurando a Definição de Formulário de Metadados

	Incluindo e Editando Metadados
	Incluindo, Editando e Classificando Listas
	Incluindo e Editando Metadados Definidos pelo Usuário
	Incluindo e Editando Metadados do Sistema de Arquivos
	Identificando Metadados do Sistema de Arquivos Delimitados
	Identificando Metadados do Sistema de Arquivos Baseados em XML

	Selecionando os Metadados do Sistema
	Propriedades de Metadados do Sistema de Formato de Arquivamento
	Propriedades de Metadados do Sistema de Deduplicação de Anexo
	Propriedades de Metadados do Sistema da Lista de Bloqueio
	Propriedades de Metadados do Sistema: Calcular Data de Expiração
	Propriedades dos Metadados do Sistema: Confirmar Documento do CM 8.x
	Propriedades dos Metadados do Sistema: Criar Documento do CM 8.x
	Propriedades dos Metadados do Sistema de Duplicata do CM 8.x
	Propriedades dos Metadados do Sistema de Atualização do CM 8.x
	Propriedades de Metadados do Sistema: Informações do Coletor
	Propriedades de Metadados do Sistema: E-mail
	Propriedades de Metadados do Sistema de Deduplicação de E-mail
	Propriedades de Metadados do Sistema: Arquivo
	Propriedades de Metadados do Sistema - Criar Documento do FileNet Image Services
	Propriedades de Metadados do Sistema Arquivar Documento na Pasta do FileNet Image Services
	Propriedades de Metadados do Sistema Modificar Permissões do FileNet Image Services
	Propriedades de Metadados do Sistema: Gerenciamento de Duplicatas FSC
	Propriedades de Metadados do Sistema: Metadados FSC
	Propriedades dos Metadados do Sistema: Documento de Criação do FSR
	Propriedades de Metadados do Sistema: URL de HTTP
	Propriedades de Metadados do Sistema do IBM Classification Module
	Propriedades dos Metadados do Sistema Confirmar Documento do P8 4.x
	Propriedades dos Metadados do Sistema: Documento de Criação do P8 4.x
	Propriedades de Metadados do Sistema Criar Instância de E-mail do P8 4.x
	Propriedades dos Metadados do Sistema: Registro de Declaração do P8 4.x
	Propriedades dos Metadados do Sistema: Arquivar Documento na Pasta do P8 4.x
	Propriedades dos Metadados do Sistema: Documentos de Link do P8 4.x
	Propriedades de Metadados do Sistema Modificar Segurança do Objeto do P8 4.x
	Propriedades dos Metadados do Sistema: Texto de Salvamento como XML Preparado do P8 4.x
	Propriedades de Metadados do Sistema de Nova Coleta
	Propriedades de Metadados do Sistema de Blog SP
	Propriedades de Metadados do Sistema de Coleta de SP
	Propriedades de Metadados Criar Sistema de Arquivos do SP
	Propriedades de Metadados do Sistema: Status da Tarefa
	Propriedades de Metadados do Sistema: Extração de Texto
	Propriedades de Metadados do Sistema Informações do Tipo de Conteúdo do Windows


	Configurando Rotas de Tarefa
	Rotas de Tarefa
	Trabalhando com Rotas de Tarefa
	Trabalhando com Rotas de Tarefas no Gerenciador de Configuração
	Aspectos Importantes a Considerar na Utilização de Rotas de Tarefa de E-mail
	Criando uma Rota de Tarefa
	Exportando Rotas de Tarefa como Modelos
	Dicas para Assegurar o Posicionamento Correto de Tarefas em uma Rota de Tarefa
	Copiando Tarefas
	Incluindo uma Tarefa de Registro de Auditoria
	Configurando a Rota de Tarefa de Erro
	Usando Pontos e Regras de Decisão

	Configurando Rotas de Tarefa a partir de Modelos
	Modelos de Rota de Tarefa do Content Collector
	Ordem de Tarefas em uma Rota de Tarefa
	Pacotes Configuráveis de Modelo para Lotus Domino
	Pacotes Configuráveis de Modelo para Usuários da Caixa de Correio do Microsoft Exchange
	Lotus Domino com Modelos de Arquivamento do IBM Content Manager
	Lotus Domino com Modelos de Arquivamento do FileNet P8
	Microsoft Exchange com Modelos de Arquivamento do IBM Content Manager
	Microsoft Exchange com Modelos de Arquivamento do FileNet P8
	Sistema de Arquivos com Modelos de Arquivamento do IBM Content Manager
	Sistema de Arquivos com Modelos de Arquivamento do FileNet P8
	SMTP com Modelos de Arquivamento do IBM Content Manager ou do FileNet P8
	Rotas de Tarefa do SharePoint
	Modelos de Arquivamento para Usuários do IBM CommonStore Antigo

	Trabalhando com o Editor de Expressão
	Expressões de Protótipo para Regras e Detecção Dinâmica do Documento ou de Classes de Registro
	Expressões comuns

	Usando Funções de Processamento Estendidas
	Ativando a Coleta de Informações de Arquivamento Adicionais
	Arquivando E-mail a partir de Arquivos Locais
	Gerenciando a Retenção de Documento
	Deduplicação
	Usando o Classification Module para Classificar Documentos

	Coletando Documentos para Processamento
	Planejamentos do Coletor
	Coletando a Partir de Armazenamentos de Documentos do Sistema de Correio
	Coletando Documentos do Sistema de Arquivos
	Coletando a partir de Sites do Microsoft SharePoint

	Configurando Tarefas
	Verificando Configurações da Tarefa e Incluindo Processamento Adicional
	Designando Valores da Propriedade
	Referência de Tarefa


	Usando as Ferramentas de Configuração
	Configurando um Repositório do IBM Content Manager
	Criando um Repositório do IBM Content Manager para Documentos a partir dos Aplicativos Notes
	Criando um Tipo de Item de Documento do IBM Content Manager para Documentos do Sistema de Arquivos ou do Microsoft SharePoint

	Configurando o Ambiente do Domino para Content Collector
	Ativando um Modelo do Domino para Arquivamento
	Ativando um Repositório do IBM Content Manager para Processamento pelo Indexador para Procura de Texto
	Configurando um Repositório do IBM FileNet P8
	Configurando um Repositório do IBM FileNet P8 para Documentos de Aplicativos Notes


	Ativando o Acesso aos Dados Arquivados
	Ativando um Repositório do IBM Content Manager para Procura
	O Indexador para Procura de Texto
	As Principais Etapas de Indexação
	Monitorando a Indexação de Texto
	Operações e Configurações Avançadas

	Ativando um Armazenamento de Objeto do IBM FileNet P8 para Pesquisa
	Ativando Armazenamentos de Objetos em Versões do FileNet P8 Anteriores à Versão 4.5.1 para Indexação de Texto Total
	Verificando sua Configuração do Content Search Engine para as Versões do IBM FileNet P8 Anteriores à Versão 4.5.1
	Ativando Armazenamentos de Objetos no FileNet P8 Versão 4.5.1 para Indexação de Texto Total
	Verificando sua Configuração do Content Search Engine para o IBM FileNet P8 Versão 4.5.1
	Limpando Armazenamentos de Objeto

	Sobre Coletas
	Definir e expor coletas

	Ativando a Procura por Documentos de E-mail
	Ativando a Procura em Atributos Customizados
	Ativando a Procura em Múltiplos Tipos de Itens ou Classes de Documentos
	Ativando a Procura em Múltiplas Coletas
	Fornecendo Mais de um Conjunto de Coletas para Procura

	Ativando o Acesso aos Dados Arquivados para Tipos de Itens Legados
	Alterando o Formato de Exibição do Valor de Data
	Configurando um Intervalo de Data Padrão para a Página Procura de E-mail
	Alterando o Modo de Visualização para Outlook

	Manipulando Documentos Errados
	Lista de bloqueio
	Ativando Links do Microsoft Outlook

	Protegendo Comunicações do Content Collector
	Substituindo Certificados para o Servidor de Aplicativos da Web integrado
	Enviando uma Solicitação de Certificado

	Comunicação do Cliente
	Proteção de URL
	Proteção de URL para URLs Dinâmicas
	Proteção de URL para URLs Estáticas



	Parte 5. Tutoriais
	Tutoriais do Sistema de Arquivos do Content Collector
	Arquivando Documentos do Sistema de Arquivos no FileNet P8
	Movendo Documentos Fora da Rede para o IBM FileNet P8
	Detectando e Processando Duplicatas, Procurando Documentos Arquivados e Apontados no Repositório e Declarando Documentos como
	Definindo Metadados para Serem Usados para Processar Arquivos para Arquivamento


	Parte 6. Desenvolvendo
	Desenvolvendo com as APIs do IBM Content Collector
	Desenvolvendo com as APIs de Serviços do Content Collector Aplicativo da Web
	Criando Solicitações para Arquivamento Interativas
	Estados do Documento

	RestoreAPI
	ViewingAPI
	Ativando a Segurança para as APIs de Serviços do Aplicativo da Web
	Ativando a Segurança Administrativa do WebSphere Application Server
	Ativando a Segurança do Aplicativo do WebSphere Application Server
	Fornecendo Certificados para Chamadas de API de Serviços do Aplicativo da Web


	Desenvolvendo com o Visualizador de Documento
	Os arquivos de configuração do Visualizador de Documento
	Pedidos do Visualizador de Documento
	Configurando o Workplace ou o Workplace XT para a utilização do Visualizador de Documento


	Parte 7. Monitoramento
	Monitorando o Desempenho do Sistema Content Collector
	Usando o Painel do Sistema
	Informações Monitoradas no Painel do Sistema

	Usando Contadores de Desempenho
	Contadores de Desempenho

	Rastreando Arquivos de Log do Sistema
	Quais Logs Controlar
	Formato de Arquivo e Convenções de Nomenclatura para Mensagens de Log do Sistema no Content Collector
	Níveis de Registro

	Usando Logs de Auditoria
	Usando Logs de Eventos
	Interpretando Logs de Eventos
	Excluindo Logs de Eventos
	IDs de Evento


	Parte 8. Usando o
	Usando o Content Collector
	Procurando, Visualizando e Restaurando Documentos
	Acessando E-mail Arquivado
	Delegar Acesso ao E-mail Arquivado
	Procurando E-mail Arquivado
	Visualizando e Restaurando o E-mail a partir da Lista de Resultados da Procura

	Alterações nos Documentos Arquivados
	Não Altere o Conteúdo de um E-mail Após Ele Ser Arquivado
	Não arquive documento de rascunho

	Configurando a Visualização noIBM FileNet Workplace XT

	IBM Content Collector Outlook Extension
	Instalando um Certificado Autoassinado para Autenticação de Servidor
	Arquivando o Conteúdo da Mensagem
	Restaurando o Conteúdo Arquivado
	Especificando Informações de Arquivamento Adicionais
	Sinalizando Mensagens para Fragmentação
	Especificando Opções de Configuração
	Configurando Opções Avançadas para o Arquivamento Off-line
	Especificando Configurações Avançadas

	Procurando em Archives
	Ativando Repositórios Off-line no Microsoft Exchange
	Criando um Repositório Off-line
	Iniciando e Parando Atualizações Periódicas



	Parte 9. Resolução de Problemas e Suporte
	Resolução de Problemas do Content Collector
	Recuperando Informações de Versão
	Resolução de Problemas de Instalação
	Resolução de Problemas do Modo de Expansão
	A Instalação do Aplicativos da Web Falhou
	A Criação do Banco de Dados de Configuração do Content Collector no Servidor Remoto Falha
	Usando uma Versão do DB2 Diferente para o Banco de Dados de Configuração em um Servidor Remoto para a Versão Instalada no Ser
	A Conexão com o Banco de Dados Oracle Falha
	Usando o DB2 Data Server Client Versão 9.5 Fix Pack 1 ou 2
	Problemas de Memória ao Executar a Configuração Inicial ou as Ferramentas de Configuração
	O Servidor CommonStore e as Tarefas do CSLD Falham ao Iniciar

	Resolução de Problemas de Configuração
	Resolução de Problemas de Sistemas de Origem
	ID do Usuário para o Serviço do IBM Content Collector Email Connector
	Usando um Banco de Dados de Correio Multilíngue
	O Arquivo de ID do Lotus Notes Não Pode ser Validado
	Anexos duplicados nos documentos do Lotus Notes não são removidos
	Apenas um Processo Pode Funcionar com um Arquivo PST de cada Vez
	Mensagens do Diário de Envelope do Microsoft Exchange Não São Arquivadas
	Alterando o Tempo de Espera se o Outlook Extension não Puder Ser Carregado
	O Início do Outlook Pode Ser Muito Lento se Você não Estiver Conectado à Rede
	Executando o Content Collector Outlook Extension no Citrix
	Os Documentos Arquivados Usando o CommonStore para Exchange Server não Podem Ser Restaurados
	Após a Restauração de Documentos Legados, Eles Não São Exibidos no Outlook
	Nem Todas as Mensagens Arquivadas São Copiadas para um Novo Repositório Off-line
	Microsoft Exchange: Suporte do Repositório Off-line Para de Funcionar Após 5000 Documentos Terem Sido Recuperados ou Copiados
	O Email Connector para o Microsoft Exchange Não Pode Conectar-se ao Active Directory
	A Validação do Conector SharePoint Falha
	Os Nomes de Colunas do SharePoint São Exibidos Incorretamente

	Resolução de Problemas de Repositórios de Destino
	Documentos do Content Manager Persistem Apesar da Falha Pós-Arquivamento
	Ao Reiniciar o Servidor Content Collector, a Conexão com o Objeto do FileNet P8 É Perdida
	Validação do IBM FileNet P8 Falha ao Usar Conexão HTTPS em Configuração Inicial/Ferramentas de Configuração
	Erros CONTENT_CA_READ_FAILED ou CONTENT_PC_WRITE_FAILED Aparecem Frequentemente nos Logs do IBM FileNet P8 Connector

	Resolução de Problemas de Componentes
	O Monitoramento de Pastas com Caminhos Muito Longos Não Funciona
	Origem de Coleta "Servidor" Não é Suportada para o Microsoft Exchange Server 2010
	Rotas de Tarefas com um Coletor que Inclui a Pasta-raiz / na Lista de Pastas Monitoradas Não Funcionam
	As Procuras por Caracteres DBCS Falham se o DB2 Versão 9.5 For Usado
	Alguns Arquivos Temporários Desaparecem e Não Podem ser Processados
	Alguns anexos de e-mail do Microsoft Outlook não podem ser visualizados

	Resolução de Problemas de Rotas de Tarefa

	Resolução de Problemas do Indexador para Procura de Texto
	Configuração Incorreta do Net Search Extender
	O Tipo de Item Não Pode Ser Processado por uma Ferramenta do Indexador
	Uma Biblioteca do DB2 Nativa Não Pode Ser Carregada
	Diretório de Instalação do DB2 Não Pode Ser Localizado
	Nenhum Índice é Localizado Após o Índice ser Recriado
	O Net Search Extender Para Inesperadamente sem Emitir um COMMIT
	O Net Search Extender Falha Enquanto o Processo Indexador Está em Execução
	O Processo Indexador Para por que a UDF AFUFetchFile não Pode Ser Acessada
	Obtendo o Número da Porta do DB2
	Usando Instruções SQL que São Muito Longas ou Complexas
	Usando uma Configuração de JDBC Incorreta para os Processos do Indexador
	O Driver JDBC Tipo 2 não Pode Ser Carregado Corretamente
	Itens com Conteúdo Textual Maior do que 1 MB Não São Indexados ao Usar o DB2 V9.5
	O Processo Indexador Para por que o Índice não Pode Ser Localizado
	Alterações nas Configurações de Diretório e Nome do Arquivo Padrão da Configuração da UDF AFUFetchFile
	Erro ao Acessar Arquivos XML na UDF afuFetchFile
	Erro ao acessar os arquivos XML na UDF do afuFetchFile se o ID do item consistir em pontos de interrogação
	O Processo Trabalhador do Indexador Para Indicando uma Situação de Falta de Memória


	Parte 10. Apêndices
	Avisos
	Índice Remissivo
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	I
	J
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	V
	W
	X


