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ibm.com e Recursos Relacionados

O suporte ao produto e a documentação estão disponíveis a partir de ibm.com.

Suporte e Assistência

O suporte ao produto está disponível na web. Clique em Suporte no Web site do
produto em:

IBM eDiscovery Analyzer
http://www.ibm.com/software/data/content-management/support/
ediscovery-analyzer/

IBM eDiscovery Manager
http://www.ibm.com/software/data/content-management/support/
ediscovery-manager/

Centro de informações

É possível visualizar a documentação do produto em um centro de informações
baseado em Eclipse que você pode instalar quando o produto for instalado. Pelo
padrão, o centro de informações executa em um modo de servidor da Web que
outros navegadores da Web podem acessar. É possível executá-lo localmente em
sua estação de trabalho. Consulte o centro de informações em
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/email/v2r2m0/topic/
com.ibm.email.doc/welcome.htm.

Publicações em PDF

É possível visualizar os arquivos PDF on-line utilizando o Adobe Acrobat Reader
para o seu sistema operacional. Se você não tiver o Acrobat Reader instalado,
poderá fazer download dele a partir do Web site da Adobe em
http://www.adobe.com.

Consulte os seguintes Web sites de publicações em PDF:

Produto Web site

IBM eDiscovery Analyzer http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27019184

IBM eDiscovery Manager http://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?rs=3506&context=SS8JHU
&uid=swg27019064

Como Enviar Seus Comentários
Seu feedback é importante para ajudar no fornecimento de informações mais
exatas e de mais alta qualidade.

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

Você está convidado a contar a IBM como aprimorar a consumabilidade dos
produtos de software. Caso queria ajudar a IBM a tornar o IBM® eDiscovery
Analyzer mais fácil de utilizar, faça a Pesquisa de Consumabilidade em
http://www.ibm.com/software/data/info/consumability-survey/.

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

Para aprender sobre as opções de serviço 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 contatar a IBM, consulte o Web site
da IBM para Contato em http://www.ibm.com/contact/us/.
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Capítulo 1. O Que Há de Novo no eDiscovery Analyzer Versão
2.2?

O IBM eDiscovery Analyzer Versão 2.2 inclui recursos novos e avançados.

Suporte a Diversos Servidores de Conteúdo
Usando os novos recursos no eDiscovery Manager Versão 2.2, uma única
instância do eDiscovery Analyzer agora pode suportar diversos servidores
de conteúdo semelhantes. Isso significa que o eDiscovery Analyzer pode
suportar:
v Casos que consistem no conteúdo de um ou mais domínios do IBM

FileNet P8
v Casos que consistem no conteúdo de um ou mais servidores de

biblioteca IBM Content Manager Enterprise Edition

O eDiscovery Analyzer não suporta um único caso que consiste no
conteúdo de ambos os domínios de IBM FileNet P8 e os servidores de
biblioteca do Content Manager EE.

Segurança Avançada
Nas liberações anteriores, o eDiscovery Analyzer suportava duas funções:
administrador e usuário. Iniciando na versão 2.2, o eDiscovery Analyzer
suporta funções ativadas no eDiscovery Manager, fornecendo controle mais
granular sobre as tarefas que um usuário pode executar. Cada função que
você designa a um usuário permite que o usuário execute uma ou mais
tarefas.

Procura melhorada do conteúdo de caso
Os seguintes aprimoramentos de procura foram incluídos no eDiscovery
Analyzer:
v Procurar documentos semelhantes ou quase duplicados.
v Procurar incluindo termos sugeridos, como sinônimos ou variações de

termos de procura localizados no conteúdo do caso.
v Procurar por comentários do usuário nos documentos.
v Procurar por sinalizadores designados aos documentos. Somente os

usuários com função de segurança apropriada podem visualizar ou
procurar sinalizadores no log de auditoria.

Aprimoramento de Visualização
Uma nova visualização, um gráfico de categoria, permite que os usuários
vejam as correlações entre os valores nas categorias. É possível selecionar
duas categorias e ver a frequência com a qual os valores nessas duas
categorias aparecem com o tempo nos resultados de procura. O gráfico de
categoria ajuda a descobrir os termos relacionados e os conceitos que, do
contrário, podem não ser óbvios.

Recursos de Revisão Aumentada
Agora os usuários podem visualizar os documentos como HTML ou em
um aplicativo associado (com segurança correta). Os administradores
podem designar a cor para os sinalizadores para ajudar na revisão.

Analíticas Expandidas
As categorias são exibidas e podem ser procuradas como hierarquias. Os
termos semelhantes ou idênticos podem ser agrupados juntos (aspectos
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canônicos). Os usuários podem procurar por documentos semelhantes ou
quase duplicados, e os usuários podem visualizar os encadeamentos de
e-mail.

Suporte ao Idioma Expandido
O eDiscovery Analyzer suporta a exibição de documentos em linguagens
bidirecionais.

Aprimoramentos Administrativos
Os administradores podem mapear os campos de procura para um caso,
aplicando um modelo de procura a partir do eDiscovery Manager.

Os administradores podem reindexar um caso que foi anteriormente
indexado e revisado e, em seguida, retornado ao eDiscovery Manager. Os
sinalizadores que foram anteriormente aplicados podem ser retidos no caso
reindexado.

Melhoria de Escalabilidade
O eDiscovery Analyzer agora distribui a carga de trabalho de indexação
entre os servidores auxiliares, se ativados.
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Capítulo 2. Visão Geral do eDiscovery Analyzer

O IBM eDiscovery Analyzer é um aplicativo que permite ao um assistente de
advogado ou advogado procurar, visualizar e analisar documentos arquivados no
processo de descoberta jurídica.

O eDiscovery Analyzer ajuda investigadores, auditores ou profissionais da área
jurídica a fazerem procuras conceituais e a analisarem informações armazenadas
eletronicamente, preservadas nos casos pelo IBM eDiscovery Manager. O
eDiscovery Analyzer permite que os usuários tenham um insight antecipado em
um caso e formem estratégias antecipadas de caso fornecendo ferramentas para
identificar os conceitos chave e frases, entender os fatos relacionados e
encadeamentos de comunicação, localizar as partes críticas da evidência e
identificar as testemunhas. Ao usar o eDiscovery Analyzer, os usuários podem
conduzir a avaliações de caso antecipadas, preparar para discussões de reunião e
conferência e refinar melhor a questão do caso para ajudar a mitigar o risco
jurídico e reduzir dramaticamente os custos de revisão de descoberta eletrônica.

Procura Conceitual

O Discovery Analyzer eDiscovery Analyzer oferece recursos avançados de análise
de conteúdo baseados em UIMA que ajudam os usuários a formularem procuras
bem superiores em relação às procuras de texto normais. A interrogação
multidimensional conduzida por categoria dos dados é fornecida através de
modelos de procura configuráveis que podem alavancar os metadados e o
conteúdo em combinação com aspectos hierárquicos e canônicos, e ainda mais
através da pesquisa de similaridades.

Refinando o Conteúdo do Caso

O eDiscovery Analyzer permite que os usuários refinem o conteúdo de caso para
obter um conjunto de dados relevante muito menor com ferramentas direcionadas
a identificar o conteúdo privilegiado não responsivo e irrelevante que pode ser
rejeitado ou sinalizado para eliminar o “ruído” a partir das informações de caso
inicialmente preservadas. A identificação rápida das variações de palavra-chave e
de frase ajuda a evitar omissão acidental de conteúdo a partir de erros comuns de
ortografia e sinônimos relevantes da questão. A detecção de encadeamento de
e-mail pode ser usada para evitar a perda de conteúdo que pode não existir nos
e-mails individuais.

O eDiscovery Analyzer pode ser usado em paralelo às procuras planejadas em
andamento no eDiscovery Manager, o que pode reduzir o tempo de resposta às
solicitações de informações, já que o início do processo de refinamento ocorre antes
de todos os dados possíveis estarem disponíveis.

Recursos de Análise

O eDiscovery Analyzer fornece visualizações e outras ferramentas que são úteis
para a análise detalhada e para a compreensão das informações do caso.

Linha de tempo
A linha de tempo fornece informações ricas para o usuário em um formato
visual compacto, fornecendo insight nos pontos no tempo quando os
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tópicos específicos estiverem sendo endereçados. Também revela quando o
interesse em diversos tópicos podem ter estado fora da norma versus o
período de tempo geral dos resultados da procura.

Diagrama de E-mail
Você pode obter mais informações sobre as comunicações entre emissores e
destinatários visualizando o diagrama de e-mail. Você pode identificar
pessoas e domínios chave, links cruciais em relacionamentos de emissores
e destinatários diretos e indiretos, subgrupos ou clusters e o volume de
e-mail entre emissores e destinatários específicos. Por exemplo, você pode
observar que uma pessoa recebe vários e-mails, mas não envia muitos, o
que pode sugerir que ela é copiada em muitos e-mails, mas não é o
destinatário principal. Nesse caso, o destinatário pode ter uma função
central na tomada de decisões e você pode desejar observar mais
atentamente os e-mails que essa pessoa recebe.

Gráfico de Categoria
O gráfico de categoria permite que os usuários visualizem a correlação em
potencial entre os valores nas categorias. O gráfico permite selecionar duas
categorias por vez e mostrará um gráfico interativo, a frequência na qual
os valores nessas duas categorias aparecem com o tempo nos resultados de
procura. O gráfico de categoria ajuda na descoberta de termos e conceitos
relacionados que, de outro modo, não seriam óbvios.

Log de Auditoria, Sinalizadores, Comentários

O eDiscovery Analyzer mantém um log de auditoria de operações chave que os
usuários executam em documentos de caso para promover a defensibilidade dos
resultados ediscovery. Por exemplo, é possível determinar quais procuras um
usuário executou em um determinado período de tempo. Também é possível
rastrear itens que eles recuperaram, exportaram, mantiveram ou liberaram.

Os usuários também podem comentar sobre os documentos que estão incluídos
nos casos, por exemplo, para esclarecer o motivo pelo qual foi sinalizado de certa
maneira, por exemplo, sendo privilegiado. Em seguida, os comentários também se
tornam o conteúdo procurável.
Conceitos relacionados

Visão Geral do IBM eDiscovery Manager
Informações relacionadas

Faça o tour guiado do eDiscovery Analyzer para administradores.
Faça o tour guiado do eDiscovery Analyzer para usuários.

Visão Geral da Arquitetura do eDiscovery Analyzer
O IBM eDiscovery Analyzer procura e-mail, anexos e outros documentos que são
coletados em um caso, usando IBM eDiscovery Manager.

O eDiscovery Analyzer pode procurar qualquer caso indexado que for criado no
eDiscovery Manager.

Um sistema eDiscovery Analyzer inclui os seguintes componentes principais:
v Navegador da Web
v eDiscovery Analyzer
v eDiscovery Manager
v Um servidor de archive
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Você configura este sistema diferentemente dependendo se você utiliza Content
Manager EE ou IBM FileNet P8.

Para obter o melhor desempenho, o eDiscovery Analyzer, eDiscovery Manager e o
servidor de archive devem estar em máquinas diferentes.

O eDiscovery Analyzer suporta documentos de e-mail Lotus Notes nos sistemas
AIX e Microsoft® Windows® e os documentos de e-mail Microsoft Exchange nos
sistemas Microsoft Windows e formatos de arquivo de documento comum.

O gráfico a seguir mostra a arquitetura típica do eDiscovery Analyzer trabalhando
com eDiscovery Manager e Content Manager EE ou IBM FileNet P8.

Conceitos relacionados

Visão Geral da Arquitetura do IBM eDiscovery Manager

Cenário: Analisando Documentos Coletados para Descobertas
Jurídicas

Os Advogados e Assistentes Jurídicos na ExampleCo. LLC, uma empresa de
advocacia fictícia, garantem a conformidade com a ordem de descoberta de um
processo judicial recente contra seu cliente, ExampleCo. Enterprise, analisando os
documentos que foram anteriormente coletados e categorizados pelo eDiscovery
Manager.

Chris Marsh, um advogado júnior da ExampleCo. LLC, foi designado para o
processo judicial contra a ExampleCo. Enterprise. Ele efetua logon no eDiscovery
Analyzer e em sua lista de casos ele vê um novo caso para o processo judicial da
ExampleCo. Enterprise. O novo caso foi criado com o eDiscovery Manager por Ben
Williams, um assistente jurídico nesta empresa, quando procurou o grande archive
de e-mail da ExampleCo. Enterprise por documentos potencialmente relevantes
para a ordem de descoberta do processo judicial.

Capítulo 2. Visão Geral do eDiscovery Analyzer 5

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/email/v2r2m0/topic/com.ibm.edc.doc/edcao001.htm


Como um administrador no eDiscovery Analyzer, Chris indexa o novo caso para
que seus documentos possam ser mais analisados. O caso contém mais de 10.000
documentos e anexos de e-mail.

Depois do caso ser completamente indexado, Chris procura por alguns poucos
termos gerais que poderiam pertencer ao processo judicial, que aparecem em
vários dos documentos. O eDiscovery Analyzer lista aspectos dos resultados da
procura, como frases ou destinatários de e-mail, na ordem de sua frequência. Chris
revisa algumas das frases que ocorrem com maior freqüência para reduzir sua
procura a um conjunto menor de documentos e revisa alguns dos documentos
nesse conjunto menor para confirmar sua relevância.

Chris observa grandes blocos de texto recorrentes em muitos e-mails que contêm
renúncias de responsabilidade corporativas ou informações sobre contatos. Chris
especifica este texto como texto a ser ignorado, e atualiza o índice para o caso para
que o texto especificado não seja mais incluído nos resultados de procura futuros.
Através de sua análise, Chris percebe que alguns termos de procura importantes
(como "confidencial") retornam muitos documentos irrelevantes porque o termo é
localizado em um e-mail padrão ou texto clichê de documento como um bloco de
rodapé ou de assinatura. Chris marca essas partes de texto padrão com texto a ser
ignorado também para eliminá-las de procuras futuras.

Logo Chris percebe que documentos inteiros podem ser seguramente ignorados,
como spam, email automaticamente gerados ou comunicados de empresas. Ele
filtra este ruído procurando por frases ou remetentes que freqüentemente aparecem
nesses documentos, e sinaliza-os como "Não-Responsivo". Ele então exclui todos os
documentos sinalizados como "Não-Responsivo" em suas procuras futuras.

Chris continua analisando os documentos do caso, sucessivamente visualizando
frases frequentes, remetentes de e-mails e autores de documentos. Ele utiliza a
linha de tempo gráfica para reduzir ainda mais o conjunto de documentos a um
período de tempo em que a maioria dos emails foi enviada e em que os
documentos foram criados. Ele segue diversos encadeamentos de email para
confirmar seus critérios de procura. Interagindo com os documentos do caso,
sucessivamente reduzindo e então expandindo suas procuras, Chris identifica fatos
e conceitos chave dentro dos documentos. Chris também usa o diagrama gráfico
de e-mails para identificar relacionamentos e comunicações chave entre emissores e
destinatários de e-mails. Ele localiza alguns documentos que podem ser
extremamente importantes no processo judicial e marca esses documentos com um
sinalizador "Importante" conforme os localiza. Chris constrói diversas consultas de
procura alternativas, com base em seu entendimento dos fatos-chaves subjacentes a
este caso, e os salva como meios de consulta para procurar mais ainda.

Depois de criar a melhor consulta de procura inicial para o caso, Chris sinaliza
esses documentos como "Relevantes" para o processo judicial. Agora que sua
análise terminou, Chris grava os dados de volta no servidor de archive, com os
documentos sinalizados salvos em pastas no eDiscovery Manager. Assim, ele pode
exportar o caso em um formato adequado para revisão posterior por um advogado
sênior na ExampleCo. LLC.

O diagrama a seguir ilustra um fluxo típico de documentos que estão sendo
analisados para descoberta jurídica.
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Cenário: Gerenciando um Ciclo de Vida de Caso
Use o IBM eDiscovery Manager e o IBM eDiscovery Analyzer juntos para criar,
gerenciar, analisar, revisar e exportar os documentos em um caso.

Alexandra Jackson possui experiência em tecnologia da informação (TI), mas
atualmente trabalha junto ao conselho geral da ExampleCo. LLC, uma empresa
fictícia de advocacia. Alexandra é responsável por compreender as solicitações de
descoberta jurídica e sua conversão em procuras em documentos arquivados.
Alexandra também trabalha com administradores de sistemas de e-mails,
administradores de arquivos de e-mails e outros administradores de TI
especializados conforme exigido para os casos de procura. Alexandra é responsável
pela criação de casos no eDiscovery Manager e pela configuração básica do
eDiscovery Manager e do eDiscovery Analyzer.

Ben Williams é um assistente jurídico que trabalha no contrato para a ExampleCo.
LLC, revisando documentos para um caso antes que os documentos sejam
enviados para revisão externa. Ben usa o eDiscovery Analyzer para revisar
documentos de casos e sinalizar documentos que não sejam relevantes para a
ordem de descoberta.

Alexandra criou um caso denominado Demo_Case no eDiscovery Manager para
um cliente da ExampleCo. LLC. Alexandra salvou a procura que determinou os
documentos que fazem parte do caso. Ben concluiu algumas procuras preliminares
em Demo_Case e sinalizou alguns documentos. Ben transferiu os resultados de sua
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análise para o servidor de archive e os sinalizadores que Ben aplicou podem ser
vistos em Demo_Case no eDiscovery Manager.

Os advogados em ambos os lados do caso se encontraram e concordaram com
algumas mudanças nos termos de procura de documentos que sejam relevantes
para o caso. Para aplicar os novos termos ao caso existente, Alexandra abre a
procura salva, altera os termos, salva a procura novamente e planeja a procura
para que seja executada toda semana, caso o conteúdo seja alterado novamente.
Quando ela executa a procura salva, Alexandra selecione a opção para mostrar
apenas os resultados de procura que ainda não se encontram no caso.

Algumas semanas depois, Alexandra efetua login no eDiscovery Analyzer como
um administrador e nota que o conteúdo de Demo_Case de fato foi alterado. As
alterações exigem que o caso seja atualizado. Alexandra atualiza o caso e notifica
Ben para revisar o caso novamente a procura de qualquer documento novo. Os
documentos sinalizados anteriormente ainda estão sinalizados e os documentos
sinalizados que não fazem mais parte do caso desapareceram. O novo conteúdo
não está sinalizado. Ben analisa todos os documentos que não foram sinalizados e
sinaliza mais documentos que parecem ser responsivos.

Quando Ben termina sua análise, ele notifica Alexandra de que ela pode transferir
o caso de volta para o servidor de archive. Alexandra transfere o caso e em
seguida exporta o conteúdo da pasta Responsivo para revisão por uma empresa
externa. Como ela usa o formato EDRM, as informações de sinalização também são
incluídas nas informações exportadas.
Informações relacionadas

Faça um tour guiado que mostra o cenário em ação.
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Capítulo 3. Pré-requisitos para eDiscovery Analyzer

Para obter uma lista completa dos pré-requisitos de software e hardware para IBM
eDiscovery Analyzer, consulte Requisitos do Sistema para eDiscovery Analyzer
Versão 2.2.
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Capítulo 4. Instalando o eDiscovery Analyzer

É possível instalar o eDiscovery Analyzer e conectar-se aos servidores de conteúdo
Content Manager EE ou IBM FileNet P8.

Antes de instalar o eDiscovery Analyzer, certifique-se de que os seguintes
pré-requisitos sejam atendidos.
v Você deve estar executando as versões suportadas do software obrigatório. Para

obter uma lista completa de requisitos de hardware e de software, consulte
Requisitos do Sistema para IBM eDiscovery Analyzer Versão 2.2.

v Você deve ter o eDiscovery Manager instalado, e o servidor no qual o
eDiscovery Analyzer está instalado deve poder se conectar ao servidor de
archive que está conectado a este servidor eDiscovery Manager. Para obter o
melhor desempenho, o eDiscovery Analyzer, eDiscovery Manager e o servidor
de archive devem estar em máquinas diferentes.

v Se você estiver instalando o eDiscovery Analyzer para Windows, execute o
programa de instalação a partir de uma conta do administrador. É possível
configurar o eDiscovery Analyzer para um usuário diferente após a instalação.

v Se você estiver instalando o eDiscovery Analyzer para AIX, certifique-se de que
o sistema tenha a codificação de idioma configurada como UTF-8. É possível
configurar a codificação de idioma, executando este comando: export
LANG=en_US.UTF-8.

v Se planejar instalar o eDiscovery Analyzer utilizando um leitor de tela (como
JAWS), primeiro instale o software Java™ Access Bridge antes de executar o
programa de instalação do eDiscovery Analyzer.

Para instalar o eDiscovery Analyzer:
1. Em um prompt de comandos, altere para o CD do eDiscovery Analyzer ou

para o diretório onde você transferiu o produto por download.
2. Execute o programa de instalação:

Sistema Operacional Comando de instalação

AIX Digite: install.bin

Também é possível executar o programa de
instalação em modo do console digitando
install.bin -i console

Instale em modo do console se o seu sistema
não estiver executando em uma interface
gráfica com o usuário, como a X Window
System.

Microsoft Windows Digite: install.exe

Ou na pasta Meu Computador em seu
desktop, vá para a Unidade de CD ou para
o diretório onde você transferiu o produto
por download e dê um clique duplo em
install.exe.

3. Leia e aceite os termos de licença de software.
4. Siga os prompts para concluir a instalação.
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Restrição: É possível especificar a porta comum HTTP 80 e a porta HTTPS 443
mas, caso contrário, não especifique um número de porta menor do que 1024.

Dica: Caso sua rede utilize o protocolo IPv6, especifique dois pontos em
sequência ( :: ) para os números das portas.

Se você instalou o eDiscovery Analyzer no AIX, certifique-se de que o sistema
fornece identificadores de arquivos suficientes para suportar a indexação de
documentos, configurando ulimit para unlimited. Para determinar a configuração
atual, execute os seguintes comandos:
ulimit -S -n
ulimit -H -n

Se a resposta indicar que ulimit não está configurado como unlimited, execute os
seguintes comandos:
ulimit -S -n unlimited
ulimit -H -n unlimited

Para verificar se ulimit agora está configurado como unlimited, efetue logout do
AIX, efetue login novamente e execute os seguintes comandos:
ulimit -S -n
ulimit -H -n

.

Antes de configurar o eDiscovery Analyzer, certifique-se de que os usuários foram
designados às funções de usuário no eDiscovery Manager.

Quando iniciar o eDiscovery Analyzer pela primeira vez, configure a conexão para
Content Manager EE ou IBM FileNet P8.

Você deve criar um caso no eDiscovery Manager antes de indexar o caso e ativar o
caso para a procura no eDiscovery Analyzer.
Tarefas relacionadas

“Configurando Múltiplos Servidores para Processar Casos” na página 35

Instalando com um Leitor de Tela
Para instalar o eDiscovery Analyzer com um programa leitor de tela (como o
JAWS), primeiro instale o software Java Access Bridge.

Se o JAB (Java Access Bridge) não for instalado antes da utilização de um leitor de
tela para instalar o eDiscovery Analyzer, o leitor de tela pode não ler corretamente
os painéis de instalação do produto.

Para instalar com um leitor de tela:
1. Copie o software do eDiscovery Analyzer para o seu sistema a partir do Web

site de download ou do CD do produto.
2. Se você ainda não tem um Java Runtime Environment (JRE) instalado, faça

download do JRE a partir do Web site do Java na seguinte URL:
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html. Nesta página da Web,
localize a seção para o mais recente Java Runtime Environment (JRE) para o
link Download e para links para instruções de instalação, arquivo leia-me e
outras informações relacionadas.
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3. Faça download do Java Access Bridge (JAB) a partir do Web site do Java na
seguinte URL: http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html. Faça
download da versão JAB que suporta seu software leitor de tela.

4. Instale o Java Access Bridge. Consulte o link de Documentação para obter
informações sobre a instalação. Na maioria dos casos, você deve executar
apenas o arquivo executável *.exe para instalar o software. Pelo padrão, o JAB
é instalado na JVM (Java Virtual Machine) padrão no sistema. Se seu JRE
utilizar a JVM padrão para seu sistema, então instale o JAB em seu diretório de
instalação padrão.

5. Instale seu software leitor de tela, se ele ainda não estiver instalado.
6. Inicie seu software leitor de tela.
7. Inicie o instalador do eDiscovery Analyzer:

install.exe LAX_VM JRE_DIR/bin/java.exe

where JRE_DIR é o diretório que contém a instalação do Java Runtime
Environment.

Executando uma Instalação Silenciosa
As opções -i silent -f properties_file_path fazem com que o instalador execute em
modo silencioso. Nenhum janela de instalação é exibida.

Para executar uma instalação silenciosa:

Inicie o programa de instalação silenciosa:

Sistema Operacional Comando de instalação

AIX Digite install.bin -i silent -f
properties_file_path

Especifique o nome do caminho completo
do arquivo de propriedades, como por
exemplo: install.bin -i silent -f
/opt/eda/eda.properties

Microsoft Windows Digite install.exe -i silent -f
properties_file_path

Especifique o nome do caminho completo
do arquivo de propriedades, como por
exemplo: install.exe -i silent -f
C:\eda.properties

Arquivo de Propriedades da Instalação Silenciosa
Uma instalação silenciosa pode economizar tempo e garantir a consistência
utilizando um arquivo de propriedades que especifica configurações comuns a
serem utilizadas durante a instalação em múltiplos sistemas.

Propriedades de instalação silenciosa

Use as instalações silenciosas se deseja usar as mesmas configurações do IBM
eDiscovery Analyzer ao instalar em vários sistemas ou se deseja clonar um sistema
depois de determinar as melhores configurações do produto.
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O eDiscovery Analyzer gera um arquivo de propriedades de instalação silenciosa
após cada instalação. O arquivo installer.properties é salvo no diretório de log.

USER_INSTALL_DIR
Especificar o diretório de instalação.

Restrição: Se o instalador silencioso for executado no Windows, preceda o
separador de caminho (\) com uma segunda barra invertida (\), como por
exemplo: USER_INSTALL_DIR=C:\\Arquivos de Programa\\IBM\\
eDiscoveryAnalysis

SERVER_HOSTNAME
Especificar o nome qualificado completo do host . Pergunte ao seu
administrador de rede se não tiver certeza do nome qualificado do host
completo de seu sistema.

ADMIN_HTTP_PORT
Especifique o número da porta HTTP TCP/IP para o servidor da Web. O
padrão é a porta 80. Exceto para o número de porta padrão 80, não
especifique um número de porta menor que 1024.

ADMIN_HTTPS_PORT
Especifique o número da porta HTTPS TCP/IP para o servidor da Web. O
padrão é a porta 443. Exceto para o número de porta padrão 443, não
especifique um número de porta menor que 1024.

SERVICE_INSTALL
Especifique 0 para não instalar o aplicativo como um serviço no Windows
ou como um daemon no AIX. Especifique 1 para instalar como um serviço.

DESKTOP_SHORTCUT
Especifique 0 para não criar um atalho de desktop. Especifique 1 para criar
um atalho de desktop.

LAUNCH_APP
Especifique 0 para não iniciar o aplicativo depois da instalação. Especifique
1 para iniciar o aplicativo depois da instalação.

LICENSE_ACCEPTED
Especifique true para aceitar os termos de licença.

Importante: Se o arquivo de propriedades não tiver esta propriedade
configurada como true, a instalação falhará.

REFRESH_INSTALL
Especifica se a instalação é nova ou é uma instalação de atualização. A
propriedade REFRESH_INSTALL não se aplica à instalação de um fix pack.

Os valores possíveis para a propriedade REFRESH_INSTALL são 0 ou 1.
Especifique 0 par indicar uma nova instalação ou especifique 1 para
indicar uma instalação de atualização. O valor padrão é 1.

Amostra de Arquivo de Propriedades de Instalação Silenciosa

O exemplo a seguir mostra um arquivo de propriedades típico chamado
eda.properties para uma instalação silenciosa em um sistema AIX:
USER_INSTALL_DIR=/opt/IBM/eDiscoveryAnalyzer
SERVER_HOSTNAME=eda.ibm.com
ADMIN_HTTP_PORT=80
ADMIN_HTTPS_PORT=443
SERVICE_INSTALL=0
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DESKTOP_SHORTCUT=0
LAUNCH_APP=1
LICENSE_ACCEPTED=true
REFRESH_INSTALL=1

Para instalar utilizando este arquivo, digite o seguinte comando:

install.bin -i silent -f /opt/eda/eda.properties

Instalação de Atualizações
Uma atualização de produto instala as atualizações do programa.

O programa de instalação de atualização instala o eDiscovery Analyzer de uma
dessas duas maneiras
v Como uma nova instalação se nenhuma instalação anterior do eDiscovery

Analyzer for detectada .
v Sobrescreve uma instalação existente como um meio de instalar atualizações.

Instalação de GUI ou do Modo do Console
Se uma instalação anterior do eDiscovery Analyzer for detectada, o
programa de instalação de atualizações informa ao usuário que ele pode
sobrescrever a instalação existente do eDiscovery Analyzer preservando a
configuração ou pode cancelar a instalação. Se nenhuma versão anterior do
eDiscovery Analyzer for detectada, o programa de instalação instala uma
nova instalação do eDiscovery Analyzer.

Instalação Silenciosa
O valor da propriedade de instalação no modo
silenciosoREFRESH_INSTALL determina como funciona o programa de
instalação. Como não há intervenção do usuário no modo silencioso, o
comportamento do programa de instalação é baseado na detecção da
existência do eDiscovery Analyzer e no valor de REFRESH_INSTALL da
seguinte forma /:
v Se uma instalação anterior do eDiscovery Analyzer for detectada, o

programa de instalação silenciosa executa uma das seguintes ações: Se o
valor de REFRESH_INSTALL for 1, o programa de instalação no modo
silencioso sobrescreve o eDiscovery Analyzer existente, preservando a
configuração existente. Se o valor de REFRESH_INSTALL for 0, o
programa de instalação no modo silencioso pára a instalação e indica
que há uma instalação anterior existente.

v Se nenhuma instalação anterior do eDiscovery Analyzer for detectada, o
programa de instalação silenciosa instala uma nova instalação
independente do valor da propriedade REFRESH_INSTALL.

A tabela a seguir sumariza os tipos de instalação e os valores de
REFRESH_INSTALL:

REFRESH_INSTALL 0 1

Uma instalação anterior do
eDiscovery Analyzer foi
detectada .

Para e exibe um erro
indicando que uma
instalação do eDiscovery
Analyzer já existe.

Sobrescreve ao eDiscovery
Analyzer com a nova
instalação, preservando a
configuração.

Nenhuma instalação anterior
do eDiscovery Analyzer foi
detectada .

Instala o eDiscovery
Analyzer como uma
instalação atual.

Instala o eDiscovery
Analyzer como uma
instalação atual.
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A propriedade REFRESH_INSTALL não se aplica à instalação de um fix pack.

Iniciando e Parando o eDiscovery Analyzer
Se você não instalou o eDiscovery Analyzer como um serviço Windows ou um
daemon AIX, deve iniciar manualmente o software. Você também pode parar
manualmente e, em seguida, reiniciar o eDiscovery Analyzer quando estiver
resolvendo problemas.

Para iniciar ou parar o eDiscovery Analyzer:
1. Navegue para install_dir\bin, onde install_dir é o diretório em que o

eDiscovery Analyzer está instalado.
2. Inicie ou pare o eDiscovery Analyzer:

Sistema Operacional Comandos para iniciar ou parar

AIX v Para iniciar o eDiscovery Analyzer,
execute:startup.sh

v Para iniciar o eDiscovery Analyzer no
modo de console, execute: startup.sh
-console

v Para parar o eDiscovery Analyzer,
execute: shutdown.sh

v Para parar o eDiscovery Analyzer no
modo de console, execute: shutdown.sh
-console

Microsoft Windows v Para iniciar o eDiscovery Analyzer,
execute:startup.vbs

v Para iniciar o eDiscovery Analyzer no
modo do console, execute: startup.vbs
-console

v Para parar o eDiscovery Analyzer,
execute: shutdown.vbs

v Para parar o eDiscovery Analyzer no
modo de console, execute: shutdown.vbs
-console

Modificando os Parâmetros de Inicialização
Especifique os parâmetros de inicialização no arquivo systemSettings.xml, que
preserva os parâmetros através dos upgrades do produto.

O arquivo systemSettings.xml persiste através de upgrades como instalações de
fix pack. É possível especificar os parâmetros de inicialização uma vez e não ter
que editar o arquivo novamente.

Nota: Não modifique outros parâmetros no arquivo systemSettings.xml a menos
que seja instruído pelo IBM Software Support.

Para modificar os parâmetros de inicialização:
1. Pare o servidor do eDiscovery Analyzer.
2. Abra o systemSettings.xml em um editor de texto. O arquivo

systemSettings.xml está no diretório INSTALL_DIR/config.
3. Especifique um valor para o nome da propriedade JvmStartupOptions:
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Opção Descrição

-Xmsnnn Tamanho de heap mínimo.

-Xmxnnnnm Tamanho máximo de heap.

Por exemplo, <property name="JvmStartupOptions" value="-Xmx1700m
-Xms512"/>

4. Salve o arquivo.
5. Reinicie o servidor do eDiscovery Analyzer.
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Capítulo 5. Configurando o eDiscovery Analyzer

Antes que os usuários possam procurar e analisar os casos, configure a segurança
para usuários e funções de usuário, e configure as conexões de servidor de archive.

Listas de Verificação de Configuração
Para configurar o eDiscovery Analyzer, você precisa de informações sobre os
servidores de archive ao qual o eDiscovery Analyzer se conecta. Trabalhe com os
administradores desses servidores de archive para coletar essas informações para
concluir as listas de verificação.

As listas de verificação de configuração identificam apenas as informações que
você precisa para as tarefas de configuração de conexão do servidor de archive de
conteúdo do eDiscovery Analyzer. Conclua a lista de verificação que é apropriada
para o seu sistema de gerenciamento de conteúdo IBM FileNet P8 ou IBM Content
Manager Enterprise Edition.

Conexões (IBM FileNet P8)
Use esta lista de verificação para reunir informações sobre o servidor de archive
IBM FileNet P8 ao qual deseja se conectar ao configurar o eDiscovery Analyzer.

O eDiscovery Analyzer deve se conectar a um servidor de archive para acessar os
registros. Trabalhe com o administrador do servidor para obter as informações
necessárias para configurar uma conexão ao servidor de archive.

Informações Notes Registre os Valores Aqui

Criar um
Certificado de
Segurança

Para satisfazer os requisitos de
segurança do navegador da Web na
primeira vez em que efetua login no
eDiscovery Analyzer, crie e importe
um certificado de segurança.
Consulte “Criando e Importando um
Certificado de Segurança” na página
23 no centro de informações para
obter instruções sobre a conclusão
desta tarefa.

Endereço do
Servidor da
Interface de
Serviços da
Web

URL do Content Engine para o
servidor IBM FileNet P8. Use o
seguinte formato:
http://hostname_or_IP:port/wsi/
FNCEWS40MTOM

Nome de
armaze
namento do
objeto

Nome do
domínio
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Informações Notes Registre os Valores Aqui

ID do
Administrador
do eDiscovery
Analyzer

Este ID é criado no serviço de
diretório LDAP que é usado pelo
servidor IBM FileNet P8. O
administrador eDiscovery Analyzer
também deve fazer parte do grupo
EDISCOVERYUSERS. Este ID do
usuário recebe privilégios de
superusuário no eDiscovery
Analyzer.

Senha A senha que corresponde ao ID de
administrador do eDiscovery
Analyzer.

Tarefas relacionadas

“Conectando o eDiscovery Analyzer a um Archive IBM FileNet P8” na página 26

Conexões (Content Manager EE)
Use esta lista de verificação para reunir informações sobre o servidor de archive
Content Manager EE ao qual deseja se conectar ao configurar o eDiscovery
Analyzer.

O eDiscovery Analyzer deve se conectar a um servidor de archive para acessar os
registros. Trabalhe com o administrador do servidor para obter as informações
necessárias para configurar uma conexão ao servidor de archive.

Informações Notes Registre os Valores Aqui

Criar um
Certificado de
Segurança

Para satisfazer os requisitos de
segurança do navegador da Web na
primeira vez em que efetua login no
eDiscovery Analyzer, crie e importe
um certificado de segurança.
Consulte “Criando e Importando
um Certificado de Segurança” na
página 23 no centro de informações
para obter instruções sobre a
conclusão desta tarefa.

Nome do Host
do Servidor de
Archive

O nome do host ou o endereço de IP
para o servidor Content Manager
EE. O nome do host para o servidor
Content Manager EE deve ser
exatamente igual ao nome
especificado no eDiscovery Manager.

Exemplos de formatos de nome do
host válido:

v myArchiveServer.xyz.com

v 9.30.123.434

Número da
Porta

O número da porta para acessar o
servidor de bibliotecas Content
Manager EE que é usado para
arquivar os documentos. O número
da porta padrão para servidores de
biblioteca Content Manager EE é
50000.
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Informações Notes Registre os Valores Aqui

Nome do
Banco de
Dados do DB2

Para o nome do banco de dados,
utilize o nome do servidor de
bibliotecas Content Manager EE que
é utilizado para arquivar
documentos.

Esquema do
banco de
dados

ID de
Conexão
Compartilhada

O ID do usuário que é criado para a
conexão compartilhada do Content
Manager.

Senha A senha que corresponde ao ID de
conexão compartilhada.

ID do
Administrador
do eDiscovery
Analyzer

O ID do usuário para o
administrador do eDiscovery
Analyzer. Este ID e sua senha
correspondente devem existir no
archive Content Manager ao qual
você deseja se comunicar antes de
configurar o eDiscovery Analyzer. O
administrador do eDiscovery
Analyzer deve fazer parte do grupo
EDISCOVERYUSERS. Este ID do
usuário recebe privilégios de super
usuário no eDiscovery Analyzer.

Senha A senha que corresponde ao ID de
administrador do eDiscovery
Analyzer.

Tarefas relacionadas

“Conectando o eDiscovery Analyzer a um Archive Content Manager EE” na
página 24

Configurando a Segurança
Configure a segurança para outros administradores e usuários e para conexões
com servidor de archive. O ID e a senha do usuário que os administradores ou
usuários utilizam para efetuar login são criados pelo administrador do archive
conectado.

A segurança é tratada em dois níveis:
v Segurança para os administradores e usuários do eDiscovery Analyzer
v Segurança para conexões com servidores de archive

Você configura a autenticação para servidores de archive de e-mail como parte da
configuração inicial do eDiscovery Analyzer.

É possível permitir ou negar aos usuários a habilidade de procurar casos. A
permissão de acessar casos específicos é concedida por um administrador do
eDiscovery Manager.

Um administrador do servidor de archive configura inicialmente os IDs de usuário,
as senhas e os privilégios para administradores e usuários do eDiscovery Analyzer.
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Esta tarefa depende do tipo de servidor de archive ao qual o eDiscovery Analyzer
está conectado: Content Manager EE ou IBM FileNet P8.

Dica: O eDiscovery Analyzer suporta criptografia Federal Information Processing
Standard (FIPS), mas apenas quando o servidor se comunica usando SSL.
Conceitos relacionados

Configurando a Segurança no eDiscovery Manager

Funções do Usuário do eDiscovery Analyzer
Os usuários do eDiscovery Analyzer devem ter uma ou mais funções conforme
definido no eDiscovery Manager.

Os usuários do eDiscovery Analyzer devem pertencer ao grupo de usuários do
eDiscovery que você definiu no eDiscovery Manager, geralmente denominado
grupo EDISCOVERYUSERS, e devem ter uma ou mais das seguintes funções
designadas a eles:
v Administrador de Caso
v Revisor de Caso
v Administrador de TI
v Auditor
v Super Usuário
v Visualizador Nativo

O modelo de segurança do eDiscovery Analyzer Versão 2.2 pode ser resumido por
impingir as funções baseadas em acesso:
v Atualizar definições de configuração do servidor: Administrador de TI, Super

Usuário
v Atualizar configurações de caso: Administrador de Caso, Super Usuário.
v Analisar um Caso (Pesquisar um Caso): Revisor de Caso, Administrador de

Caso, Super Usuário.
v Visualizar um documento em seu aplicativo nativo ou fazer download de um

documento: Administrador de Caso, Super Usuário, Revisor de Caso +
Visualizador Nativo (você deve ter acesso de Revisor de Caso para procurar um
caso antes que possa selecionar um documento para download ou visualização).

v Procurar os registros de auditoria de um caso: Administrador de Caso, Super
Usuário, + Auditor.

É possível efetuar login apenas para eDiscovery Analyzer se você tiver as seguintes
funções:
v Administrador de TI
v Revisor de Caso
v Administrador de Caso
v Auditor
v Super Usuário

Você também deve fazer parte do grupo EDISCOVERYUSERS (ou qualquer nome
do grupo do qual especificou que seus usuários eDiscovery Analyzer ou
eDiscovery Manager fizessem parte quando instalou o eDiscovery Manager).

Se você tiver a função de Super Usuário ou Administrador de TI, terá acesso ao
painel de administração do eDiscovery Analyzer e aos seguintes itens de menu:
v Configurar a Visualização do Lotus Native
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v Configurar Diretório de Índice
v Gerenciar Servidores Auxiliares
v Sintonizar Desempenho de Indexação
v Gerenciar Notificações
v Visualizar Logs

Se você tiver a função de Super Usuário ou Administrador de Caso, terá acesso ao
painel de administração eDiscovery Analyzer e para os seguintes itens de menu:
v Gerenciar Casos (São exibidos apenas os casos aos quais você tem acesso, como

índice, excluir índice, definir mapeamento de campo de procura, gravar dados e
ignorar texto.)

v Gerenciar Preferências Padrão
v Gerenciar Sinalizadores Padrão
v Mapear Campos de Procura

A função de Super Usuário concede acesso a todas as ações e casos no eDiscovery
Analyzer.

O Administrador de Caso ou Super Usuário consegue ver o menu Visualizar Logs

Se você tiver as funções Revisor de Caso ou Administrador de Caso, terá acesso ao
painel de procura e casos aos quais recebeu acesso.

Se você tiver a função de Visualização Ativa, é possível visualizar os documentos
em seus aplicativos nativos ou fazer download de um documento no painel de
procura para os casos aos quais recebeu acesso. Você também deve ter a função de
Revisor de Caso para acessar o painel de procura de um caso e selecionar os
documentos para revisão. A função do Administrador de Caso já fornece acesso de
procura de caso e auditoria.

Criando e Importando um Certificado de Segurança
Depois de instalar o eDiscovery Analyzer, crie e importe um certificado de
segurança para satisfazer os requisitos de segurança do navegador da Web.

Para criar e importar um certificado de segurança:
1. Altere o diretório para INSTALL_ROOT/config.
2. Crie um certificado de pedido (também conhecido como um Pedido de

Assinatura de Certificado) chamado eda.csr:
../_jvm/jre/bin/keytool -certreq -alias jetty -keystore keystore
-storepass keystorePass -file eda.csr

keystorePass é a senha que é especificada pela tag Set name="Senha" no arquivo
INSTALL_ROOT/config/jetty.xml para o IbmJsseListener, por exemplo:
<Set name="Senha">kaqV/z1mvWSLuf6BXoBHig==</Set>

3. Pede um certificado confiável a partir de uma das seguintes autoridades de
certificação através do envio à autoridade do arquivo eda.csr recém-criado:

Opção Descrição

Autoridade de certificação livre http://www.cacert.org
Nota: Alguns navegadores podem não
confiar em certificados da cacert.org.
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Opção Descrição

Autoridade de certificação comercial http://www.verisign.com
Nota: A Verisign oferece um certificado de
teste gratuito.

4. A autoridade de certificação lhe envia um arquivo de certificado codificado
como PEM nomeado como eda.crt. Pode ser necessário aguardar alguns dias
antes de receber o certificado.

5. Importe o certificado eda.crt no keystore:
../_jvm/jre/bin/keytool -keystore keystore -storepass
keystorePass -import -alias jetty -file eda.crt -trustcacerts

Conectando o eDiscovery Analyzer a um Archive Content Manager EE
Para indexar, analisar e procurar os documentos em um archive Content Manager
EE, você deve configurar uma conexão no eDiscovery Analyzer para Content
Manager EE e ativar os usuários.

Você precisará conhecer as informações a seguir para se conectar ao archive:
v Nome do host do servidor, porta, nome do DB2 Universal Database e esquema

de banco de dados. Para o nome do banco de dados, utilize o nome do servidor
de bibliotecas Content Manager EE que é utilizado para arquivar documentos.

Dica: O nome do host do Content Manager EE deve ser exatamente o mesmo
que o nome especificado no eDiscovery Manager.

v ID e senha da conexão compartilhada para o Content Manager EE.
v Nome de usuário e senha para uma conta de usuário existente do Content

Manager EE que será o usuário administrativo do eDiscovery Analyzer. O nome
de usuário deve ser uma conta do usuário DB2 que também seja membro do
grupo EDISCOVERYUSERS (ou qualquer nome de grupo do qual você
especificou que os seus usuários eDiscovery Analyzer ou eDiscovery Manager
fizessem parte quando instalou o eDiscovery Manager).

Para se conectar a um servidor de archive Content Manager EE:
1. Inicie o eDiscovery Analyzer e se conecte ao endereço http://host_name:port/

ediscovery com um navegador suportado. Se esta for a primeira vez que o
eDiscovery Analyzer é iniciado, você será perguntado a qual servidor de
archive deseja se conectar.

2. Selecione Content Manager EE.
3. Especifique as informações de conexão necessárias. Clique em Avançar.
4. Especifique os nomes e as senhas de usuário.
5. Clique em Salvar. Quando os dados que foram entrados estiverem validados, o

eDiscovery Analyzer é aberto. Caso contrário, uma mensagem indica quais
dados inseridos não são válidos.
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Conceitos relacionados

Configurando a Segurança em um Ambiente do Content Manager EE
Referências relacionadas

“Conexões (Content Manager EE)” na página 20

Configurando Usuário com o Content Manager EE
Se o seu eDiscovery Analyzer estiver conectado a um servidor de archive Content
Manager EE, inclua usuários com o sistema Content Manager e designe suas
funções com eDiscovery Manager.

O administrador para o servidor de archive do Content Management deve ter
criado o grupo EDISCOVERYUSERS especificado na instalação EDM. Se este grupo
não existir, a configuração do eDiscovery Analyzer falhará.

Inclua os usuários para um eDiscovery Analyzer que esteja conectado a um
servidor de archive Content Manager EE, usando o cliente de administração do
sistema do Content Manager EE. É possível incluir os usuários designando-os ao
grupo EDISCOVERYUSERS especificado na instalação do eDiscovery Manager. As
permissões adequadas são fornecidas pela designação de grupo e pelas funções
designadas ao usuário no eDiscovery Manager. Não é necessário que você
especifique qualquer outra designação de permissões ou de função.

Peça ao administrador do sistema do servidor de archive do Content Manager EE
para incluir os usuários no grupo apropriado do EDISCOVERYUSERS ou siga
estas etapas se você for um administrador do sistema nesse servidor de archive.

Para configurar os usuários com Content Manager EE:
1. Ative o cliente de administração do sistema do Content Manager EE e efetue

login.
2. Na página Autenticação, selecione Usuário e, em seguida, Novo Usuário.
3. Digite o nome do usuário e a senha para o novo usuário do eDiscovery

Analyzer.
4. Designe o usuário ao grupo EDISCOVERYUSERS.
5. Usando o eDiscovery Manager, designe os usuários a uma ou mais das

seguintes funções: Administrador de TI, Administrador de Caso, Revisor de
Caso e Auditor. Essas funções permitem que os usuários efetuem login no
eDiscovery Analyzer conectado.

Conceitos relacionados

Configurando a Segurança em um Ambiente do Content Manager EE

Configurando os Servidores Adicionais de Archive Content
Manager EE

Para assegurar-se de indexar todo o conteúdo em um caso, configure qualquer
servidor de archive adicional que esteja conectado ao IBM eDiscovery Manager.

Os servidores adicionais de archive devem ser configurados para eDiscovery
Manager antes de configurar os servidores adicionais de archive para eDiscovery
Analyzer.

O eDiscovery Analyzer pode detectar se os servidores adicionais de archive são
configurados para eDiscovery Manager, mas também deve configurar esses
servidores para eDiscovery Analyzer.
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Para configurar servidores adicionais de archive:
1. Execute uma das seguintes etapas:

v Se a instalação atual do eDiscovery Analyzer foi atualizada a partir de uma
versão anterior, pare o servidor do eDiscovery Analyzer.

v Se a instalação atual do eDiscovery Analyzer for uma nova instalação,
configure o servidor de archive principal antes de configurar os servidores
adicionais de archive. Em seguida, pare o eDiscovery Analyzer.

2. No servidor eDiscovery Manager, copie os arquivos cmbicmsrvs.ini e
cmbicmenv.ini no diretório de conectores do IBM Information Integrator para
Content. Por exemplo, C:\IBM\db2cmv8\cmgmt\connectors.

3. Cole os arquivos cmbicmsrvs.ini e cmbicmenv.ini copiados no diretório
eDiscovery Analyzer EDA_INSTALL_DIR\config\ral\cmgmt\connectors. . Os
arquivos copiados substituem os arquivos existentes no diretório especificado.

4. Certifique-se de que os nomes do host especificados no arquivo cmbicmsrvs.ini
são resolvidos nos endereços IP corretos do servidor em que o eDiscovery
Analyzer está sendo executado. Por exemplo, os nomes de host podem ser
resolvidos em endereços IP através de DNS, ou é possível incluir o nome do
host e o mapeamento do endereço IP no arquivo Windows hosts ou no arquivo
AIX /etc/hosts. Verifique os endereços IP, executando ping nos nomes do host.

5. Inicie o servidor do eDiscovery Analyzer.

Conectando o eDiscovery Analyzer a um Archive IBM FileNet P8
Para indexar, analisar e procurar documentos em um archive IBM FileNet P8, você
deve configurar uma conexão no eDiscovery Analyzer para o archive IBM FileNet
P8 e ativar os usuários.

O nome de usuário deve ser um membro do grupo EDISCOVERYUSERS (ou
qualquer nome de grupo do qual você especificou que os seus usuários eDiscovery
Analyzer ou eDiscovery Manager fizessem parte quando instalou o eDiscovery
Manager). Pergunte a um administrador do archive IBM FileNet P8 as seguintes
informações, necessárias para se conectar ao servidor archive:
v Nome do host do servidor (ou seja, o nome do servidor onde o IBM FileNet P8

está instalado)
v Nome de armazenamento do objeto
v Nome do domínio
v URL do Content Engine (por exemplo, http://server_IP:port/wsi/

FNCEWS40MTOM/
v Nome do usuário para o administrador do eDiscovery Analyzer
v Senha para o administrador do eDiscovery Analyzer

O administrador IBM FileNet P8 pode localizar a maioria destas informações
utilizando o console do IBM FileNet Enterprise Manager.

Para se conectar a um servidor de archive IBM FileNet P8:
1. Inicie o eDiscovery Analyzer e se conecte ao endereço http://host_name:port/

ediscovery com um navegador suportado. Se esta for a primeira vez que o
eDiscovery Analyzer é iniciado, você será perguntado a qual servidor de
archive deseja se conectar.

2. Selecione IBM FileNet P8.
3. Especifique o nome do host do servidor, nome de usuário, a senha e outras

informações.

26 Guia de Instalação e Configuração



4. Clique em Salvar.
Conceitos relacionados

IDs de usuário e privilégios do IBM FileNet P8
Referências relacionadas

“Conexões (IBM FileNet P8)” na página 19

Configurando Usuário com o IBM FileNet P8
Se o seu eDiscovery Analyzer estiver conectado a um servidor de archive IBM
FileNet P8, inclua os usuários no serviço de diretório LDAP que é usado pelo
servidor IBM FileNet P8.

O administrador LDAP para o servidor de archive IBM FileNet P8 deve ter criado
o grupo EDISCOVERYUSERS especificado na instalação EDM. Se este grupo não
existir, a configuração do eDiscovery Analyzer falhará.

Geralmente, um administrador de serviço do diretório LDAP dedicado inclui
usuários para um eDiscovery Analyzer que é conectado a um servidor de archive
IBM FileNet P8. Isso é feito no serviço de diretório LDAP usado por esse archive.

Para incluir usuários, designe-os ao grupo EDISCOVERYUSERS especificado na
instalação do eDiscovery Manager. As permissões adequadas são fornecidas pela
designação de grupo e pelas funções designadas ao usuário no eDiscovery
Manager. Não é necessário que você especifique qualquer outra designação de
permissões ou de função.

Para configurar os usuários com IBM FileNet P8:
1. No serviço de diretório LDAP para o servidor de archive IBM FileNet P8,

inclua usuários ao grupo (ou grupos) adequado.
2. Use o eDiscovery Manager para designar uma ou mais das seguintes funções:

Administrador de TI, Administrador de Caso, Revisor de Caso e Auditor. Essas
funções permitem que os usuários efetuem login no eDiscovery Analyzer
conectado.

Conceitos relacionados

IDs de usuário e privilégios do IBM FileNet P8

Configurando os Servidores Adicionais de Archive IBM FileNet
P8

Para assegurar-se de indexar todo o conteúdo em um caso, configure qualquer
servidor de archive adicional que esteja conectado ao IBM eDiscovery Manager.

Os servidores adicionais de archive devem ser configurados para eDiscovery
Manager antes de configurar os servidores adicionais de archive para eDiscovery
Analyzer.

O eDiscovery Analyzer pode detectar se os servidores adicionais de archive são
configurados para eDiscovery Manager, mas também deve configurar esses
servidores para eDiscovery Analyzer.

Para configurar servidores adicionais de archive:
1. Execute uma das seguintes etapas:

v Se a instalação atual do eDiscovery Analyzer foi atualizada a partir de uma
versão anterior, pare o servidor do eDiscovery Analyzer.
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v Se a instalação atual do eDiscovery Analyzer for uma nova instalação,
configure o servidor de archive principal antes de configurar os servidores
adicionais de archive. Em seguida, pare o eDiscovery Analyzer.

2. Certifique-se de que os nomes do host especificados na configuração do sistema
de gerenciamento de conteúdo eDiscovery Manager são resolvidos nos
endereços IP corretos do servidor em que o eDiscovery Analyzer está sendo
executado. Por exemplo, os nomes de host podem ser resolvidos em endereços
IP através de DNS, ou é possível incluir o nome do host e o mapeamento do
endereço IP no arquivo Windows hosts ou no arquivo AIX /etc/hosts.
Verifique os endereços IP, executando ping nos nomes do host.

3. Inicie o servidor do eDiscovery Analyzer.
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Capítulo 6. Gerenciando Casos no eDiscovery Analyzer

Depois que um caso é criado no IBM eDiscovery Manager, você gerencia o caso
para procura e análise no IBM eDiscovery Analyzer.

Um administrador cria um caso no eDiscovery Manager. À medida que o caso
exista, ele estará disponível no eDiscovery Analyzer, a não ser que o caso esteja
sendo excluído ou esteja inativo. É possível continuar a gerenciar o caso, e os
usuários podem continuar a procurá-lo e analisá-lo, a não ser que o caso esteja
sendo excluído ou esteja inativo.

Para gerenciar um caso:
1. Efetue login no eDiscovery Analyzer e navegue para a página Administração.
2. Opcional: Configure um diretório de índice antes de indexar um caso.
3. Indexe o caso.

a. Opcional: Configure os servidores auxiliares para processar os casos.
b. Opcional: Ative os servidores auxiliares para melhorar o desempenho de

indexação.
c. Opcional: Ajuste o desempenho de indexação.

4. Opcional: Mapeie os campos de procura para todos os casos.
5. Opcional: Depois que um caso foi indexado, mapeie os campos de procura

para o caso.
6. Depois que um caso foi indexado, ative-o para a procura de caso.
7. Opcional: Abra a página de procura do caso para visualizar os resultados.
8. Opcional: Gerencie os sinalizadores para todos os casos.
9. Opcional: Gerencie os sinalizadores para o caso.

10. Opcional: Gerencie o texto a ser ignorado para o caso.
11. Opcional: Gerencie as notificações de eventos do sistema.
12. Após procurar e analisar um caso, salve os dados do caso no servidor de

archive para serem exportados com o eDiscovery Manager.
13. Opcional: Exclua o caso.

Para administradores que trabalham com o eDiscovery Manager e o eDiscovery

Analyzer, , assista ao tour orientado por um cenário comum que mostra
como eles funcionam juntos.

Configurando o Diretório de Índice
Índices de casos podem ficar maiores. Se você deseja armazenar índices em outro
servidor ou separadamente do local de instalação do eDiscovery Analyzer, poderá
especificar um diretório para índices de casos antes da indexação.

Especifique o diretório de índice antes de indexar qualquer caso. Você não poderá
alterar o diretório de índice depois que um caso for indexado. O diretório deverá
existir no servidor especificado e o administrador do eDiscovery Analyzer deverá
ter privilégios de gravação no diretório.
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Nota: Você deve parar e reiniciar o servidor eDiscovery Analyzer após alterar o
diretório de índice.

Para configurar o diretório de índice:
1. Selecione Configurar Diretório de Índice.
2. Especifique um diretório. O diretório já deve existir.
3. Clique em Salvar.
4. Pare e reinicie o servidor eDiscovery Analyzer.

Indexando um Caso
Antes de poder procurar por documentos em um caso, o caso deve ser indexado e
a procura do usuário deve ser ativada.

Antes de um caso ser indexado, ele deve estar disponível no eDiscovery Manager.
Os casos que estão disponíveis no eDiscovery Manager são exibidos na página
Gerenciar Casos no eDiscovery Analyzer. Os casos não disponíveis são exibidos na
seção Casos Indisponíveis e os casos disponíveis que existem em outros servidores
são exibidos na seção Casos em Outro Servidor.

Os casos que não foram indexados não são exibidos na página Selecionar Caso
quando os usuários efetuam login.

Um caso pode ser indexado em apenas um servidor eDiscovery Analyzer. Os
usuários devem efetuar login nesse servidor para procurar e analisar o caso.

Dica: Se o eDiscovery Analyzer estiver em execução no AIX e você espera indexar
mais de 60 casos, aumente o número de identificadores de arquivos para o ID do
usuário para 5000.

Dica: Se o eDiscovery Analyzer estiver executando no AIX e você puder indexar
casos em idiomas que não sejam o inglês, a codificação de idioma padrão deverá
ser UTF-8 para garantir que nomes de diretórios sejam criados corretamente.

Para indexar um caso:
1. Na página Administração, selecione Gerenciar Casos.
2. Localize o caso que deseja indexar.
3. Clique em Iniciar Indexação.
4. Selecione um ou mais idiomas e um fuso horário do caso.

Enquanto o caso está sendo indexado, você poderá verificar seu progresso
visualizando o status do caso e visualizando os erros clicando nos links fornecidos.
Se um documento não puder ser indexado, você poderá recuperar o ID do
documento e revisar o documento manualmente.

Se um caso foi anteriormente indexado e, em seguida, você salvou os dados de
caso no servidor de archive, é possível indexar o caso novamente e os metadados
que foram salvos para o caso serão reaplicados.

Não é possível ativar a procura do usuário enquanto o caso estiver sendo
indexado. Para ativar a procura do usuário depois de o caso ser indexado,
selecione Procura Ativada.
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Ajustando o Desempenho de Indexação
É possível alterar os parâmetros do sistema para gerenciar o desempenho de
indexação ou ajustá-los para mudanças na configuração de rede.

Dependendo do número de processadores no servidor principal e do número de
servidores auxiliares que estão ativados, as mudanças nos parâmetros de indexação
poderão melhorar o desempenho.

Para ajustar o desempenho de indexação:
1. Na página Administração, clique em Ajustar Desempenho de Indexação.
2. Especifique valores para os parâmetros do sistema. É possível reconfigurar os

parâmetros como seus valores padrão.
3. Clique em Salvar.
4. Reinicie o servidor eDiscovery Analyzer para aplicar as mudanças.

Desempenho de Indexação
A velocidade na qual os documentos de índices do sistema dependem de vários
fatores. É possível alterar parâmetros de indexação para otimizar o desempenho,
de acordo com a configuração do sistema.

A taxa na qual o sistema eDiscovery Analyzer processa e indexa os documentos
em um caso, depende da velocidade da CPU do sistema e de vários outros fatores,
incluindo:
v A quantidade de texto em cada documento que pode ser indexado
v O tipo de archive
v O carregamento no archive
v A velocidade do disco no servidor principal
v A conectividade de rede

É possível processar mais de um caso de cada vez, mas fazendo isso, o
desempenho do sistema fica lento.

É possível configurar outros servidores eDiscovery Analyzer como servidores
auxiliares para aumentar o desempenho de indexação. Também é possível ajustar
determinados parâmetros em cada servidor auxiliar, e no servidor principal, para
melhorar o desempenho. Ajuste esses parâmetros na página Ajustar Desempenho
de Indexação.

Arquitetura de Indexação de Caso

É possível ter até três servidores eDiscovery Analyzer que ajudam o servidor de
índice fornecendo energia de processamento adicional. É possível melhorar o
desempenho de indexação alterando os parâmetros, como o número de
encadeamentos em execução de uma só vez para cada processo.

O diagrama a seguir ilustra uma configuração típica dos servidores eDiscovery
Analyzer.
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Como ilustrado na Figura 1, O Servidor 1 do eDiscovery Analyzer indexa o Caso A
e usa o Servidor 2 do eDiscovery Analyzer, o Servidor 3 do eDiscovery Analyzer e
o Servidor 4 do eDiscovery Analyzer como servidores auxiliares para ajudar na
indexação mais rápida do Caso A. De maneira semelhante, o Servidor 2 eDiscovery
Analyzer pode indexar o Caso B usando um ou mais dos outros servidores
eDiscovery Analyzer como servidores auxiliares. Depois que a indexação do caso
estiver concluída, o índice para o Caso A estará apenas no Servidor 1 do
eDiscovery Analyzer e os usuários deverão efetuar logon no Servidor 1 do eDA
para procurar o Caso A.

Os parâmetros configurados na página Ajustar Desempenho de Indexação
determinam quantos encadeamentos fornecem documentos para os servidores
auxiliares para indexação e outros fatores.
Tarefas relacionadas

“Ativando Servidores Auxiliares” na página 36
“Configurando Múltiplos Servidores para Processar Casos” na página 35

Fila de Documentos:

(Index for
Case A)

eDiscovery
Analyzer

Server 1

eDiscovery
Analyzer

Helper
Server 2

eDiscovery
Analyzer

Helper
Server 3

eDiscovery
Analyzer

Helper
Server 4

(Index for
Case B)

Figura 1. Arquitetura de Indexação do eDiscovery Analyzer
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O número de documentos que aguardam na fila de documentos afeta a rapidez
como que os documentos são indexados.

A fila de documentos mantém documentos que estão aguardando para serem
indexados. A indexação é mais rápida quando há mais documentos na fila. No
entanto, uma fila maior de documentos também usa mais memória.

O tamanho da fila de documentos padrão é de 90 documentos. O valor do
Tamanho da fila de documentos deve ser um número inteiro positivo maior que
zero. Não há nenhum limite superior, mas um fila muito grande, como 300
documentos, talvez precise usar mais memória sem melhorar o desempenho.

Número de Encadeamentos de Índices Locais:

O número de encadeamentos de índices locais determina quantos encadeamentos
são usados para indexação no servidor principal.

Configure o valor de Número de encadeamentos de índices locais igual ao
número de processadores no servidor principal. Se o servidor tiver um processador
de vários núcleos, conte cada núcleo como um processador.

O valor padrão é 2.

O aumento do número de encadeamentos de índices locais aumenta o
carregamento do processador e o desempenho da procura poderá ficar lento e
afetar o pronto atendimento geral do servidor eDiscovery Analyzer.

Por exemplo, se o servidor principal possui dois processadores de vários núcleos,
com dois núcleos por processador e executa o Windows 2008. Especifique quatro
encadeamentos de índices locais.

Número de encadeamentos do servidor auxiliar:

Cada servidor auxiliar pode tratar vários encadeamentos de indexação.

O número de encadeamentos que enviam documentos do servidor principal para
qualquer um dos servidores auxiliares. O valor-padrão é 6 encadeamentos.

O número de encadeamentos que cada servidor auxiliar pode aceitar, depende do
número de processadores nesse servidor. Se o valor do parâmetro Número de
encadeamentos do servidor auxiliar for maior do que o número de processadores
em um servidor auxiliar, esse servidor usará apenas o número de encadeamentos
igual ao número de processadores. Se o servidor auxiliar tiver um processador de
vários núcleos, conte cada núcleo como um processador.

Por exemplo, se cada servidor auxiliar em seu sistema tiver apenas dois
processadores, configure o valor do Número de encadeamentos do servidor
auxiliar como 2. A configuração do valor com um número maior não tem nenhum
efeito.

Número de tokenizers:

Os tokenizers analisam documentos e respondem às consultas de procura.
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Especifique o número de tokenizers no servidor principal igual ao número de
processadores. Se o servidor tiver um processador de vários núcleos, conte cada
núcleo como um processador. O valor padrão é 6 tokenizers.

Os tokenizers podem analisar também os documentos em outro servidor quando o
servidor principal é usado como um servidor auxiliar por outro servidor
eDiscovery Analyzer.

Número de Encadeamentos do Crawler no Servidor Principal:

Os encadeamentos do crawler gerenciam os crawlers que localizam documentos a
serem indexados em um caso.

Os encadeamentos do crawler recuperam o conteúdo de documentos de um
servidor de archive. Os encadeamentos do crawler são compartilhados entre todos
os casos que estão sendo indexados ao mesmo tempo em um servidor eDiscovery
Analyzer. O aumento do número de encadeamentos do crawler pode aumentar a
taxa na qual o documento é recuperado e, portanto, aumentar o desempenho de
indexação. No entanto, a inclusão de muitos encadeamentos do crawler não
aumentará o desempenho, especialmente se o servidor de archive não puder
responder a mais pedidos.

O valor padrão é 6 encadeamentos de crawler.

Tempo Limite do Tokenizer:

Os tokenizers analisam e processam texto em documentos e consultas de procura.
Se documentos grandes fizerem com que os tokenizers atinjam o tempo limite,
aumente o valor de tempo limite.

Se um tokenizer expirar antes da conclusão do processamento de documento,
alguns dos documentos poderão não ser indexados. Se os tokenizers atingirem o
tempo limite em documentos grandes, aumente o valor do tempo limite do
tokenizer. O valor mínimo é 1 minuto, o valor máximo é 1000 minutos e o valor
padrão é 60 minutos.

Os tokenizers podem analisar também os documentos em outro servidor quando o
servidor principal é usado como um servidor auxiliar por outro servidor
eDiscovery Analyzer. Você poderá ajustar o valor de tempo limite se o servidor
local for usado como um servidor auxiliar.

Documentos que Exigem Revisão Manual
Se um documento não está indexado, os usuários da procura ainda podem
localizá-lo e revisá-lo manualmente.

Às vezes, um documento não é indexado ou o crawler de archive não é capaz de
recuperar o conteúdo do documento. Uma mensagem de erro é exibida no log do
sistema que inclui o ID do documento. O conteúdo do documento não está no
índice de caso e não pode ser localizado em uma procura. No entanto, se o
conteúdo do documento não tiver sido indexado, o índice de caso incluirá o ID de
documento e o documento poderá ser revisado manualmente.

A razão mais provável pela qual um documento pode não ser indexado é um erro
do analisador. Por exemplo, se um e-mail incluir um documento XML inválido ou
um arquivo PDF danificado como um anexo, o anexo não será indexado.
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Documentos que não podem ser indexados são listados na interface com o usuário
de procura na categoria Revisão Manual. Se, depois de examinar os documentos
listados em Revisão Manual, você precisar revisar o documento, será possível
seguir as instruções fornecidas aqui.

Uma mensagem de erro é exibida no log do sistema indicando que o documento
não foi indexado. Por exemplo: I0005E.CANNOT_INDEX_DOCUMENT = O documento
document_ID não pode ser indexado ou I0055E.ERROR_WITH_ATTACHMENT = O anexo
attachment_ID para o documento document_ID não pôde ser indexado. O erro
subjacente pode então se parecer com este exemplo:
IQQI0055E O anexo attachment_ID.xml para o documento
id=712431E4FE19CBED492573990036FC62 não pôde ser indexado.
IQQP0009W O analisador não pode analisa o documento attachment_ID.xml.
O documento não será indexado. IQQG0020E org.xml.sax.SAXParseException:
O tipo de elemento "XML_element" deve ser terminado pela
tag de finalização correspondente "/ XML_element".

O ID do documento é a cadeia inteira 712431E4FE19CBED492573990036FC62

Configurando Múltiplos Servidores para Processar Casos
Ativando até três servidores auxiliares, é possível aumentar a taxa na qual os
documentos são indexados. Servidores auxiliares são instalações adicionais do
eDiscovery Analyzer configurados em uma rede ponto a ponto.

Antes de poder utilizar outro servidor para ajudar na indexação, instale o
eDiscovery Analyzer nesse servidor e configure uma conexão com o servidor de
archive. É possível configurar qualquer número de servidores eDiscovery Analyzer
como servidores auxiliares, mas é possível ativar apenas três servidores auxiliares
de cada vez, para um total de quatro servidores eDiscovery Analyzer indexando
um caso. Todos os servidores auxiliares ativados para um caso devem estar
conectados ao mesmo servidor de archive.

Como cada servidor auxiliar é um servidor eDiscovery Analyzer separado, um
servidor auxiliar pode ser ativado para ajudar a indexar um caso para outro
servidor eDiscovery Analyzer e, ao mesmo tempo, gerenciar e procurar casos que
ele indexou.

Dica: Qualquer servidor que esteja configurado como um servidor auxiliar para
outro servidor eDiscovery Analyzer, pode, por sua vez, indexar casos e usar
qualquer outro servidor eDiscovery Analyzer como um servidor auxiliar. Não há
diferença entre a instalação de um servidor auxiliar e um servidor eDiscovery
Analyzer.
No entanto, os parâmetros de ajuste de desempenho devem ser os mesmos em
cada servidor que esteja configurado como um servidor auxiliar.

O servidor eDiscovery Analyzer comunica-se com servidores de archive em uma
porta segura, mas comunica os dados de indexação entre servidores em um porta
não segura. Por razões de segurança, considere a execução de servidores por detrás
de um firewall.

Para configurar servidores auxiliares:
1. Efetue logon no eDiscovery Analyzer no servidor que gerenciará o caso.
2. Na página Administração, selecione Gerenciar Servidores Auxiliares.
3. Na página Gerenciar Servidores Auxiliares, clique em Incluir Servidor

Auxiliar.
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4. Especifique o endereço IP, número da porta, nome do usuário e a senha para
eDiscovery Analyzer no servidor especificado.

5. Opcional: Clique em Testar Conexão para garantir que o servidor principal
possa se conectar ao servidor auxiliar.

6. Clique em OK.

Após configurar um servidor auxiliar, é possível ativar o servidor para ajudar a
indexar casos. Certifique-se de que o servidor de indexação ativado esteja em
execução.
Conceitos relacionados

“Desempenho de Indexação” na página 31
Tarefas relacionadas

“Ativando Servidores Auxiliares”
Capítulo 4, “Instalando o eDiscovery Analyzer”, na página 11

Ativando Servidores Auxiliares
É possível ativar um ou mais servidores auxiliares para melhorar o desempenho de
indexação.

Antes de ativar um servidor auxiliar para processar casos, você deve configurar
um ou mais servidores auxiliares. O servidor eDiscovery Analyzer gerencia a
designação de documentos para os servidores auxiliares para indexação. Ative até
três servidores auxiliares, além do servidor eDiscovery Analyzer principal, de cada
vez.

Restrição: Um máximo de quatro servidores eDiscovery Analyzer (o servidor
principal e três servidores auxiliares) são suportados para indexação.

Para ativar servidores auxiliares:
1. Na página Administração, selecione Gerenciar Servidores Auxiliares.
2. Selecione um servidor auxiliar e clique em Ativar.
3. Confirme se o servidor auxiliar está em execução verificando seu status. O

ícone de status mostra se o servidor está ativado. Se o servidor auxiliar estiver
ativado e indexando um caso, a taxa de indexação será exibida.

É possível monitorar o número de documentos que são processados em cada
servidor auxiliar na página Gerenciar Servidores Auxiliares.
Conceitos relacionados

“Desempenho de Indexação” na página 31
Tarefas relacionadas

“Configurando Múltiplos Servidores para Processar Casos” na página 35

Gerenciando Casos em Outros Servidores
Um administrador pode se conectar a outros servidores eDiscovery Analyzer e
trabalhar com casos nesses outros servidores.

Para se conectar a outros servidores e trabalhar com casos existentes neles, ambos
os servidores eDiscovery Analyzer devem estar conectados ao mesmo servidor de
archive. Cada caso em outro servidor deve estar disponível para indexação na
página Gerenciar Casos.

Para gerenciar os casos em outros servidores:
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1. Na página Administração, selecione Gerenciar Casos.
2. Expanda a lista de Casos em outro servidor.
3. Clique em Efetuar Login para o caso que deseja gerenciar.

Uma nova janela do navegador é aberta para a página de login do eDiscovery
Analyzer em outro servidor. Efetue login como um administrador para gerenciar o
caso selecionado. É possível executar as mesmas ações em um caso como se o caso
estivesse em um servidor local.

Indexando um Caso que Foi Indexado Anteriormente
É possível reindexar um caso depois que os dados do caso forem salvos no
servidor de archive, o que também reaplicará os metadados do caso.

Você poderá indexar um caso novamente se ele tiver sido fechado e reaberto ou se
você o moveu para outro servidor. Se o caso incluía metadados como sinalizadores,
a indexação do caso também reaplicará os mesmos metadados aos documentos. No
entanto, você poderá indexar novamente e reaplicar metadados apenas na primeira
vez que o caso for indexado. Se o caso precisar ser indexado novamente porque ele
foi alterado no eDiscovery Manager após a nova indexação, a nova indexação não
reaplicará os metadados.

Para indexar um caso que foi indexado anteriormente:

Na página Gerenciar Casos, selecione um caso e clique em Iniciar Indexação. A
reaplicação de metadados pode demorar alguns minutos. É possível parar a
indexação, mas não é possível ativar o caso para procura até que ele esteja
completamente indexado e todos os metadados tenham sido aplicados. Para
continuar a indexação, clique em Iniciar Indexação novamente.

Mapeando Campos de Procura para Todos os Casos
É possível alterar como os campos de procura são mapeados para metadados de
documentos para todos os casos, se o mapeamento padrão não atender aos
requisitos de procura.

O mapeamento de campo de procura especificado na página Mapear Campos de
Procura se aplica a todos os novos casos, mas você pode substituir esses
mapeamentos para cada caso na página Gerenciar Casos.

O mapeamento de campo padrão fornecido pelo eDiscovery Analyzer pode se
adequar aos requisitos de procura sem nenhuma modificação. Certifique-se de que
você precise de mapeamento diferente antes de fazer mudanças.

Para mapear os campos de procura:
1. Clique em Mapear Campos de Procura.
2. Selecione um campo definido pelo usuário. Os campos e os metadados que

aparecem na tabela de mapeamento de campo dependem do conteúdo dos
casos no servidor de archive conectado.

3. Para cada campo de procura, escolha uma ou mais opções:

Opção Descrição

Nome de Exibição Clique duas vezes no nome de exibição para editar o nome.

O nome de exibição é o rótulo do campo na página de procura.
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Opção Descrição

Tipo de Dados O tipo de dado padrão para o campo é exibido. Para alterar o tipo de dado, clique em
Selecionar Campos de Origem. Apenas campos de metadados que correspondem ao
tipo de dado selecionado serão exibidos.

Selecionar Campos Clique em Selecionar Campos de Origem para selecionar quais campos de
metadados de cada coleta será mapeado para o campo de procura selecionado.

Convertido em token Selecione Convertido em Token para que o conteúdo do documento seja indexado
em unidades textuais básicas. Os tokens podem ser as palavras em um idioma ou
outras unidades de texto que são apropriadas para indexação.

A tokenização permite a indexação e a procura em variantes linguísticas de palavras
que aparecem em um documento ou em metadados. Os resultados da procura serão
mais amplos porque mais variações corresponderão aos termos da procura.

Por exemplo, se um campo de metadados denominado title contiver a palavra
mouse, uma procura por title:mice retornará o documento porque o termo da
procura e o valor do campo são variações linguísticas.

Se Convertido em Token for selecionado, Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas
será desativado e não poderá ser selecionado.

Distinção entre maiúsculas
e minúsculas

Selecione Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas para que a procura faça distinção
de maiúsculas e minúsculas no campo selecionado e para desativar a tokenização.
Uma palavra ou frase deve corresponder exatamente à consulta de procura para que
seja retornada. Selecione Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas se os termos da
procura precisarem corresponder exatamente aos valores do campo, incluindo o caso.

Por exemplo, se o nome do campo de metadados for title e o valor for King Lear,
uma procura por title:"king lear" não retornará o documento porque os termos da
procura não correspondem ao caso no valor do campo.Se o campo for Convertido em
Token, a Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas estará desativada e não poderá
ser selecionada.

Categoria Selecione Categoria para que o campo de procura selecionado apareça como uma
categoria (aspecto) na página de procura. Se Categoria estiver selecionada, a opção de
Minúscula será ativada.

Ativar Minúscula Selecione Ativar Minúscula para fazer com que o mecanismo de procura combine os
resultados de maiúsculas e minúsculas como o mesmo valor em uma Categoria. Se
não estiver selecionado, os resultados de maiúsculas e minúsculas para o mesmo
valor são agrupados como valores separados em uma categoria.

Excluir Mapeamento de
Campo

Clique em Excluir Mapeamento de Campo para excluir o campo de procura
selecionado.

4. Opcional: Para incluir um novo campo de procura, clique em Incluir Novo
Campo. É possível especificar o mapeamento para o novo campo depois de
criá-lo.

5. Opcional: Para especificar qual campo de metadados determina onde os
resultados da procura aparecem na linha de tempo, selecione o campo gerado
pelo sistema docdate e clique em Selecionar Campos de Origem. O campo
selecionado deve ser de tipo de dados de data.

6. Opcional: Para especificar qual campo de metadados determina o tipo de
documento, selecione o campo gerado pelo sistema filename e clique em
Selecionar Campos de Origem. O campo selecionado deve ser de tipo de
dados de cadeia.

7. Clique em Salvar.
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Você pode alterar o mapeamento do campo para cada caso na página Gerenciar
Casos. O caso deve ser indexado antes que o mapeamento de campo do caso possa
ser alterado.

Mapeando Campos de Procura Aplicando um Modelo de
Procura

A aplicação de um modelo de procura para um caso pode simplificar a tarefa de
campos de procura de mapeamento. Um modelo de procura do eDiscovery
Manager pode ter o conjunto correto de campos de coletas para seus campos de
procura.

Você pode visualizar os campos nos modelos de procura disponíveis na página
Aplicar Modelo de Procura.

Para mapear campos de procura aplicando um modelo de procura:
1. Na página Mapear Campos de Procura, clique em Aplicar Modelo de Procura.
2. Selecione um modelo de procura. Você pode visualizar os campos que estão

disponíveis em cada modelo de procura.
3. Clique em OK.

Mapeamento de Campo de Procura
É possível especificar como os usuários procuram documentos mapeando campos
de procura para metadados do documento. É possível especificar o mapeamento
de campo para todos os casos e para casos individuais.

Os casos que são criados no eDiscovery Manager podem incluir documentos de
diferentes tipos de arquivos de uma ou mais coletas em um servidor de archive
com diferentes tipos de metadados associados aos diferentes tipos de documentos.
Por exemplo, os documentos de e-mail possuem um conjunto consistente de
metadados, como emissor, destinatário, assunto ou data de envio. Outros
documentos que aparecem em um caso podem ter uma variedade de metadados
associados, como título, autor, assunto, data de criação ou data de modificação.
Alguns desses metadados podem ser tratados como equivalentes para propósitos
de procura. Por exemplo, o emissor de um e-mail é equivalente ao autor de um
documento do Microsoft Word ou ao autor de um documento em PDF do Adobe.

Por padrão, o eDiscovery Analyzer mapeia os metadados de cada tipo de
documento para campos de procura familiares. Se os usuários procurarem os
documentos nos casos usando campos de procura diferentes daqueles mapeados
por padrão, será possível alterar o mapeamento de campo na página Mapear
Campos de Procura. Você também pode escolher renomear um campo de procura
para um nome que seja mais significativo para os usuários da procura. Depois que
um caso é indexado pela primeira vez, é possível alterar o mapeamento de campo
padrão para atender aos requisitos de procura para esse caso na página Gerenciar
Casos.

Todos os metadados localizados em documentos em um caso são indexados. É
possível ativar usuários de procura para procurar em qualquer um dos metadados
que são identificados e indexados em um caso fornecendo campos de procura
correspondentes. Os campos que não estão expostos na interface de procura ainda
podem ser procurados incluindo o nome de campo e um valor em uma consulta,
conforme definido pela sintaxe de consulta do eDiscovery Analyzer. Os usuários
de procura também podem selecionar quais campos de procura aparecem em sua
interface de procura a partir dos campos que se tornam disponíveis para eles.
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Restrição: Você poderá mapear mais de um campo de metadados do mesmo tipo
de documento para o mesmo campo de procura apenas se o tipo de metadados for
cadeia. Você não pode mapear vários metadados do tipo data, numérico ou
booleano para o mesmo campo de procura.

Os metadados mapeados para o nome de campo especial docdate determinam
quais documentos aparecem na linha de tempo. Os metadados mapeados para o
nome de campo especial filename determinam o tipo de arquivo para os
documentos.

Por exemplo, se um caso incluir documentos de coletas denominadas ICC-A,
ICC-B e CM-C, os documentos no caso poderão ter metadados de documentos
mapeados para campos de procura conforme a seguinte tabela.

Tabela 1. Exemplo de Metadados de Documentos

Nome de
Coleta Tipo de Documento

Metadados de
Documentos (Origem)

Campo de Procura
(Destino)

ICC-A E-mail Assunto Assunto

ICC-A E-mail Emissor Emissor

ICC-A E-mail Destinatário Destinatário

ICC-A Anexo do Microsoft
Word

Autor Autor

ICC-B PDF Título Assunto

ICC-B PDF Autor Autor

ICC-B PDF Data de criação Data

CM-C Microsoft Word Nome do Arquivo Assunto

CM-C Microsoft Word Proprietário Autor

CM-C Microsoft Word Data da última
modificação

Data

Neste exemplo, uma procura no campo Assunto retorna documentos de e-mail
correspondentes da coleta ICC-A, documentos em PDF da coleta ICC-B e
documentos do Word da coleta CM-C. Uma procura no campo Autor retorna
apenas documentos em PDF correspondentes da coleta ICC-B e documentos do
Word da coleta CM-C, porque nenhum dos metadados de documentos de e-mail
na coleta ICC-A é mapeado para o campo de procura Autor. No entanto, uma
procura no Autor retorna um documento do Word correspondente que é anexado a
um documento de e-mail na coleta ICC-A.

Opções por Tipo de Dado
O mecanismo de procura do eDiscovery Analyzer suporta quatro tipos de dados
para metadados de documentos de indexação.

Os opções de configuração disponíveis através do mapeamento de campo
dependem do tipo de dado de metadados no conteúdo do caso.

Opções de Cadeia

As seguintes configurações são configuráveis para as cadeias:
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Tokenização
A tokenização pode ser ativada ou desativada. Por padrão, a tokenização é
ativada.

Se a tokenização estiver ativada, dois tokenizers estarão disponíveis:
padrão ou endereço de e-mail.

Se a tokenização estiver ativada, a distinção entre maiúsculas e minúsculas
não poderá ser selecionada

Diferenciar Maiúsculas de Minúsculas
A procura com distinção entre maiúsculas e minúsculas está desativada
por padrão. A procura com distinção entre maiúsculas e minúsculas não
está disponível para campos convertidos em token.

Por padrão, os tokens são exibidos em minúsculas.

Exibir como categoria
Por padrão, a exibição como uma categoria (aspecto) é desativada.

Por padrão, os valores da categoria são exibidos em minúsculas. Se a
Exibição como categoria estiver ativada, você poderá escolher exibir os
valores da categoria em minúsculas.

As seguintes configurações não são configuráveis para as cadeias:

Campo pesquisável
As cadeias são o campo pesquisável. Por exemplo, title:test.

Normalização
Se a tokenização estiver ativada, a normalização Tipo 1 será executada. A
normalização Tipo 1 mapeia caracteres especiais em Unicode.

Exemplo de Tipo de Dados de Cadeia

Por exemplo, suponha as configurações de campos a seguir:
v O nome no Campo de Procura é company.
v O Tipo de Dado é string.
v Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas está selecionado.
v Categoria está selecionado.
v Minúscula não está selecionado.

Se o valor do campo company em um documento for IBM, uma procura por
company:ibm não retornará o documento porque o campo faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas. Uma procura por company:IBM retornará o documento.

Se a distinção entre maiúsculas e minúsculas não estiver selecionada para o campo
company, uma procura por company:ibm ou company:IBM retornará o documento com
IBM no campo company.

Como a Categoria está selecionada, mas Minúscula não está selecionada, IBM e ibm
são considerados dois valores diferentes na categoria Empresa. IBM e ibm serão
listados. Se Minúscula estiver selecionado para a categoria, IBM e ibm serão listados
como um valor na categoria Empresa.

Opções de data

As seguintes configurações são configuráveis para as datas:
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Linha de tempo
Apenas um campo de data pode ser selecionado para ser exibido na linha
de tempo.

As seguintes configurações não são configuráveis para as datas:

Procura paramétrica
A procura paramétrica está sempre ativada para datas.

Opções Numéricas

As seguintes opções não são configuráveis para dados numéricos:

Procura paramétrica
A procura paramétrica está sempre ativada.

Exibir como categoria
A exibição como uma categoria está sempre desativada.

Opções de Booleano

Os dados booleanos não têm nenhuma configuração configurável. As seguintes
configurações não são configuráveis:

Tokenização
Os dados booleanos não são convertidos em tokens.

Caracteres minúsculos
Os dados booleanos são sempre exibidos em caracteres minúsculos.

Exibir como categoria
Os dados booleanos não podem ser exibidos como uma categoria (aspecto).

Mapeando Campos de Procura para um Caso
Após indexar um caso, é possível alterar a maneira como os campos de procura
são mapeados para os metadados do caso, de acordo com os requisitos de procura.

Um caso deve ser indexado antes dos campos de procura serem mapeados para o
caso. Um mapeamento de campo de procura padrão, que pode ser alterado na
página Mapear Campos de Procura é fornecido.

Ao ser indexado pela primeira vez, um caso aplica os mapeamentos de campos
configurados na página Mapear Campos de Procura. Os mapeamentos de campo
de procura configurados para um caso substituem as configurações na página
Mapear Campos de Procura.

Para mapear os campos de procura:
1. Clique em Mapear Campos de Procura.
2. Selecione um campo definido pelo usuário. Os campos e os metadados que

aparecem na tabela de mapeamento de campo dependem do conteúdo dos
casos no servidor de archive conectado.

3. Para cada campo de procura, escolha uma ou mais opções:

Opção Descrição

Nome de Exibição Clique duas vezes no nome de exibição para editar o nome.

O nome de exibição é o rótulo do campo na página de procura.
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Opção Descrição

Tipo de Dados O tipo de dado padrão para o campo é exibido. Para alterar o tipo de dado, clique em
Selecionar Campos de Origem. Apenas campos de metadados que correspondem ao
tipo de dado selecionado serão exibidos.

Selecionar Campos Clique em Selecionar Campos de Origem para selecionar quais campos de
metadados de cada coleta será mapeado para o campo de procura selecionado.

Convertido em token Selecione Convertido em Token para que o conteúdo do documento seja indexado
em unidades textuais básicas. Os tokens podem ser as palavras em um idioma ou
outras unidades de texto que são apropriadas para indexação.

A tokenização permite a indexação e a procura em variantes linguísticas de palavras
que aparecem em um documento ou em metadados. Os resultados da procura serão
mais amplos porque mais variações corresponderão aos termos da procura.

Por exemplo, se um campo de metadados denominado title contiver a palavra
mouse, uma procura por title:mice retornará o documento porque o termo da
procura e o valor do campo são variações linguísticas.

Se Convertido em Token for selecionado, Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas
será desativado e não poderá ser selecionado.

Distinção entre maiúsculas
e minúsculas

Selecione Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas para que a procura faça distinção
de maiúsculas e minúsculas no campo selecionado e para desativar a tokenização.
Uma palavra ou frase deve corresponder exatamente à consulta de procura para que
seja retornada. Selecione Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas se os termos da
procura precisarem corresponder exatamente aos valores do campo, incluindo o caso.

Por exemplo, se o nome do campo de metadados for title e o valor for King Lear,
uma procura por title:"king lear" não retornará o documento porque os termos da
procura não correspondem ao caso no valor do campo.Se o campo for Convertido em
Token, a Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas estará desativada e não poderá
ser selecionada.

Categoria Selecione Categoria para que o campo de procura selecionado apareça como uma
categoria (aspecto) na página de procura. Se Categoria estiver selecionada, a opção de
Minúscula será ativada.

Ativar Minúscula Selecione Ativar Minúscula para fazer com que o mecanismo de procura combine os
resultados de maiúsculas e minúsculas como o mesmo valor em uma Categoria. Se
não estiver selecionado, os resultados de maiúsculas e minúsculas para o mesmo
valor são agrupados como valores separados em uma categoria.

Excluir Mapeamento de
Campo

Clique em Excluir Mapeamento de Campo para excluir o campo de procura
selecionado.

4. Opcional: Para incluir um novo campo de procura, clique em Incluir Novo
Campo. É possível especificar o mapeamento para o novo campo depois de
criá-lo.

5. Opcional: Para especificar qual campo de metadados determina onde os
resultados da procura aparecem na linha de tempo, selecione o campo gerado
pelo sistema docdate e clique em Selecionar Campos de Origem. O campo
selecionado deve ser de tipo de dados de data.

6. Opcional: Para especificar qual campo de metadados determina o tipo de
documento, selecione o campo gerado pelo sistema filename e clique em
Selecionar Campos de Origem. O campo selecionado deve ser de tipo de
dados de cadeia.

7. Clique em Salvar.

Depois de configurar mapeamentos de campos para um caso, atualize o índice do
caso clicando em Atualizar Caso.
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Configurando Preferências de Procura e Resultados
Você pode alterar a exibição de campos de procura, categorias e resultados para
todos os usuários e todos os novos casos, ou para casos individuais.

Os campos de procura que estão disponíveis dependem dos tipos de documentos
no caso e de como os metadados e campos foram mapeados. Você pode escolher
quais campos de procura seus usuários verão e quais campos seus usuários podem
incluir em sua interface de procura. É possível configurar quais colunas são
exibidas na lista de resultados e em qual ordem ocorre a exibição. Também é
possível alterar o comprimento do resumo do documento e o número de
resultados exibidos em cada página. Você pode fazer com que as preferências
configuradas permaneçam as mesmas para todos os usuários ou pode permitir que
os usuários alterem as preferências para atender às suas necessidades.

Para configurar as preferências de resultados e procura:
1. Configure as preferências padrão.

v Para todos os casos novos, selecione Gerenciar Preferências Padrão

v Para um caso específico, selecione o caso na página Gerenciar Casos e, em
seguida, clique em Preferências de Resultado e Procura.

2. Selecione as preferências a serem alteradas.

Opção Descrição

Campos de Procura Selecione nos campos de procura que foram mapeados para todos os casos ou para o
caso selecionado e altere a ordem na qual os campos são exibidos na interface de
procura.

Procurar Categorias Selecione nas categorias que foram mapeadas para todos os casos ou para o caso
selecionado e altere a ordem na qual as categorias são exibidas na interface de
procura.

Colunas de Resultados Selecione nas colunas que foram mapeadas para todos os casos ou para o caso
selecionado e altere a ordem na qual as colunas são exibidas na interface de procura.

Exibição de Resultados Especifique o tamanho dos sumários e quantos resultados por página serão exibidos.

3. Opcional: Para permitir que os usuários alterem as preferências de procura e
resultados de acordo com suas necessidades, selecione Permitir que os
usuários modifiquem suas próprias preferências.

4. Clique em Salvar. Os usuários podem configurar suas preferências apenas a
partir das preferências que você disponibilizou.

Gerenciando Sinalizadores
Sinalizadores identificam a relevância dos documentos para um caso. É possível
incluir, excluir ou editar os sinalizadores que os revisores podem designar a
documentos em um caso.

Os sinalizadores são metadados que os revisores podem designar a documentos ou
grupos de documentos para identificar sua relevância para o caso. Os revisores
podem então procurar nos sinalizadores para identificar todos os documentos que
necessitam de revisão adicional. Você pode decidir se deseja gravar dados do caso
no archive com ou sem sinalizadores.

Por exemplo, os revisores podem sinalizar documentos como Responsivos se
acharem que os documentos podem ser considerados responsivos para uma ordem
de descoberta. Depois de revisar todos os documentos em um caso e sinalizar um
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subconjunto de documentos, os revisores podem então procurar por todos os
documentos que estão sinalizados como Responsivos e agrupá-los para a revisão
do advogado. Ou, os revisores podem sinalizar os documentos que são irrelevantes
e depois excluí-los das procuras subsequentes.

Um conjunto de sinalizadores padrão é entregue com o eDiscovery Analyzer. Você
pode incluir ou excluir um sinalizador, alterar o nome ou a descrição de um
sinalizador ou especificar uma cor para um sinalizador.

É possível incluir um sinalizador ao conjunto padrão, mas o novo sinalizador não
é exibido em casos existentes até que você inclua o sinalizador ao caso. O novo
sinalizador é exibido no conjunto de sinalizadores padrão para todos os novos
casos subsequentes. Você pode incluir sinalizadores existentes que foram criados
para um caso no conjunto padrão, mas as alterações não serão exibidas em outros
casos existentes. Novos sinalizadores incluídos no conjunto padrão de um caso
serão exibidos apenas nos novos casos subsequentes que usam o conjunto padrão.

Para gerenciar sinalizadores sinalizador:
1. Na página Administração, selecione Gerenciar Sinalizadores Padrão.
2. Escolha uma ação:

Opção Descrição

Editar Altere o nome, a descrição ou a cor de um sinalizador existente.

Excluir Exclua o sinalizador do conjunto padrão.

Incluir Sinalizador Inclua um sinalizador ao conjunto padrão. A inclusão de um
sinalizador ao conjunto padrão não o inclui aos casos. É possível
incluir um novo sinalizador ou incluir um sinalizador a partir de
casos existentes.

Novos sinalizadores são branco por padrão. Você pode alterar a cor
depois de incluir um novo sinalizador.

3. Opcional: Altere a ordem na qual os sinalizadores aparecem para os usuários
da procura selecionando um sinalizador e clicando em Mover para o Topo,
Move para Cima, Mover para Baixo ou Mover para o Final.

4. Clique em Salvar.

Um usuário de procura especifica os sinalizadores a serem aplicados a um
documento na página de resultados da procurar.

Gerenciando Sinalizadores em um Caso
É possível gerenciar os sinalizadores que estão disponíveis em um caso
separadamente a partir do conjunto padrão de sinalizadores.

O conjunto de sinalizadores padrão é incluído em cada novo caso. É possível
incluir, excluir ou editar sinalizadores a um caso, e você pode incluir sinalizadores
existentes a partir de outros casos.

Para gerenciar os sinalizadores em um caso:
1. Na página Gerenciar Casos, selecione um caso.
2. Clique em Gerenciamento do Sinalizador.
3. Escolha uma ação:
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Opção Descrição

Editar Altere o nome, a descrição ou a cor de um sinalizador existente.

Se você alterar a cor de um sinalizador em um caso, ela não será
alterada para o mesmo sinalizador no conjunto de sinalizadores
padrão.

Excluir Exclua o sinalizador deste caso. A exclusão de um sinalizador de
um caso também remove esse sinalizador dos documentos
sinalizados no caso mas não afeta o conjunto de sinalizadores
padrão.

Incluir Sinalizador Inclua um sinalizador neste caso. A inclusão de um sinalizador em
um caso não o inclui no conjunto de sinalizadores padrão. É
possível incluir um novo sinalizador ou incluir um sinalizador a
partir de casos existentes.

Gerenciamento de Texto a ser Ignorado
É possível identificar o texto que será ignorado durante as procuras e, em seguida,
incluir, excluir ou editar texto a ser ignorado.

O eDiscovery Analyzer não utiliza palavras comuns padrão porque tais palavras
comuns podem ocorrer em frases que você deseja incluir resultados da procura.
Porém, é possível especificar palavras ou frases que o mecanismo de procura deve
ignorar pela definição do texto a ser ignorado.

Para criar o texto a ser ignorado:
1. Na página Administração, selecione Gerenciar Casos.
2. Clique em Ignorar Gerenciamento de Texto para o caso no qual você deseja

especificar o texto a ser ignorado.
3. Digite, ou copie e cole, o texto que deve ser ignorado durante uma procura

neste caso.
4. Digite um nome para o texto a ser ignorado.
5. Clique em Salvar.
6. Atualize o índice, clicando em Atualizar Caso na página Gerenciar Casos.

Por exemplo, você nota que muitos dos documentos, todos de advogados, incluem
uma renúncia de responsabilidade jurídica na parte inferior do documento. Você
não deseja incluir resultados da procura a partir do texto nessa renúncia de
responsabilidade porque documentos irrelevantes podem ser incluídos em
resultados da procura. Você copia toda a renúncia de responsabilidade e cria uma
entrada de texto a ser ignorado pela colagem do texto de renúncia de
responsabilidade no diálogo de texto a ser ignorado.

Dica: Considere fazer todas as suas mudanças de textos a serem ignorados de uma
vez e, em seguida, atualizar o caso uma vez.

Gerenciando Texto a ser Ignorado na Interface de Procura
É possível criar texto a ser ignorado a partir da interface de procura e
imediatamente verificar se o texto a ser ignorado aparece em documentos no caso
selecionado.

Para criar o texto a ser ignorado na interface de procura:
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1. Abra o caso selecionado na interface de procura.
2. Visualize um documento que possa conter o texto que deve ser ignorado.
3. Selecione o texto a ser ignorado e clique em Incluir Texto a Ser Ignorado. O

mecanismo de procura verifica o texto especificado e se ajusta para incluir
palavras inteiras.

4. Clique em Salvar.
5. Atualize o índice, clicando em Atualizar Caso na página Gerenciar Casos.

Configurando a Visualização de E-mail
Os usuários de procura podem visualizar documentos de e-mail em aplicativos
associados, como o Lotus Notes ou o Microsoft Outlook.

Antes de configurar a visualização de e-mail do Lotus Notes para eDiscovery
Analyzer, garanta que um servidor Lotus Domino esteja instalado para o
eDiscovery Manager e que o gerenciador de senha esteja ativado para o eDiscovery
Manager. O eDiscovery Analyzer reutiliza a configuração do servidor Lotus
Domino do eDiscovery Manager.

Para permitir que os usuários da procura visualizem o e-mail do Microsoft
Exchange, cada usuário da procura deve ter o Microsoft Outlook 2007 instalado no
computador cliente. Nenhuma outra configuração é necessária.

Para configurar a visualização de e-mail do Lotus Domino:
1. Instale o servidor Lotus Domino na mesma máquina que o servidor eDiscovery

Analyzer.
Esta instância do servidor Lotus Domino não deve estar em execução. O
servidor Lotus Domino é usado apenas para fornecer as APIs do Lotus. Não
execute o programa de configuração do Domino.

2. Instale o Lotus Notes em cada estação de trabalho de usuário de procura.
3. Copie um arquivo de ID do Notes a partir do servidor Domino no servidor

eDiscovery Manager para o diretório INSTALL_DIR\Notes\data na estação de
trabalho do usuário do eDiscovery Analyzer. Configure o Notes com esse
arquivo de ID do Notes. O arquivo de ID do Notes deve ser válido para o
e-mail do Notes no caso que está sendo revisado.

4. Configure o gerenciador de senha para a visualização do IBM Lotus iNotes e
do Lotus Notes.

5. Configure a visualização de e-mail do Lotus Notes.
Tarefas relacionadas

eDiscovery Manager: Instalando o Servidor Lotus Domino
eDiscovery Manager: Configurando a Visualização

Configurando o Gerenciador de Senha para Visualizar o IBM
Lotus iNotes e o Lotus Notes

Para ativar a visualização de e-mail do Lotus Notes, configure o gerenciador de
senha para fornecer a senha obrigatória.

Ao acessar o servidor Lotus Domino que armazena o banco de dados de
visualização do Lotus Notes, o eDiscovery Analyzer deverá ser autenticado com o
ambiente do Lotus Domino. Ele faz isso usando um arquivo de ID do Lotus Notes
e fazendo com que o gerenciador de senha do Lotus Notes forneça
programaticamente a senha para o ID do usuário do eDiscovery Analyzer. A
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configuração do sistema eDiscovery Analyzer para ignorar o prompt de senha do
Lotus Domino é um pré-requisito para seus usuários visualizarem e-mail com o
Lotus iNotes ou com o Lotus Notes.

Importante: Se o ID do usuário do Lotus Notes para eDiscovery Analyzer não
tiver uma senha, não será requerido que você configure o gerenciador de senha do
Lotus Notes.

Para configurar o gerenciador de senha do Lotus Notes no sistema eDiscovery
Analyzer:
1. Copie o arquivo notes.ini a partir do servidor Domino que foi configurado no

servidor eDiscovery Manager no diretório DOMINO_INSTALL_DIR\Domino no
servidor eDiscovery Analyzer. No AIX, crie uma pasta denominada notesdata
manualmente no diretório $HOME e use-a como o diretório DOMINO_INSTALL_DIR\
Domino.

2. Copie um arquivo de ID do Notes a partir do servidor Domino que foi
configurado para o eDiscovery Manager no diretório DOMINO_INSTALL_DIR\
Domino\data do servidor eDiscovery Analyzer. No AIX, use o diretório
notesdata como o diretório DOMINO_INSTALL_DIR\Domino\data. O arquivo de ID
do Notes deve ser válido para o e-mail do Notes no caso que está sendo
revisado e deve ter o mesmo arquivo do ID do Notes que foi copiado em
Configurando Visualização de E-mail.

3. Modifique os valores das seguintes variáveis de ambiente no sistema
eDiscovery Analyzer.

Sistema Operacional Variáveis de Ambiente a Serem Modificadas

AIX No arquivo .profile para o ID do usuário eDiscovery Analyzer:

v Edite a variável PATH para incluir o caminho no diretório que contém o arquivo
notes.ini.

v Edite a variável LIBPATH para incluir o caminho no diretório eDA_INSTALL_DIR/lib/
native e o caminho no diretório ibmpow na instalação Lotus Domino.

Por exemplo:

PATH=$HOME/notesdata/:$PATH
LIBPATH=$LIBPATH:/opt/ibm/lotus/notes/latest/ibmpow
LIBPATH=$LIBPATH:/opt/IBM/eDiscoveryAnalyzer/lib/native

Windows Edite a variável de sistema PATH que será incluída:

v O caminho para o arquivo notes.ini no diretório do Lotus Domino. Por exemplo, inclua:
C:\Arquivos de Programas\Lotus\Domino. Certifique-se de que este caminho seja a
primeira referência para notes.ini em PATH.

v O caminho para eDA_INSTALL_DIR/lib/native.

4. Atualize o arquivo notes.ini que você copiou anteriormente.

Sistema Operacional Incluir as Linhas a Seguir

AIX EXTMGR_ADDINS=liblotuspwmgr.a
EDMLotusPWMgrPasswordFile=/opt/IBM/eDiscoveryAnalyzer/resource/LotusPWMgr.ini
EDMLotusPWMgrLogFile=/opt/IBM/eDiscoveryAnalyzer/log/LotusPWMgr.log
EDMLotusPWMgrClassPath=/opt/IBM/eDiscoveryAnalyzer/lib/ral/edcpwmgr.jar

Importante: Modifique os caminhos se você não tiver instalado o eDiscovery Analyzer no
local padrão.
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Sistema Operacional Incluir as Linhas a Seguir

Windows EXTMGR_ADDINS=LotusPWMgr.dll
EDMLotusPWMgrPasswordFile=C:\Program Files\IBM\eDiscoveryAnalyzer\resource\

LotusPWMgr.ini
EDMLotusPWMgrLogFile=C:\Program Files\IBM\eDiscoveryAnalyzer\log\LotusPWMgr.log
EDMLotusPWMgrClassPath=C:\Program Files\IBM\eDiscoveryAnalyzer\lib\ral\edcpwmgr.jar

Importante: Modifique os caminhos se você não tiver instalado o eDiscovery Analyzer no
local padrão.

Além disso, certifique-se de que as seguintes linhas estejam no arquivo
notes.ini:
Directory=$HOME/notesdata
KeyFileName=valid_Notes_user_ID.id
Ports=TCPIP
TCPIP=TCP,0,15,0

em que Directory é a pasta criada anteriormente que contém o arquivo
notes.ini e KeyFileName é o arquivo do ID do Notes copiado anteriormente.

5. Configure a senha do ID do usuário do Lotus Notes para o servidor Lotus
Domino remoto no sistema eDiscovery Analyzer:
a. Abra o arquivo LotusPWMgr.ini em um editor de texto.

Este arquivo está no subdiretório resource do diretório de instalação do
eDiscovery Analyzer e é especificado como o parâmetro
EDMLotusPWMgrPasswordFile no arquivo notes.ini.

b. Insira a senha que é usada para acessar o servidor Lotus Domino remoto.
Esta senha corresponde ao ID do usuário do Lotus Notes para eDiscovery
Analyzer, que você especificou para o parâmetro KeyFilename no arquivo
notes.ini.

c. Salve e feche o arquivo.

A senha pode ser armazenada em texto não criptografado, porque o primeira
vez que o gerenciador de senha é inicializado, ele criptografa a senha no
arquivo.

6. Para testar o gerenciador de senha no sistema eDiscovery Analyzer:
a. Execute o utilitário eDiscovery Analyzer notesConnect.

O utilitário está no subdiretório bin do diretório de instalação do
eDiscovery Analyzer. O utilitário notesConnect se conecta ao servidor Lotus
Domino remoto e retorna o título do banco de dados especificado. O
utilitário usa o ID de usuário do Lotus Notes que está configurado para a
definição KeyFileName no arquivo notes.ini.
Por exemplo, no AIX:
/opt/ibm/lotus/notes/latest/ibmpow/startup
/opt/IBM/eDiscoveryAnalyzer/bin/notesConnect

database_name Lotus_Domino_server

ou no Windows:
eDA_Install_Dir/bin/notesConnect database_name Lotus_Domino_server

database_name
O nome do banco de dados cujo título a ser retornado, por exemplo,
EDMMail.nsf.

Lotus_Domino_server
O endereço IP ou nome do host do servidor Lotus Domino remoto.
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Se o prompt de senha não aparecer e o título do banco de dados for
retornado com êxito, o gerenciador de senha estará configurado
corretamente.

b. Verifique o arquivo LotusPWMgr.log em seu sistema para obter a mensagem
Senha recuperada com êxito. O arquivo de log está no subdiretório log do
diretório de instalação do eDiscovery Analyzer e é especificado como o
parâmetro EDMLotusPWMgrLogFile no arquivo notes.ini.
v No AIX, o local padrão do arquivo LotusPWMgr.log é

/opt/IBM/eDiscoveryAnalyzer/log/.
v No Windows, o local padrão do arquivo LotusPWMgr.log é C:\Program

Files\IBM\eDiscoveryAnalyzer\log\.
Tarefas relacionadas

eDiscovery Manager: Instalando o Servidor Lotus Domino
eDiscovery Manager: Configurando o Gerenciador de Senha para a Visualização do
Domino Web Access e do Lotus Notes

Configurando a Visualização de E-mail do Lotus Notes
Antes que os usuários da procura possam visualizar e-mails do Lotus Notes no
formato Notes, você deverá configurar o acesso a um servidor Lotus Domino.

Para visualizar o e-mail do Lotus Notes no Notes, cada usuário da procura do
eDiscovery Analyzer deve ter um ID de usuário válido do Lotus Notes para o
servidor Lotus Domino remoto que foi configurado para eDiscovery Manager. Esse
servidor Lotus Domino deve incluir o banco de dados de e-mail para o caso na
revisão e o ID de usuário do Lotus Notes deve ser válido para esse banco de
dados.

Durante a instalação, o eDiscovery Analyzer detecta o caminho para o servidor
Lotus Domino que está instalado no servidor eDiscovery Analyzer. Se você instalar
o servidor Lotus Domino após a instalação do eDiscovery Analyzer, deverá
especificar o caminho na página Configurar Visualização do Lotus Notes.

Para configurar a visualização de e-mail do Lotus Notes:
1. Na página Administração, clique em Configurar Visualização do Lotus Notes.
2. Verifique se as informações necessárias para se conectar ao servidor Domino

remoto estão especificadas na seção Servidor Lotus Domino para Visualização
de E-mail. O eDiscovery Analyzer lê os valores de configuração para o servidor
Lotus Domino remoto que foi configurado para eDiscovery Manager e exibe os
valores na página Configurar Visualização do Lotus Notes, por padrão. Se os
valores não forem exibidos, você deverá inseri-los.

3. Opcional: Para ativar a visualização do e-mail do Lotus Notes em um
navegador, selecione Usar Lotus iNotes.

4. Especifique o caminho para o servidor Lotus Domino que está instalado no
mesmo servidor que o eDiscovery Analyzer no campo Caminho de Instalação
do Servidor Domino Local. Durante a instalação, o eDiscovery Analyzer
detecta o caminho para o servidor Lotus Domino que está instalado no servidor
eDiscovery Analyzer. Se você instalou o servidor Lotus Domino após instalar o
eDiscovery Analyzer, deverá especificar o caminho.

5. Clique em Salvar.
6. Opcional: Teste a conexão com o servidor Domino clicando em Testar Conexão.
7. Pare e reinicie o servidor eDiscovery Analyzer.
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8. Execute uma procura para retornar documentos do Lotus Notes e clique duas
vezes em Resumo para visualizar o documento.

9. Na janela Visualizar Resultados:
v Clique no ícone Clique para visualizar este arquivo com um aplicativo

associado. O e-mail abra no Lotus Notes.
v Clique no ícone Clique para visualizar este arquivo com o Lotus Notes. O

e-mail abra em uma janela do navegador.

Você será solicitado a fornecer o ID de usuário e a senha do Lotus Domino na
primeira vez que abrir um e-mail no iNotes.

Tarefas relacionadas

eDiscovery Manager: Configurando a Visualização
eDiscovery Manager: Instalando o Servidor Lotus Domino
Informações relacionadas

Configurando a Visualização

Visualizando Arquivos de Log
Visualize arquivos de log do sistema, caso e erro para monitorar o status do
sistema e corrigir erros.

As mensagens do sistema e as mensagens de erro podem ser exibidas na página de
status do caso ou durante o processamento. É possível clicar em um link ou abrir a
página Visualizar Logs para visualizar mais informações.

Se você não puder usar a página Visualizar Logs porque o eDiscovery Analyzer
não está executando, ainda poderá formatar os arquivos de log para visualização
em um editor de texto.

Para visualizar os arquivos de log:
1. Na página Administração, clique em Visualizar Logs.
2. Selecione um log para visualizar. É possível visualizar o arquivo de log do

sistema ou um arquivo de log do caso.
3. Opcional: Clique em Configurações de Log para especificar se deve registrar

em log todas as mensagens, as mensagens graves, as mensagens de aviso, as
mensagens de informação ou apenas as mensagens de erro. Também é possível
especificar a quantidade máxima de arquivos de log para o sistema salvar e o
tamanho máximo de um arquivo de log.

4. Opcional: Clique em Download de Log Completo para transferir um arquivo
de log do sistema completo por download. O arquivo de log é formatado para
visualização em um editor de texto.

Configurando a Criação de Log
É possível configurar os níveis de criação de log para o log do sistema ou optar
por criar logs de sessão ou rastreio.

Os arquivos de log contêm mensagens sobre a operação do sistema que podem
ajudá-lo a resolver problemas. Quando você configura a criação de log, pode
escolher quais mensagens registrar. Os níveis de criação de log são categorias Java
padrão. Para maximizar o desempenho, não configure um nível de criação de log
mais detalhado do que o necessário. Os arquivos de log são armazenados no
subdiretório log do diretório de instalação do eDiscovery Analyzer,
eDA_install_directory\log.
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Por padrão, o eDiscovery Analyzer cria até 10 arquivos de log com até 10 MB
cada. Você pode especificar o número de arquivos de log e seus tamanhos na
página Configurações de Log.

Você pode melhorar o desempenho e conservar espaço em disco configurando
vários arquivos de log pequenos em vez de configurar um único arquivo de log
grande. Quando o último arquivo de log atinge o tamanho máximo, o eDiscovery
Analyzer começa a gravar o primeiro arquivo de log novamente. As entradas
anteriores nesse arquivo são sobrescritas. Por exemplo, se dois arquivos estiverem
configurados com um tamanho máximo de 1 MB, quando o primeiro arquivo de
log estiver cheio, oeDiscovery Analyzer gravará no segundo arquivo de log.
Quando o segundo arquivo de log estiver cheio, o eDiscovery Analyzer gravará no
primeiro arquivo de log novamente.

É possível ativar a criação de logs de rastreio, que é útil para depuração, mas
tornará lento o desempenho do sistema. É possível ativar a criação de log de
sessão, que é útil para rastrear login de usuário, logout e tempo limite da sessão.

Para configurar a criação de log:
1. Na página Visualizar Logs, clique em Configurações do Log.
2. Na página Log do Sistema, selecione um nível de log. O nível de log determina

se deve incluir no arquivo de log somente mensagens severas, mensagens
severas e de aviso, mensagens severas, de aviso e informativas ou todas as
mensagens.

3. Especifique o número máximo de logs.
4. Especifique o tamanho máximo de cada log.
5. Opcional: Para ativar a criação de logs de rastreio, selecione a guia Log de

Rastreio e selecione Ativar Criação de Logs de Rastreio.
a. Especifique o número máximo de logs de rastreio.
b. Especifique o tamanho máximo de cada log de rastreio.

Não é possível configurar níveis de log para a criação de logs de rastreio.
6. Opcional: Para ativar a criação de log de sessão, selecione a guia Log de Sessão

e selecione Ativar Criação de Log de Sessão.
a. Especifique o número máximo de logs de sessão.
b. Especifique o tamanho máximo de cada log de sessão.

Não é possível configurar níveis de log para a criação de log de sessão.
7. Clique em Salvar.

As mudanças nas configurações do log entram em vigor imediatamente, mas não
alteram os logs anteriores. Não é necessário reiniciar o servidor.

Configurações de log
A configuração de parâmetros de log altera quais mensagens são registradas e o
tamanho que os arquivos terão.

Criação de Log do Sistema

É possível selecionar o tipo de dados a ser gravado no arquivo do log do sistema.
Como a maioria dos erros ocorre durante a configuração inicial, execute uma
execução de teste de seu sistema com um nível de log do tipo Informação ou
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superior, que fornecerá informações suficientes para você corrigir os erros. Quando
seu sistema for configurado corretamente, restaure o nível de log para Aviso ou
Grave.

Entradas de log são acumulativas. Um nível de log do tipo Informação, por
exemplo, inclui entradas de log Informação, Aviso e Grave.

Nenhum
Não ocorre nenhuma criação de log.

Grave Detalhes mínimos da criação de log. Um evento é gravado no log sempre
que um problema grave ou condição crítica ocorre, como distorção de
dados ou falha do servidor.

Aviso Um evento é gravado no log 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, como
quando um documento é capturado.

Tudo Todos os eventos são gravados no log.

Número máximo de logs do sistema
Especifique o número máximo de logs do sistema que o eDiscovery
Analyzer mantém.

Tamanho máximo de logs do sistema em megabytes
Especifique o tamanho máximo de cada log do sistema.

Log de Rastreio

Rastreio
Criação de log detalhado. Útil apenas para fins de depuração. Eventos são
gravados no log em etapas individuais.

O log de rastreio acarretará na lentidão do desempenho do sistema.
Escolha Log de Rastreio apenas ao depurar ou quando solicitado pelo IBM
Software Support.

Número máximo de rastreios
Especifique o número máximo de logs de rastreio que o eDiscovery
Analyzer mantém.

Tamanho máximo de rastreio em megabytes
Especifique o tamanho máximo de cada log de rastreio.

Não é possível configurar níveis de log para a criação de logs de rastreio.

Criação de Log de Sessão

Número máximo de logs de sessão
Especifique o número máximo de logs de sessão que o eDiscovery
Analyzer mantém.

Tamanho máximo dos logs de sessão em megabytes
Especifique o tamanho máximo de cada log de sessão.

Não é possível configurar níveis de log para a criação de log de sessão.
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Logs de Auditoria
As ações de usuários do registro de logs de auditoria em um caso e em
documentos no caso fornecem um registro dessas ações. É possível procurar logs
de auditoria para saber quando e por quem as ações foram tomadas.

Cada caso tem um log de auditoria que é armazenado no diretório
eDA_install_directory/config/collections/case_name/data/audit. Logs de
auditoria são incluídos nos dados de caso que são gravados no servidor de
archive.

Você pode visualizar um log de auditoria no eDiscovery Manager na página
Procura de Auditoria.

Visualizando um Log de Auditoria

É possível visualizar o log de auditoria para um caso selecionado ou todos os
casos, se você tiver os privilégios apropriados, na página Log de Auditoria. É
possível procurar o log por sinalizador ou por ID do usuário.

Também é possível visualizar um log de auditoria no eDiscovery Analyzer
executando o script auditLogViewer.bat (no Windows) ou auditLogViewer.sh (no
AIX) a partir do diretório eDA_install_directory/bin e especificando a pasta do
caso. A sintaxe é auditLogViewer -d auditDir em que auditDir é o caminho
relativo até a pasta de dados do caso incluindo um ID de coleção integral. Por
exemplo, auditLogViewer.bat -d ..\config\collections\CaseID_1283976529640\
data\audit

Tarefas do Sinalizador de Documentos

CaseImport
Erro de indexação ao preparar um caso para análise

O Universal Resource Identifier (URI) de um documento que não foi
indexado com êxito quando um caso foi indexado no eDiscovery Analyzer
na preparação para análise, o tipo de erro de indexação, um rastreio de
pilha do erro, o usuário que iniciou a tarefa de indexação e quando o erro
ocorreu

CaseCommit
Erro ao gravar dados do caso no servidor durante a análise

O rastreio de pilha de um erro que ocorreu ao gravar dados do caso do
eDiscovery Analyzer para seu servidor de archive, quem iniciou esta tarefa
e quando o erro ocorreu. Nesse contexto, o servidor de archive do
eDiscovery Analyzer é um Content Manager ou um servidor de conteúdo
do IBM FileNet P8.

FlagCreate
Criar um sinalizador durante a análise

Quem criou um sinalizador de documentos no eDiscovery Analyzer,
quando o sinalizador foi criado e o nome e ID numérico do sinalizador.
Um registro de auditoria também é criado para cada sinalizador padrão
que é automaticamente criado no eDiscovery Analyzer.

FlagDelete
Excluir um sinalizador durante a análise

Quem excluiu um sinalizador de documentos no eDiscovery Analyzer,
quando o sinalizador foi excluído e o nome e ID numérico do sinalizador.
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FlagRename
Renomear um sinalizador durante a análise

Quem renomeou um sinalizador de documentos existente no eDiscovery
Analyzer, quando o sinalizador foi renomeado, o ID numérico do
sinalizador, o nome antigo do sinalizador e o novo nome do sinalizador

FlagDocument
Configurar ou limpar um sinalizador durante a análise

Quem configurou ou limpou um sinalizador de um ou mais documentos
no eDiscovery Analyzer, quando a tarefa de sinalização ocorreu, um ID de
sinalizador numérico, se o sinalizador foi configurado (incluído) ou limpo
(removido), uma lista de documentos que foram afetados e a consulta da
procura que foi usada para localizar os documentos que foram afetados

Ignorar tarefas de texto durante a análise

IgnoreTextCreate
Criar texto ignorado durante a análise

Quem criou um fragmento de texto que foi ignorado durante as procuras
no eDiscovery Analyzer (que é chamado de texto ignorado), quando esse
texto ignorado foi criado, o próprio fragmento do texto ignorado e seu
nome. Um novo fragmento de texto ignorado não será removido de uma
procura de caso até que o texto ignorado seja aplicado atualizando o índice
de caso em uma tarefa separada.

IgnoreTextDelete
Excluir o texto ignorado durante a análise

Quem excluiu uma parte existente do texto ignorado de um caso no
eDiscovery Analyzer, quando o texto ignorado foi excluído e o nome do
fragmento do texto ignorado. Um fragmento de texto ignorado excluído
não será disponibilizado novamente em uma procura de caso até que o
texto ignorado seja aplicado indexando o caso em uma tarefa separada.

IgnoreTextApply
Aplicar o texto ignorado durante análise

Quem aplicou um conjunto de fragmentos novos ou excluídos do texto
ignorado a um caso no eDiscovery Analyzer atualizando o índice de caso,
quando o índice de caso foi atualizado, os fragmentos de texto ignorado
que foram incluídos ou atualizados e o nome de cada fragmento do texto
ignorado.

Tarefas de mapeamento do campo de procura durante a análise

FieldMappingCreate
Criar mapeamento do campo de procura durante a análise

Quem criou um mapeamento entre campos de procura no eDiscovery
Analyzer e os metadados de documentos nas coletas, quando essa tarefa
de mapeamento ocorreu e as definições de campo que foram criadas,
mostradas em XML. Um novo mapeamento de campo de procura estará
indisponível para uso até que o novo mapeamento seja aplicado à coleta
em uma tarefa separada.

FieldMappingDelete
Excluir mapeamento do campo de procura durante a análise

Quem excluiu um mapeamento entre campos de procura no eDiscovery
Analyzer e os metadados de documentos nas coletas, quando esse
mapeamento foi excluído e as definições de campo que foram excluídas,
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mostradas em XML. Um mapeamento de campo de procura não será
excluído até que o mapeamento excluído seja aplicado à coleta em uma
tarefa separada.

FieldMappingApply
Aplicar mapeamento do campo de procura durante a análise

Quem aplicou um novo mapeamento ou excluiu um mapeamento existente
entre campos de procura no eDiscovery Analyzer e os metadados de
documentos nas coletas, quando esse mapeamento foi aplicado ou excluído
e as definições de campo que foram envolvidas, mostradas em XML.

Tarefas de comentário do usuário durante a análise

UserAnnotationCreate
Criar um comentário do usuário para documentos durante a análise

Quem criou um comentário de usuário para um ou mais documentos no
eDiscovery Analyzer, quando o comentário foi criado, o texto do
comentário, o formato do comentário e uma lista de documentos que
foram afetados

UserAnnotationDelete
Excluir um comentário do usuário de documentos durante a análise

Quem excluiu um comentário do usuário de um documento no eDiscovery
Analyzer, quando o comentário foi excluído, o texto do comentário, o
formato do comentário e o documento que foi afetado

Gerenciando Notificação de Eventos
Receba notificação de e-mail de eventos do sistema, incluindo erros, configurando
um servidor de e-mail e regras de notificação.

Antes de configurar a notificação de eventos, você deve conhecer o endereço SMTP
e o número da porta para um servidor de correio, e um nome de usuário e senha
para um usuário com permissão para enviar e-mail a partir desse servidor de
correio.

O sistema pode enviar e-mail para um ou mais administradores quando ocorre um
evento do sistema. É possível especificar destinatários diferentes para o ser
notificado para cada evento, e é possível especificar quais eventos resultam em
notificações.

Para gerenciar notificação de eventos:
1. Na página Administração, clique em Gerenciar Notificações.
2. Para gerenciar notificações:

Opção Descrição

Configure um
servidor de e-mail

Clique em Configurar Servidor de E-mail e especifique os
parâmetros de conexão para um servidor de e-mail que enviará
notificações.

É possível testar a conexão do servidor de e-mail clicando em
Testar Servidor de E-mail.
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Opção Descrição

Inclua regras de
notificação

Clique em Incluir Nova Regra e especifique o nome da regra,
selecione um evento e especifique o endereço de e-mail para o qual
enviar notificações. Em seguida, ative a regra selecionando sua
caixa de opção Ativar.

É possível testar a regra de notificação clicando em Testar Regra
de Notificação, que envia um e-mail de amostra aos endereços
especificados.

Garanta que a gravidade da criação de log do sistema esteja configurada para
incluir todos os eventos para os quais as notificações foram criadas. Apenas os
eventos que estão sendo registrados nos logs do sistema gerarão notificações. Se
você configurar uma notificação para um evento que não esteja registrado porque a
gravidade de login do sistema exclui esse evento, nenhuma notificação será
enviada.

Liberando um Caso
Você pode liberar um caso de um servidor eDiscovery Analyzer e depois indexá-lo
em outro servidor se precisar movê-lo.

A liberação de um caso remove as informações que associam o caso a um servidor
eDiscovery Analyzer específico, para que o caso possa ser associado a um servidor
eDiscovery Analyzer diferente.

Poderá ser necessário liberar um caso a partir de um servidor, se esse servidor não
for mais utilizável, for retirado do serviço para manutenção ou substituição, ou
ficar indisponível de outra forma para processar casos.

Atenção: A liberação de um caso não salva os sinalizadores, o mapeamento de
campo ou os logs de auditoria existentes para o servidor archive. É possível salvar
sinalizadores existentes, o mapeamento de campo e logs de auditoria, gravando
dados do caso no servidor de archive.

Para liberar um caso:
1. Na página Administração, selecione Gerenciar Casos.
2. Na lista de casos, selecione o caso que será liberado e clique em Liberar Caso.
3. Clique em OK.

Após liberar um caso, você pode indexá-lo em outro servidor eDiscovery Analyzer.

Salvando Dados do Caso no Servidor de Archive
Depois que seus usuários analisarem o caso e sinalizarem os documentos que
exigem revisão futura, salve os dados do caso no servidor de archive.

Atenção: As configurações de sinalizadores e os comentários nos documentos
poderão ser perdidos se você salvar dados do caso sem indexar as mudanças que
não foram indexadas. Se o caso exibir alterações pendentes na página Gerenciar
Casos, indexe as alterações pendentes antes de salvar dados do caso no servidor de
archive.
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A menos que um caso esteja sendo excluído ou esteja inativo, você poderá
continuar gerenciando-o e seus usuários poderão continuar procurando-o e
analisando-o, mesmo depois que os dados do caso forem salvos no servidor de
archive.

Depois que os usuários identificarem documentos que exigem revisão adicional
sinalizando-os, você salvará os dados do caso no servidor de archive. O processo
de salvamento de dados do caso cria uma pasta no archive de cada sinalizador nos
documento do caso. Logs de auditoria e qualquer mapeamento de campo alterado
são automaticamente salvos no archive.

Se o conteúdo de uma alteração de caso ou outros fatores exigirem trabalho
adicional no caso, seus usuários poderão continuar procurando e analisando
documentos e você poderá salvar dados do caso no servidor de archive
novamente.

Para salvar dados do caso no servidor de archive:
1. Na página Administração, selecione Gerenciar Casos.
2. Selecione um caso e clique em Salvar Dados do Caso no Servidor de Archive.
3. Clique em Salvar Dados do Caso.
4. Clique em Salvar para confirmar.

Depois que os dados do caso são salvos no servidor de archive, um administrador
pode exportar os documentos em um formato adequado para revisão futura
usando eDiscovery Manager.

Excluindo um Caso
Após a análise ser concluída e os dados do caso serem gravados no servidor de
archive, é possível excluir o caso para economizar espaço em disco.

Certifique-se de que toda a análise e o acompanhamento estejam concluídos antes
de excluir um caso. A exclusão de um caso exclui o índice, os sinalizadores e os
logs de auditoria para o caso, os quais não podem ser restaurados. Apesar de
poder excluir um caso a qualquer instante depois da indexação iniciar, você
perderá todo o trabalho realizado no caso.

Se você precisar mover um caso em vez de excluí-lo, poderá liberar o caso e
movê-lo para outro servidor.

Para excluir um caso:
1. Na página Administração, selecione Gerenciar Casos.
2. Selecione um caso.
3. Clique em Excluir.
4. Clique em OK.

Visualizando Logs de Auditoria
Para monitorar a atividade de revisão de caso, você pode visualizar e procurar logs
de auditoria.

Você pode visualizar a atividade do caso por documento ou ação e procurar por
sinalizadores.
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Para visualizar os logs de auditoria:
1. Clique na guia Log de Auditoria. Você deve estar autorizado a visualizar a

página Log de Auditoria.
2. Opcional: Selecione um caso a partir do menu do caso. É possível procurar o

log de auditoria para um caso selecionado ou para todos os casos.
3. Na página Log de Auditoria:

Opção Descrição

Para visualizar logs de auditoria por
sinalizadores

Selecione um ou mais sinalizadores e clique
em Procurar.

Para visualizar logs de auditoria por autor Especifique o ID de usuário de um autor no
campo ID de Usuário. Você pode especificar
vários autores.

Para visualizar logs de auditoria para uma
data ou intervalo de datas

Especifique uma data ou a data de início e
encerramento de um intervalo.

Para configurar ou limpar sinalizadores em
um documento

Clique em (Alterar), selecione ou limpe
sinalizadores e clique em OK.

Logs de Auditoria
As ações de usuários do registro de logs de auditoria em um caso e em
documentos no caso fornecem um registro dessas ações. É possível procurar logs
de auditoria para saber quando e por quem as ações foram tomadas.

Cada caso tem um log de auditoria que é armazenado no diretório
eDA_install_directory/config/collections/case_name/data/audit. Logs de
auditoria são incluídos nos dados de caso que são gravados no servidor de
archive.

Você pode visualizar um log de auditoria no eDiscovery Manager na página
Procura de Auditoria.

Visualizando um Log de Auditoria

É possível visualizar o log de auditoria para um caso selecionado ou todos os
casos, se você tiver os privilégios apropriados, na página Log de Auditoria. É
possível procurar o log por sinalizador ou por ID do usuário.

Também é possível visualizar um log de auditoria no eDiscovery Analyzer
executando o script auditLogViewer.bat (no Windows) ou auditLogViewer.sh (no
AIX) a partir do diretório eDA_install_directory/bin e especificando a pasta do
caso. A sintaxe é auditLogViewer -d auditDir em que auditDir é o caminho
relativo até a pasta de dados do caso incluindo um ID de coleção integral. Por
exemplo, auditLogViewer.bat -d ..\config\collections\CaseID_1283976529640\
data\audit

Tarefas do Sinalizador de Documentos

CaseImport
Erro de indexação ao preparar um caso para análise

O Universal Resource Identifier (URI) de um documento que não foi
indexado com êxito quando um caso foi indexado no eDiscovery Analyzer
na preparação para análise, o tipo de erro de indexação, um rastreio de
pilha do erro, o usuário que iniciou a tarefa de indexação e quando o erro
ocorreu
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CaseCommit
Erro ao gravar dados do caso no servidor durante a análise

O rastreio de pilha de um erro que ocorreu ao gravar dados do caso do
eDiscovery Analyzer para seu servidor de archive, quem iniciou esta tarefa
e quando o erro ocorreu. Nesse contexto, o servidor de archive do
eDiscovery Analyzer é um Content Manager ou um servidor de conteúdo
do IBM FileNet P8.

FlagCreate
Criar um sinalizador durante a análise

Quem criou um sinalizador de documentos no eDiscovery Analyzer,
quando o sinalizador foi criado e o nome e ID numérico do sinalizador.
Um registro de auditoria também é criado para cada sinalizador padrão
que é automaticamente criado no eDiscovery Analyzer.

FlagDelete
Excluir um sinalizador durante a análise

Quem excluiu um sinalizador de documentos no eDiscovery Analyzer,
quando o sinalizador foi excluído e o nome e ID numérico do sinalizador.

FlagRename
Renomear um sinalizador durante a análise

Quem renomeou um sinalizador de documentos existente no eDiscovery
Analyzer, quando o sinalizador foi renomeado, o ID numérico do
sinalizador, o nome antigo do sinalizador e o novo nome do sinalizador

FlagDocument
Configurar ou limpar um sinalizador durante a análise

Quem configurou ou limpou um sinalizador de um ou mais documentos
no eDiscovery Analyzer, quando a tarefa de sinalização ocorreu, um ID de
sinalizador numérico, se o sinalizador foi configurado (incluído) ou limpo
(removido), uma lista de documentos que foram afetados e a consulta da
procura que foi usada para localizar os documentos que foram afetados

Ignorar tarefas de texto durante a análise

IgnoreTextCreate
Criar texto ignorado durante a análise

Quem criou um fragmento de texto que foi ignorado durante as procuras
no eDiscovery Analyzer (que é chamado de texto ignorado), quando esse
texto ignorado foi criado, o próprio fragmento do texto ignorado e seu
nome. Um novo fragmento de texto ignorado não será removido de uma
procura de caso até que o texto ignorado seja aplicado atualizando o índice
de caso em uma tarefa separada.

IgnoreTextDelete
Excluir o texto ignorado durante a análise

Quem excluiu uma parte existente do texto ignorado de um caso no
eDiscovery Analyzer, quando o texto ignorado foi excluído e o nome do
fragmento do texto ignorado. Um fragmento de texto ignorado excluído
não será disponibilizado novamente em uma procura de caso até que o
texto ignorado seja aplicado indexando o caso em uma tarefa separada.

IgnoreTextApply
Aplicar o texto ignorado durante análise

Quem aplicou um conjunto de fragmentos novos ou excluídos do texto
ignorado a um caso no eDiscovery Analyzer atualizando o índice de caso,
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quando o índice de caso foi atualizado, os fragmentos de texto ignorado
que foram incluídos ou atualizados e o nome de cada fragmento do texto
ignorado.

Tarefas de mapeamento do campo de procura durante a análise

FieldMappingCreate
Criar mapeamento do campo de procura durante a análise

Quem criou um mapeamento entre campos de procura no eDiscovery
Analyzer e os metadados de documentos nas coletas, quando essa tarefa
de mapeamento ocorreu e as definições de campo que foram criadas,
mostradas em XML. Um novo mapeamento de campo de procura estará
indisponível para uso até que o novo mapeamento seja aplicado à coleta
em uma tarefa separada.

FieldMappingDelete
Excluir mapeamento do campo de procura durante a análise

Quem excluiu um mapeamento entre campos de procura no eDiscovery
Analyzer e os metadados de documentos nas coletas, quando esse
mapeamento foi excluído e as definições de campo que foram excluídas,
mostradas em XML. Um mapeamento de campo de procura não será
excluído até que o mapeamento excluído seja aplicado à coleta em uma
tarefa separada.

FieldMappingApply
Aplicar mapeamento do campo de procura durante a análise

Quem aplicou um novo mapeamento ou excluiu um mapeamento existente
entre campos de procura no eDiscovery Analyzer e os metadados de
documentos nas coletas, quando esse mapeamento foi aplicado ou excluído
e as definições de campo que foram envolvidas, mostradas em XML.

Tarefas de comentário do usuário durante a análise

UserAnnotationCreate
Criar um comentário do usuário para documentos durante a análise

Quem criou um comentário de usuário para um ou mais documentos no
eDiscovery Analyzer, quando o comentário foi criado, o texto do
comentário, o formato do comentário e uma lista de documentos que
foram afetados

UserAnnotationDelete
Excluir um comentário do usuário de documentos durante a análise

Quem excluiu um comentário do usuário de um documento no eDiscovery
Analyzer, quando o comentário foi excluído, o texto do comentário, o
formato do comentário e o documento que foi afetado
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Capítulo 7. Desenvolvendo com a API do IBM eDiscovery
Analyzer

A interface de programação de aplicativos (API) do IBM eDiscovery Analyzer
permite que outros aplicativos sejam integrados ao eDiscovery Analyzer. Por
exemplo, é possível usar as APIs de REST para indexar um caso, criar ou atribuir
sinalizadores, definir o texto a ser ignorado ou trabalhar com os resultados de
procura sem usar o cliente do eDiscovery Analyzer.

A API do eDiscovery Analyzer compreende métodos para:
v Gerenciar casos e monitorar o status do sistema
v Listar ou sinalizar os resultados da procura
v Gerenciar documentos encontrados nos resultados da procura

O Servlet da API do eDiscovery Analyzer

A API do eDiscovery Analyzer é suportada por um servlet no servidor de
aplicativos do eDiscovery Analyzer. Esse servlet processa todos os pedidos da API
do eDiscovery Analyzer, verifica se os solicitantes possuem a autoridade
apropriada para chamar as APIs e retorna respostas XML.

Integração da Interface com o Usuário do eDiscovery Analyzer

É possível integrar a interface com o usuário do eDiscovery Analyzer a outro
aplicativo. Ao incluir os parâmetros de login, caso, consulta e modo em uma URL,
é possível pular a página de login e a página de seleção de caso, executar uma
consulta de procura e especificar qual página da interface com o usuário exibir.

APIs REST
A API do eDiscovery Analyzer em conformidade com os princípios de
transferência de estado representativo (REST). URIs (Identificadores Uniformes de
Recursos) são usadas para trocar informação entre os aplicativos clientes e o
servidor de aplicativos do eDiscovery Analyzer. Como o REST é baseado em HTTP,
você pode usar qualquer cliente ou linguagem de programação capaz de enviar
um pedido de HTTP.

Cada recurso referenciado por uma URI é autocontido e não possui contexto além
de seu próprio pedido. Em outras palavras, se comporta como uma API
independente. Por essa razão, cada pedido da API do eDiscovery Analyzer deve
conter um nome de usuário e senha como parâmetros de pedido.

Importante: Caso o pedido contenha um nome de usuário e senha, o eDiscovery
Analyzer assume que a SSL (secure sockets layer) está sendo usada. Nesse caso,
certifique-se de enviar um pedido HTTPS, não um pedido HTTP.

Pedido de exemplo (nome de usuário e senha)
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=EnableSearch&User=user
&Password=password&CaseID=Default&Enable=true

É possível enviar uma chamada de API como um pedido GET ou um pedido
POST.
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Pedido GET
para um pedido GET, inclua os pares Parameter Name = Parameter Value
na URL do pedido.

Por exemplo,
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=EnableSearch&User=user
&Password=password&CaseID=Default&Enable=true

Pedido POST
Para um pedido POST, especifique https://localhost:Secure Port
Number/EDAServer/api como a URL, com a variável Content-Type
configurada para application/x-www-form-urlencoded e os pares de
valores de parâmetro como o conteúdo do pedido POST.

Por exemplo,
POST /EDAServer/api HTTP/1.1
Host: localhost:8443
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 32
CallName=API name&User=user&Password=password
&Parameter Name = Parameter Value

AddComment
Inclua um comentário em um documento.

Finalidade

Inclua o comentário especificado em um documento especificado.

Usado Por

Qualquer usuário com privilégios de revisor ou administrador de caso e acesso ao
caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

DocID
O ID do documento pertencente ao documento de destino. Obrigatório.

O valor do DocID deve ser decodificados com a função escape da URL com
aspas duplas. Por exemplo: DocID=%22ral://9.30.176.64:50000/88%25203
%2520ICM8%2520icmnlsdb9%2520CSLDEmail59%252026
%2520A1001001A08F25A21257A0379118%2520A08F25A21257A037911%252014
%25201041%22

O DocID conforme lido do repositório inclui caracteres de escape da URL, que
por sua vez deve ser codificada com a função escape. Por exemplo, o caractere
de escape %20 deve ter o escape realizado com o caractere de escape para o
sinal de porcentagem (%): %2520.

CommentText
O conteúdo do comentário a ser aplicado. Obrigatório.

Respostas

Resposta de Amostra (bem-sucedida)

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

64 Guia de Instalação e Configuração



HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
</response>

Resposta de Amostra (sem sucesso)
<response>
<status>400</status>

<error>
<message>

<id>IQQR1001E</id>
<text>The API request AddComment could not be processed
successfully.</text>

</message>
<message>

<id>IQQR1012E</id>
<text>The argument CommentText cannot be blank.</text>

</message>
</error>

</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=AddComment&User=user_ID
&Password=password&CaseID=Default&DocID=doc_ID
&CommentText=this is the text

AddFlag
Inclua um sinalizador em um caso.

Finalidade

Incluir o sinalizador especificado no caso especificado.

Usado Por

O usuário administrador com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso no qual incluir o sinalizador. Obrigatório.

FlagID
O nome do novo sinalizador. Obrigatório.

FlagDescription
A descrição do novo sinalizador. Opcional.

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (sucesso)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
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<?xml version"1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
</response>

Resposta de Amostra (sem sucesso)
HTTP/1.x 500 Internal Server Error
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>500</status>
<error>
<message>
<id>IQQR1001E</id>
<text>
The API request AddFlag could not be processed successfully.
</text>
</message>
<message>
<id>IQQT0002E</id>
<text>
The flag Spam already exists for the case Default.
</text>
</message>
</error>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=AddFlag&User=user
&Password=password&CaseID=Default&FlagID=Spam&FlagDescription=Spam%20Content

AddIgnoreText
Incluir texto a ignorar em um caso.

Finalidade

Incluir o texto ignorado especificado no caso especificado.

Usado Por

O usuário administrador com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

IgnoreText
O texto a ser ignorado em cada procura no caso especificado.

IgnoreTextID
Um ID exclusivo para o texto a ser ignorado.

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (bem-sucedida)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
</response>

Resposta de Amostra (erro)
<response>
<status>500</status>

<error>
<message>

<id>IQQR1001E</id>
<text>The API request AddIgnoreText could not be
processed successfully.</text>

</message>
<message>

<id>IQQR1012E</id>
<text>The ID value "Ignore1" is not unique.</text>

</message>
</error>

</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=AddIgnoreText&User=user
&Password=password&CaseID=Default&IgnoreText=Ignore%20me&IgnoreTextID=Ignore1

AuditLogSearch
Procure no log de auditoria para ações do sinalizador por um usuário especificado
durante um período de tempo especificado.

Finalidade

Localize as ações do sinalizador executadas por um usuário especificado durante
um período de tempo especificado e em um caso especificado.

Usado Por

Qualquer usuário com privilégios de auditoria ou um administrador de caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Se não estiver especificado, procura todos os casos.

Author
O ID do usuário cujas ações você deseja procurar.

DateFrom
A data de início para entradas do log de auditoria. Se usado, DateTo também
deve ser especificado.

O formato de data é mm/dd/yyyy. Por exemplo, DateFrom=07/15/2010
&DateTo=07/17/2010.

DateTo
A data de término para entradas do log de auditoria. Se usado, DateFrom
também deve ser especificado.

O formato de data é mm/dd/yyyy. Por exemplo, DateFrom=07/15/2010
&DateTo=07/17/2010.

FlagList
Uma lista de sinalizadores pela qual procurar.
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É possível listar diversos sinalizados delimitados com um caractere de canal (
| ). Se não especificado, todos os sinalizadores serão incluídos.

LowerBound
O número mínimo de documentos, se desejar procurar por um intervalo de
contagens de documento. Se usado, UpperBound também deve ser
especificado.

UpperBound
O número máximo de documentos, se desejar procurar por um intervalo de
contagens de documento. Se usado, LowerBound também deve ser
especificado.

FlagAction
A ação do sinalizador adotada pelo autor. As ações válidas são SET ou CLEAR.

Parâmetros de Resposta

auditSearchResults
Metadados sobre os resultados da procura.

totalResults
O número de resultados nos conjuntos de resultados.

collectionID
O nome do caso sendo procurado.

flagAuthor
O ID do usuário referente ao usuário procurado.

DateFrom
A data de início procurada.

DateTo
A data de término procurada.

auditResult
Os metadados sobre o registro de auditoria.

flagName
O nome do sinalizador.

flagAction
SetFlag ou ClearFlag.

docsAffected
O número de documentos afetados pela ação.

auditLogID
O ID interno do registro do log de auditoria.

Respostas

Resposta de Amostra (bem-sucedida)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
<auditSearchResults>
<totalResults>11</totalResults>
<flagAuthor>icmadmin</flagAuthor>
<startDate>07/15/2010</startDate>
<endDate>07/17/2010</endDate>

68 Guia de Instalação e Configuração



<auditResult>
<flagName>Responsive</flagName>

<collectionId>ssb_case4</collectionId>
<flagAction>ClearFlag</flagAction>
<docsAffected>1</docsAffected>

<auditLogID>13</auditLogID>
</auditResult>

.

.

.

</auditSearchResults>
</response>

Resposta de Amostra (sem sucesso)
HTTP/1.x 400 Bad Request
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>400</status>
<error>
<message>
<id>IQQG0009E</id>
<text>
The argument DateFrom has an invalid value of "-2".
</text>
</message>
</error>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=AuditLogSearch&User=user_ID
&Password=password&CaseID=Default&Author=User1&DateFrom=07/15/2010
&DateTo=07/17/2010&FlagList=Hot|Responsive|SecondLevelReview

AuditLogSearchDetail
Recupere os registros do log de auditoria por ID do log de auditoria.

Finalidade

Recupere e revise os registros de log de auditoria por ID do log de auditoria.

Usado Por

Um usuário com privilégios de revisor ou administrador do caso e privilégios de
auditor e acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

AuditLogID
O ID do registro do log de auditoria. Obrigatório

Parâmetros de Resposta

auditDetailResults
Metadados sobre os resultados da procura.
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documents
Os documentos afetados pela ação.

document
Os metadados sobre cada documento afetado por esta ação.

documentID
O ID do documento.

auditRecordDate
Data do registro do log de auditoria.

Respostas

Resposta da amostra para formato XML normal
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>

<auditDetailResults>
<documents>
<document>

<auditRecordDate>MonJan0506:53:48PST2009</auditRecordDate>
<documentId>ral:///88%203%20ICM8%20icmnlsdb9%20ASSENTOR15
</documentId>

</document>
</documents>

</auditDetailResults>
</response>

Resposta de Amostra (sem sucesso)
HTTP/1.x 400 Bad Request
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>400</status>
<error>
<message>
<id>IQQG0009E</id>
<text>
The argument DateFrom has an invalid value of "-2".
</text>
</message>
</error>
</response>

Solicitação de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=AuditLogSearchDetail
&User=user_ID&Password=password&CaseID=Default&AuditLogID=101

CaseInformation
Obter informações detalhadas sobre um caso.

Finalidade

Obter informações detalhadas sobre um caso.
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Usado Por

Um usuário com privilégios de revisor, auditor ou administrador de caso e acesso
ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

Respostas

name
O nome do caso.

description
A descrição do caso.

timeZone
O fuso horário configurado para o caso.

idioma
O idioma do caso.

creationDate
A data em que o caso foi criado.

importable
Indica se o caso pode ser importado para (indexado em) eDiscovery Analyzer.
Trueou False.

remotos
Se o caso está em outro servidor do eDiscovery Analyzer. Trueou False.

hasLocalIndex
Se o caso possui um índice local. Trueou False.

Se False, o índice está em outro servidor.

enabledForSearch
Se este caso está ativado para a procura. Trueou False.

phase
A fase na qual o caso se encontra, tal como Ativo ou Excluindo.

analysisServer
O servidor do eDiscovery Analyzer no qual o caso está.

documentCount
O número de documentos indexados no caso.

totalDocumentCount
O número total de documentos no caso.

sizeInBytes
O tamanho do caso em bytes.

importStatus
O status de importação do caso (indexação).

numberCommitErrors
O número de erros que ocorreram ao gravar os dados do caso no servidor de
archive.
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numberErrors
O número de erros do caso.

indexUpdateNeeded
Se o índice do texto a ser ignorado precisa ser reconstruído. True ou False.

indexUpdateStatus
O status de reconstrução do índice de texto a se ignorado.

Um valor entre 0 a 100, ou os incluindo, indica a porcentagem completa. Um
valor de -1 indica que a operação não foi iniciada.

inCommit
Se os dados do caso estão sendo gravados no servidor de archive. Trueou
False.

commitProgress
Se os dados do caso estão sendo gravados no servidor de archive, o progresso
da operação.

Um valor entre 0 a 100, ou os incluindo, indica a porcentagem completa. Um
valor de -1 indica que a operação não foi iniciada.

categories
As categorias (aspectos) neste caso.

category
O nome de uma categoria (aspecto).

caseContentsChanged
Indica se o conteúdo do caso no IBM eDiscovery Manager foi alterado, ou não.

flagImportStatus
O status da importação do sinalizador ao aplicar os metadados. Por exemplo:
"em execução" ou "interrompido".

Resposta de Amostra
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
<caseInformation>
<categories>
<category>senders</category>
<category>company</category>
<category>recipients</category>
</categories>
<name>Default</name>
<description>default test case</description>
<timeZone>Greenwich Mean Time</timeZone>
<language>English</language>
<creationDate>February 23, 2009 12:39:13.125 EST</creationDate>
<hasLocalIndex>true</hasLocalIndex>
<importable>false</importable>
<remote>false</remote>
<analysisServer/>
<enabledForSearch>true</enabledForSearch>
<phase>INANALYSIS</phase>
<documentCount>10655</documentCount>
<totalDocumentCount/>
<sizeInBytes>59639322</sizeInBytes>
<importStatus>stopped</importStatus>
<numberErrors>0</numberErrors>
<indexUpdateNeeded>false</indexUpdateNeeded>
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<indexUpdateStatus>-1.0</indexUpdateStatus>
<inCommit>false</inCommit>
<commitProgress>-1</commitProgress>
<numberCommitErrors>0</numberCommitErrors>
</caseInformation>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=CaseInformation&User=user
&Password=password&CaseID=Default

CaseList
Obter uma lista de todos os casos atribuídos ao usuário.

Finalidade

Retornar uma lista de todos os casos atribuídos ao usuário especificado.

Usado Por

Qualquer usuário do eDiscovery Analyzer com privilégios de revisor, auditor ou
administrador de caso (retornará apenas uma lista dos casos designados a esse
usuário).

Parâmetros

Nenhum parâmetro adicional.

Respostas

caso
Metadados sobre cada caso.

name
O nome do caso.

Resposta de Amostra
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<status>0</status>
<caseList>

<case>
<name>Enron10K</name>

</case>
<case>

<name>IBM30</name>
</case>

</caseList>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=CaseList&User=user
&Password=password

CrawlerControl
Inicie ou pare a indexação de um caso ou obtenha seu status de indexação.
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Finalidade

Inicie ou pare a indexação de um caso ou obtenha o status no crawler.

O Crawler é usado para executar crawl do e-mail e de documentos no repositório e
fornecer informações ao índice.

Usado Por

Os administradores de caso com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso a ser indexado. Obrigatório.

Idioma
O código de duas letras do idioma para o índice. Obrigatório.

Timezone
O código de três letras do fuso horário para o índice. Obrigatório.

Ação
Inicie ou pare a indexação ou relate o status de indexação.

Action=start inicia a indexação. Se a indexação já estiver em execução, um
erro será relatado.

Action=stop para a indexação. Se a indexação não estiver em execução, um
erro será relatado.

Action=status relata se a indexação está iniciada ou interrompida.

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (sucesso)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
<msg>A solicitação CrawlerControl foi enviada para indexação.</msg>
</response>

Importante: Esse processo pode levar um longo tempo. use o método
CaseInformation para obter o status do caso.

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=CrawlerControl&User=username
&Password=password&CaseID=Default&Language=en&Timezone=PST&Action=status

DeleteComment
Exclua um comentário a partir de um documento.

Finalidade

Exclua um comentário a partir de um documento especificado.
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Usado Por

Apenas o autor de um comentário pode excluí-lo ou modificá-lo.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

DocID
O ID do documento pertencente ao documento de destino. Obrigatório.

CommentID
O ID do comentário a ser excluído. Obrigatório.

Respostas

Resposta de Amostra (bem-sucedida)

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
</response>

Resposta de Amostra (sem sucesso)
<response>
<status>400</status>

<error>
<message>

<id>IQQR1001E</id>
<text>The API request DeleteComment could not be

processed successfully.</text>
</message>
<message>

<id>IQQR1012E</id>
<text>The argument CommentID cannot be blank.</text>

</message>
</error>

</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=DeleteComment&User=user
&Password=password&CaseID=Default&DocID=doc_ID
&CommentID=123

DeleteFlag
Excluir o sinalizador especificado do caso especificado.

Finalidade

Excluir o sinalizador especificado do caso especificado.

Usado Por

Administrador com acesso ao caso.
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Parâmetros

CaseID
O nome do caso do qual excluir o sinalizador. Obrigatório.

FlagID
O nome do sinalizador a excluir. Obrigatório.

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (sucesso)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</Status>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=DeleteFlag&User=user
&Password=password&CaseID=Default&FlagID=Spam

DeleteIgnoreText
Excluir texto ignorado de um caso.

Finalidade

Excluir o texto ignorado para o caso especificado.

Usado Por

O usuário administrador com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso.

IgnoreTextID
Explica o que é o valor IgnoreTextID e de onde é possível obtê-lo.

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (bem-sucedida)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=DeleteIgnoreText&User=user
&Password=password&CaseID=Default&IgnoreTextID=Ignore1
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DocumentPreview
Visualizar o conteúdo de um documento.

Finalidade

Visualizar o conteúdo de um ID de documento especificado.

Usado Por

Um usuário com privilégios de revisor ou administrador de caso e acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso para o documento. Necessário

DocID
O ID de documento do documento solicitado. Obrigatório.

O valor de DocID deve ser decodificados com a função escape da URL com
aspas duplas. Por exemplo:
DocID=%22ral://9.30.176.64:50000/88%25203%2520ICM8%2520icmnlsdb9%2520
CSLDEmail59%252026%2520A1001001A08F25A21257A0379118%2520A08F25A21257A0
37911%252014%25201041%22

O DocID conforme lido do repositório inclui caracteres de escape da URL, que
por sua vez deve ser codificada com a função escape. Por exemplo, o caractere
de escape %20 ser decodificado com a função escape com o caractere de escape
para o sinal de porcentagem %2520.

AttachmentID
O ID do anexo do email a ser recuperado. Obrigatório. Um valor de 1 indica o
conteúdo do documento principal.

Respostas

content
Texto do documento.

attachments
Uma lista de anexos do documento.

anexo
Uma entrada para cada anexo.

name
O nome do anexo.

attachmentId
O ID do anexo.

destinatários
Uma lista de destinatários.

remetente
O nome do remetente.

assunto
A linha de assunto.

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Capítulo 7. Desenvolvendo com a API do IBM eDiscovery Analyzer 77



Resposta de Amostra (documento)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
<content>

This is the document’s content
</content>
<attachments>

<attachment>
<name>attachment1.doc</name>
<docId>5</docId>

</attachment>
</attachments>
</response>

Resposta de Amostra (anexo)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
<content>

This is the attachment’s content
</content>
</response>

Pedidos de Amostra

Pedido de Amostra (documento)
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=DocumentPreview&
User=user&Password=password&CaseID=attach1&DocID=
"file://localhost/D:/data_attach/nemecg30.nsf?
id=049102B7F049AECE492573C90049170A"&AttachmentID=1

Pedido de Amostra (anexo)
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=DocumentPreview
&User=user&Password=password&CaseID=Default&DocID=
049102B7F049AECE492573C90049170A&AttachmentID=3

EnableSearch
Ativar a procura em um caso.

Finalidade

Ativar a procura do usuário no caso especificado.

Usado Por

Administrador com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso para o qual ativar a procura. Necessário

Ativado
Um valor true para ativar a procura no caso, um valor false para desativar a
procura. Necessário
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Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (bem-sucedida)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<status>0</status>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=EnableSearch&User=user
&Password=password&CaseID=Default&Enabled=true

ExportCase
Salvar dados de caso para o servidor de archive para exportação pelo eDiscovery
Manager.

Finalidade

Salvar dados do caso para o caso especificado no servidor de archive.

Usado Por

Administrador com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso.

Pastas
A pasta na qual salvar os dados do caso e os sinalizadores a serem salvos
nessa pasta.

Por exemplo, folder | Flag: flag. Diversos parâmetros Folders podem ser
passados para salvar diversas listas de pastas e sinalizadores.

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (bem-sucedida)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
<msg>The Export Case request has been submitted to the eDM server.</msg>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=ExportCase&User=user
&Password=password&CaseID=Default
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FlagDocument
Configurar sinalizadores em um documento.

Finalidade

Configurar ou limpar os sinalizadores especificados no documento que é
especificado em DocID no caso especificado em CaseID.

Usado Por

Qualquer usuário com privilégios de revisor ou administrador de caso e acesso ao
caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

SetFlagID
O nome do sinalizador a ser configurado. Múltiplos sinalizadores podem ser
especificados através do uso de um separador de canal ( | ).

UnsetFlagID
O nome do sinalizador a ser limpo. Múltiplos sinalizadores podem ser
especificados através do uso de um separador de canal ( | ).

DocID
O identificador do documento a ser sinalizado. Obrigatório.

O valor do DocID deve ser decodificados com a função escape da URL com
aspas duplas. Por exemplo, DocID=%22ral://9.30.176.64:50000/88%25203
%2520ICM8%2520icmnlsdb9%2520CSLDEmail59%252026
%2520A1001001A08F25A21257A0379118%2520A08F25A21257A037911%252014
%25201041%22 O DocID conforme lido do repositório inclui caracteres de escape
da URL, que por sua vez deve ser codificada com a função escape. Por
exemplo, o caractere de escape %20 ser decodificado com a função escape com
o caractere de escape para o sinal de porcentagem %2520.

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (sucesso)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
</response>

Resposta de Amostra (sem sucesso)
HTTP/1.x 500 Internal Server Error
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>500</status>
<error>
<message>
<id>IQQR1001E</id>
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<text>The API request FlagDocument could not be processed
successfully.</text>

</message>
<message>
<id>IQQR1010E</id>
<text>The flag "xyz" is unknown.</text>
</message>
</error>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=FlagDocument&User=user
&Password=password&CaseID=Default&SetFlagID=Spam|Unresponsive&
UnsetFlagID=Responsive&DocID=doc123

FlagSearchResults
Executar a consulta especificada e configurar ou limpar os sinalizadores
especificados em todos os resultados.

Finalidade

Executar a consulta de procura especificada no caso especificado e configurar ou
limpar o sinalizador especificado em todos os resultados.

Usado Por

Qualquer usuário com privilégios de revisor ou administrador de caso e acesso ao
caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

Consulta
A consulta de procura a ser executada no caso especificado. Obrigatório.

SetFlagID
O nome do sinalizador a ser configurado. Múltiplos sinalizadores podem ser
especificados através do uso de um separador de canal ( | ).

UnsetFlagID
O nome do sinalizador a ser limpo. Múltiplos sinalizadores podem ser
especificados através do uso de um separador de canal ( | ).

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (bem-sucedida)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
</response>
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Resposta de Amostra (sem sucesso)
HTTP/1.x 500 Internal Server Error
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>500</status>
<error>
<message>
<id>IQQR1001E</id>
<text>The API request FlagSearchResults could not

be processed successfully.</text>
</message>
<message>
<id>IQQR1010E</id>
<text>The flag "xyz" is unknown.</text>
</message>
</error>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=FlagSearchResults&User=user
&Password=password&CaseID=Default&SetFlagID=Spam|Unresponsive&
UnsetFlagID=Responsive&Query=junk%20mail

ImportCase
indexar um caso.

Finalidade

Indexar um caso que esteja pronto para análise no eDiscovery Manager.

Usado Por

Administrador com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso a ser indexado. Obrigatório.

Idioma
O código de duas letras do idioma para o índice. Obrigatório.

Timezone
O código de três letras do fuso horário para o índice. Obrigatório.

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (sucesso)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
<msg>The Import Case request has been submitted for indexing.</msg>
</response>
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Importante: Esse processo pode levar um longo tempo. use o método
CaseInformation para obter o status do caso.

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=ImportCase&User=user
&Password=password&CaseID=Default&Language=en&Timezone=EST

IndexIgnoreText
Construir o índice de texto ignorado para o caso.

Finalidade

Construir o índice de texto ignorado para o caso especificado.

Usado Por

Administrador com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso a partir do qual indexar o texto ignorado.

IndexAsyncMode
Executar a operação de indexação de forma assíncrona. Os valores válidos são
true ou false. O valor padrão é true.

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

msg
Uma mensagem de status.

Resposta de Amostra (bem-sucedida)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<status>0</status>
<msg>The index process has been started.</msg>

</response>

Resposta de Amostra (erro)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<status>401</status>
<error>

<message>
<id>IQQR1002E</id>
<text>You are not authorized to perform this action.</text>

</message>
<message>

<id>IQQR1007E</id>
<text>The credentials are invalid.</text>

</message>
</error>

</response>

Capítulo 7. Desenvolvendo com a API do IBM eDiscovery Analyzer 83



Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=IndexIgnoreText&User=user
Password=<password&CaseID=Default&IndexAsyncMode=true

ListComments
Listar comentários para o documento especificado.

Finalidade

Listar os comentários para um documento especificado.

Usado Por

Qualquer usuário com privilégios de revisor ou administrador de caso e acesso ao
caso.

Parâmetros de Pedido

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

DocID
O ID do documento pertencente ao documento de destino. Obrigatório.

Parâmetros de Resposta

commentlist
Metadados sobre os resultados de comentário.

comment
Tag de metadados para cada comentário.

commenttext
O texto do comentário.

commentdate
A data em que o comentário foi registrado.

commentauthor
O autor do comentário, fornecido como um ID do usuário.

commentnumber
O identificador exclusivo para o comentário.

Respostas

Resposta de Amostra (bem-sucedida)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
<commentList>

<comment>
<commenttext>This document requires second level review.</commenttext>
<commentdate>May 10, 2010 14:23:17.871 PDT</commentdate>
<commentauthor>User1</commentauthor>
<commentnumber>12</commentnumber>

</comment>
</commentList>
</response>
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Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=ListComments&User=user
&Password=password&CaseID=Default&DocID=doc_ID

ListFlags
Obter uma lista de todos os sinalizadores para o caso em questão.

Finalidade

Obter uma lista de todos os sinalizadores para o caso em questão.

Usado Por

Qualquer usuário com privilégios de revisor ou administrador de caso e acesso ao
caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

Respostas

A resposta contém uma lista de todos os sinalizadores atribuídos ao caso.

flag
Metadados sobre cada sinalizador.

name
O nome do sinalizador.

description
A descrição do sinalizador.

data
A data em que o sinalizador foi criado. O formato da data é baseado no código
do idioma configurado para o caso.

creator
O nome do usuário que criou o sinalizados ou o sistema definido.

Resposta de Amostra
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<status>0</status>
<flagList>

<flag>
<name>Confidential</name>
<description>Business confidential; requires
further review.</description>
<date>November 21, 2008 19:55:31.687 EST</date>
<creator><system defined></creator>

</flag>
<flag>

<name>Non-Responsive</name>
<description>Document appears not to be responsive
to any document request.</description>
<date>November 21, 2008 19:55:31.687 EST</date>
<creator>system defined</creator>
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</flag>
<flag>

<name>Responsive</name>
<description>Document appears to be responsive to a
document request.</description>
<date>November 21, 2008 19:55:31.687 EST</Date>
<creator><system defined></creator>

</flag>
</flagList>

</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=ListFlags&User=user
&Password=password&CaseID=Default

ListIgnoreText
Listar o texto ignorado para o caso.

Finalidade

Retornar todo o texto ignorado para o caso especificado.

Usado Por

O usuário administrador com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso a partir do qual listar o texto ignorado.

Respostas

ignoreTexts
Metadados XML para o texto ignorado.

O elemento ignoreTexts pode conter um ou mais elementos ignoreText.

ignoreText
Metadados XML para o texto ignorado.

name
O nome do texto ignorado.

texto
O texto do texto ignorado.

Resposta de Amostra
?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>

<status>0</status>
<ignoreTexts>

<ignoreText>
<name>Ignore1</name>
<text>application performance tuning</text>

</ignoreText>
<ignoreText>

<name>Ignore2</name>
<text>Domino</text>

</ignoreText>
<ignoreText>

<name>Ignore3</name>
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<text>LotusScript</text>
</ignoreText>
<ignoreText>

<name>Ignore4</name>
<text>Lotus Script</text>

</ignoreText>
</ignoreTexts>
</response>

Resposta de Amostra (erro)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<status>401</status>
<error>

<message>
<id>IQQR1002E</id>
<text>You are not authorized to perform this action.</text>

</message>
<message>

<id>IQQR1007E</id>
<text>The credentials are invalid.</text>

</message>
</error>

</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=ListIgnoreText&User=user
&Password=password&CaseID=Default

ModifyComment
Modifique um comentário para um documento.

Finalidade

Modifique um comentário para um documento especificado.

Usado Por

Apenas o autor do comentário pode modificar ou excluir um comentário.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

DocID
O ID do documento pertencente ao documento de destino. Obrigatório.

CommentText
O novo conteúdo do comentário a ser aplicado. Obrigatório.

CommentID
O ID do novo comentário. Obrigatório.

Respostas

Resposta de Amostra (bem-sucedida)

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
</response>

Resposta de Amostra (sem sucesso)
<response>
<status>400</status>

<error>
<message>

<id>IQQR1001E</id>
<text>The API request ModifyComment could not be processed

successfully.</text>
</message>
<message>

<id>IQQR1012E</id>
<text>The argument CommentText cannot be blank.</text>

</message>
</error>

</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=ModifyComment&User=user
&Password=password&CaseID=Default&DocID=doc_ID
&CommentText=this is the text&CommentID=123

QuerySetReport
Executar um relatório de conjunto de consulta nos termos especificados.

Finalidade

Descrição: Resposta: Relatório do conjunto de consulta: resultado de procura,
exclusivo/singleton, e contagens de categoria para cada consulta no conjunto

Crie um relatório do conjunto de consulta usando o conjunto de consultas para os
parâmetros CaseID fornecidos:
v CaseID
v QueryList
v Categorias
v OutputFormat
v NumCategoryResults

Usado Por

Qualquer usuário com privilégios de revisor ou administrador de caso e acesso ao
caso.

Parâmetros

A resposta contém o relatório de conjunto de consultas e as seguintes informações:
v O número total de documentos no caso.
v O número de resultados.
v O número de resultados exclusivos, que são documentos que possuem apenas o

termo especificado e nenhum dos outros termos no conjunto de consultas.
v As informações de linha.
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v Os valores de categorias correlacionadas mais frequentes, que dependem do
parâmetro Categories.

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

QueryList
Uma lista de consultas a serem executadas. Obrigatório.

É possível executar múltiplas consultas delimitando cada consulta com o
caractere de canal ( | ).

Categorias
O nome da categoria (aspecto) a ser retornado.

É possível especificar múltiplos nomes de consultas separando cada uma delas
com o caractere de canal ( | ).

Se Categories for omitido, um relatório de sumário é produzido.

OutputFormat
O formato de saída. Obrigatório.

Os valores válidos são xml ou html. O valor padrão é xml.

NumCategoryResults
O número de valores a ser retornado por categoria.

Especifique um valor de -1 para retornar todos os valores.

Respostas

A resposta pode incluir os seguintes elementos quando Output = xml:

report
Metadados sobre o relatório.

localizedstrings
Metadados para as cadeias localizadas.

print
Uma cadeia localizada para o rótulo do botão Imprimir.

title
Uma cadeia localizada para o título do relatório.

caso
Uma cadeia localizada para a palavra Caso.

data
Uma cadeia localizada para a palavra Data.

reportby
Uma cadeia localizada para as palavras Relatar Por.

consultas
Uma cadeia localizada para a palavra Consultas.

resultcount
Uma cadeia localizada para as palavras Contagem de Resultados.

singletoncount
Uma cadeia localizada para as palavras Contagem de Singleton.

category
Uma cadeia localizada para a palavra Categoria.
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expandall
Uma cadeia localizada para as palavras Expandir Todos.

collapseall
Uma cadeia localizada para as palavras Reduzir Todos.

querytext
Uma cadeia localizada para as palavras Texto da Consulta.

invalidquery
Uma cadeia localizada para as palavras Consulta Inválida.

footertext
O texto que aparecerá como um rodapé na saída.

caseid
O nome do caso do relatório.

data
A data na qual o relatório foi executado.

owner
O ID do usuário do usuário que executou o relatório.

query
Metadados sobre os resultados do relatório.

title
O título de consulta do relatório.

Mesmo que querytext, exceto para uma consulta combinada.

querytext
Uma cadeia de consulta.

queryvalid
Indica se a cadeia de consulta é válida. Os valores válidos são true ou false.

resultCount
O número de resultados para esse termo de consulta.

singletonResultCount
Número de resultados exclusivos para esse termo de consulta.

categoryresults
Metadados sobre os resultados de categorias (aspectos).

category
O nome e contagem de uma categoria (aspecto).

valores
Metadados sobre os valores de categorias (aspecto).

value
Valores e contagens retornados para a categoria (aspecto).

Resposta de Amostra com Saída XML
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
<report>

<localizedstrings>
<print>Print</print>
<title>Query Set Report</title>
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<case>Case</case>
<date>Date</date>
<reportby>Report By</reportby>
<queries>Queries</queries>
<resultcount>Result Count</resultcount>
<singletoncount>Singleton Count</singletoncount>
<category>Category</category>
<expandall>Expand All</expandall>
<collapseall>Collapse All</collapseall>
<querytext>Results</querytext>
<invalidquery>Invalid Query</invalidquery>
<footertext>Generated by </footertext>

</localizedstrings>
<caseid>Default</caseid>
<date>Fri Mar 06 15:29:28 EST 2009</date>
<owner>User A</owner>

</report>
<query>

<querytext>(ExampleCo) OR (domino)</querytext>
<title>[Combined Query]</title>
<queryvalid>true</queryvalid>
<resultCount>275</resultCount>
<singletonResultCount>275</singletonResultCount>
<categoryresults>

<category label="sendernames" Count="50">
<values>

<value label="SenderName">44</value>
<value label="sname">30</value>

</values>
</category>

</categoryresults>
</query>
<query>

<querytext>"ExampleCo"</querytext>
<title>ExampleCo</title>
<resultCount>239</resultCount>
<singletonResultCount>237</singletonResultCount>
<categoryresults>

<category label="Flags" Count="1">
<values>

<value label="None">239</value>
</values>

</category>
</categoryresults>
<categoryresults>

<category label="sendernames" Count="40">
<values>

<value label="SenderName">37</value>
...

</values>
</category>

</categoryresults>
</query>

</response>

Quando Output = html, HTML formatado pelo arquivo
QuerySetRportStyleSheet.xslt é saída para o navegador.

Pedidos de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=QuerySetReport&User=
user&Password=password&CaseID=Default&QueryList
=oil|gas&OutputFormat=xml&NumCategoryResults=10
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https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=QuerySetReport&User=user
&Password=password&CaseID=Default&QueryList=oil|gas
&Categories=sendernames|company&OutputFormat=html

ReleaseCase
Liberar o caso especificado de volta para o eDiscovery Manager.

Finalidade

Libera o caso que não foi indexado ou que foi indexado em outro servidor do
eDiscovery Analyzer de volta para o eDiscovery Manager.

Usado Por

O usuário administrador com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso a ser liberado.

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (bem-sucedida)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
</response>

Resposta de Amostra (erro)
HTTP/1.x 400 Bad Request Error
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>400</status>
<error>
<message>
<id>IQQR1104E</id>
<text>The case could not be released because it has already

been imported on this eDiscovery Analyzer instance.</text>
</message>
</error>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=ReleaseCase&User=user
&Password=password&CaseID=Default

RemoveCase
Excluir o índice do caso.
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Finalidade

Excluir o índice do caso.

Usado Por

Qualquer administrador com acesso ao caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Necessário

Respostas

A resposta contém um valor de status de 0 se o pedido foi bem-sucedido.

Resposta de Amostra (bem-sucedida)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
</response>

Resposta de Amostra (erro)
HTTP/1.x 500 Internal Server Error
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>500</status>
<error>
<message>
<id>IQQR1105E</id>
<text>The case could not be removed. Verify that the case

name is correct.</text>
</message>
</error>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=RemoveCase&User=user
&Password=password&CaseID=Default

SearchResults
Retornar o número especificado de resultados para uma consulta de procura.

Finalidade

Executar a consulta de procura especificada no caso especificado e retornar o
número solicitado de resultados, começando no deslocamento de resultados
especificado. Os resultados podem ser retornados em formato XML ou
ATOM+OpenSearch.

Usado Por

Qualquer usuário com privilégios de revisor ou administrador de caso e acesso ao
caso.
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Parâmetros

CaseID
O nome do caso. Obrigatório.

Consulta
A consulta de procura a ser executada no caso. Obrigatório.

A consulta pode ser qualquer consulta válida do eDiscovery Analyzer.

ResultNumber
O número de resultados a ser retornado.

O valor padrão é 25. Os valores válidos são quaisquer números inteiros
superiores ou iguais a 0, e menores ou iguais a 1.000.

ResultOffset
O deslocamento inicial dos resultados a serem retornados.

O valor padrão é 0. Os valores válidos são quaisquer números inteiros
superiores ou iguais a 0.

Saída
O formato de saída. O valor padrão é xml. Os valores válidos são xml ou atom.

Respostas para resultados no formato XML

searchResults
Metadados sobre os resultados da procura.

query
A cadeia de consultas.

caseId
O identificador do caso.

totalResults
O número total de resultados correspondentes.

startIndex
O valor de compensação de resultado para o conjunto de resultados atual, que
é igual ao valor que foi passado com o parâmetro ResultOffset.

itemsPerPage
O número máximo de resultados retornados na página atual.

entry
Metadados sobre cada resultado.

docId
O identificador de documento.

assunto
O assunto ou título do documento.

resumo
O sumário do documento.

emissor
O emissor ou autor do documento.

destinatários
Os recipientes do documento.

data
A data do documento que é retornada para o resultado de pesquisa específico.
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type
O tipo MIME do documento.

relevance
A pontuação de relevância do documento.

hasAttachment
Indica se o documento possui um anexo. Os valores possíveis são true ou
false.

threadId
Se o documento for um e-mail ou parte de um encadeamento, o identificador
de encadeamento de e-mail.

threadCount
O número de documentos com o mesmo identificador de encadeamento.

flagList
Metadados sobre os sinalizadores de documentos.

name
O nome do sinalizador

Resposta de Amostra (saída XML)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>0</status>
<searchResults>
<query>oil</query>
<caseId>Default</caseId>
<totalResults>184</totalResults>
<startIndex>0</startIndex>
<itemsPerPage>25</itemsPerPage>
...
<entry>
<docId>
nemecg30.nsf?id=0064DC48E5ACEB03492573C900492F3B
</docId>
<subject type="html">Contracts</subject>
<summary type="html">
In addition to the Philadelphia Gas Works contracts,
could you also look for a Husky <SPAN class="highlight">
Oil</SPAN> <SPAN class="ellipsis">...</SPAN>
</summary>
<sender>chloe</sender>
<recipients>natalie@nas2.gov</recipients>
<date>Thu Dec 27 17:48:12 EST 2001</date>
<type>text/plain</type>
<relevance>0.1395825743675232</relevance>
<hasAttachment>false</hasAttachment>
<threadId>4259486711610449173</threadId>
<threadCount>4</threadCount>
<flagList>
<name>Hot</name>
<name>Second Level Review Required</name>
</flagList>
</entry>
...
<entry>
<docId>
nemecg30.nsf?id=F86FE4FD77E4C02C492573C90049180A
</docId>
<subject type="html">FW: Atmos Energy Corp.</subject>
<summary type="html">
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on those credit figures that will be needed for that amendment
to the Kennedy <SPAN class="highlight">Oil</SPAN> contract,
has <SPAN class="ellipsis">...</SPAN>

</summary>
<sender>james</sender>
<recipients>logan@dowbacked.org</recipients>
<date>Thu Nov 08 12:04:11 EST 2001</date>
<type>text/plain</type>
<relevance>0.6699963212013245</relevance>
<hasAttachment>false</hasAttachment>
<threadId>2483428396925057232</threadId>
<threadCount>3</threadCount>
<flagList/>
</entry>
...
</searchResults>
</response>

Respostas para resultados no formato ATOM+OpenSearch

Para respostas no formato ATOM+OpenSearch

title
O título do feed ATOM.

author
O autor do feed ATOM.

name
O nome do autor do feed, que é sempre IBM eDiscovery Analyzer.

atualizado
A data na qual o feed foi atualizado pela última vez.

opensearch:Query
A consulta OpenSearch com atributos role e searchTerms.

opensearch:totalResults
O número total de resultados correspondentes.

opensearch:startIndex
O índice inicial do conjunto de resultados atual.

opensearch:itemsPerPage
O número máximo de resultados retornados na página atual.

entry
Metadados sobre cada resultado.

docId
O identificador de documento.

title
O assunto ou título do documento.

resumo
O sumário do conteúdo do documento.

emissor
O emissor ou autor do documento.

destinatários
Os recipientes do documento.

data
A data do documento que é retornada para o resultado de pesquisa específico.
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type
O tipo MIME do documento.

opensearch:relevance
A pontuação de relevância do documento.

hasAttachment
Indica se o documento possui um anexo. Os valores possíveis são true ou
false.

threadId
Se o documento for um e-mail ou parte de um encadeamento, o identificador
de encadeamento de e-mail.

threadCount
O número de documentos com o mesmo identificador de encadeamento.

flagList
Metadados sobre os sinalizadores de documentos.

name
O nome do sinalizador.

Resposta de Amostra (saída ATOM)
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed>
<title>Search results for query ’oil’ on collection Default</title>
<author>
<name>IBM eDiscovery Analyzer</name>
</author>
<updated>Fri Dec 12 11:41:45 EST 2008</updated>
<opensearch:Query role="request" searchTerms="oil"/>
<opensearch:totalResults>184</opensearch:totalResults>
<opensearch:startIndex>0</opensearch:startIndex>
<opensearch:itemsPerPage>25</opensearch:itemsPerPage>
...
<entry>
<docId>
nemecg30.nsf?id=0064DC48E5ACEB03492573C900492F3B
</docId>
<title type="html">Contracts</title>
<summary type="html">
In addition to the Philadelphia Gas Works contracts, could you

also look for a Husky <SPAN class="highlight">
Oil</SPAN> <SPAN class="ellipsis">...</SPAN>

</summary>
<sender>chloe</sender>
<recipients>natalie@nas2.gov</recipients>
<date>Thu Dec 27 17:48:12 EST 2001</date>
<type>text/plain</type>
<opensearch:relevance>0.1395825743675232</opensearch:relevance>
<hasAttachment>false</hasAttachment>
<threadId>4259486711610449173</threadId>
<threadCount>4</threadCount>
<flagList>
<name>Hot</name>
<name>Second Level Review Required</name>
</flagList>
</entry>
...
<entry>
<docId>
nemecg30.nsf?id=F86FE4FD77E4C02C492573C90049180A
</docId>
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<title type="html">FW: Atmos Energy Corp.</title>
<summary type="html">
on those credit figures that will be needed for that

amendment to the Kennedy <SPAN class="highlight">
Oil</SPAN> contract, has <SPAN class="ellipsis">...</SPAN>

</summary>
<sender>james</sender>
<recipients>logan@dowbacked.org</recipients>
<date>Thu Nov 08 12:04:11 EST 2001</date>
<type>text/plain</type>
<opensearch:relevance>0.6699963212013245</opensearch:relevance>
<hasAttachment>false</hasAttachment>
<threadId>2483428396925057232</threadId>
<threadCount>3</threadCount>
<flagList/>
</entry>
...
</feed>

Pedidos de Amostra

Pedido de Amostra (saída XML)
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=SearchResults&User=user
&Password=password&CaseID=Default&Query=oil

Solicitação de Amostra (saída XML)

A seguir está uma solicitação de amostra com os parâmetros do
ResultNumber e ResultOffset. Cada resposta retorna 25 resultados dos 100
resultados solicitados.
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=SearchResults&User=user
&Password=password&CaseID=Default&Query=oil
&ResultNumber=100&ResultOffset=1
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=SearchResults&User=user
&Password=password&CaseID=Default&Query=oil
&ResultNumber=100&ResultOffset=26
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=SearchResults&User=user
&Password=password&CaseID=Default&Query=oil&
ResultNumber=100&ResultOffset=51
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=SearchResults&User=user
&Password=password&CaseID=Default&Query=oil
&ResultNumber=100&ResultOffset=76

Pedido de Amostra (saída ATOM)
https://localhost:8443/EDAServer/apiCallName=SearchResults&User=user
&Password=password&CaseID=Default&Query=oil&Output=atom

Respostas de Erro de Amostra
HTTP/1.x 400 Bad Request
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>400</status>
<error>
<message>
<id>IQQG0009E</id>
<text>
The argument ResultNumber has an invalid value of "-2".
</text>
</message>
</error>
</response>
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HTTP/1.x 400 Bad Request
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>400</status>
<error>
<message>
<id>IQQG0009E</id>
<text>
The argument ResultOffset has an invalid value of "abc".
</text>
</message>
</error>
</response>

HTTP/1.x 400 Bad Request
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>400</status>
<error>
<message>
<id>IQQG0009E</id>
<text>The argument Output has an invalid value of "xyz".</text>
</message>
</error>
</response>

SearchResultCounts
Obter uma contagem de resultados para a pesquisa.

Finalidade

Executar a consulta especificada no caso especificado e retornar a contagem de
resultados de procura e os valores e contagens das categorias especificadas.

Usado Por

Qualquer usuário com privilégios de revisor ou administrador de caso e acesso ao
caso.

Parâmetros

CaseID
O nome do caso a procurar. Obrigatório.

Consulta
A consulta de procura a ser executada no caso especificado. Obrigatório.

Categorias
O nome da categoria (aspecto) a ser retornado. Múltiplos nomes podem ser
separados com uma barra vertical ( | ). Opcional.

NumCategoryResults
O número de valores de categoria (aspecto) a ser retornado. Opcional. O valor
padrão é 10.

ReturnAllFlags
Retorna todos os sinalizadores configurados nos resultados da procura.
Opcional. O valor padrão é false.
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Respostas

resultCount
Número de resultados.

category
A categoria (aspecto) e seu rótulo.

valores
Os valores de categorias (aspecto).

value
O valor da categoria (aspecto) e seu rótulo e contagem.

Resposta de Amostra
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<status>0</status>
<resultCount>3</resultCount>
<category label="flags">

<facets>
<value label="None">3</value>

</facets>
</category>
<category label="company">

<facets>
<value label="ibm">2</value>
<value label="international business machines">1</value>

</facets>
</category>
</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=SearchResultCounts
&User=user&Password=password&CaseID=
Default&Query=ibm&Categories=flags|company&NumCategoryResults=2

SystemStatus
Retorna o status do sistema.

Finalidade

Uma chamada da API interna para obter as informações de status do sistema do
eDiscovery Analyzer.

Usado Por

Usuário administrador do caso ou usuário administrador de TI.

Parâmetros

jvmOnly
Obtém apenas o status JVM.

Não necessário.

Nenhum valor padrão.

Contém possíveis valores.
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collectionDetails
Inclui informações detalhadas de coleção.

Não necessário.

Nenhum valor padrão.

Aplica-se aos documentos de erro.

Contém possíveis valores.

Respostas

time
A hora em que as informações de status foram coletadas.

releaseName
O nome do release do produto.

releaseFile
O caminho completo do arquivo de configuração do release.

releaseJarFile
O caminho completo do arquivo JAR do release.

doc_queue
Estatísticas de filas de documentos, incluindo o número de documentos na fila,
o número de documentos processados até o momento e o número de
documentos sendo processados por segundo.

jvm
Informação sobre a JVM na qual o servidor está em execução, incluindo
tamanho de heap, heap usado e encadeamentos.

coleções
Informações sobre os casos disponíveis (coletas) neste servidor, incluindo o
número de documentos, tamanho e estado.

searchables
Informações sobre instâncias pesquisáveis que estão ativas no servidor.

web_crawler
Informações sobre os crawler da Web que estão ativos no servidor.

Se nenhum crawler da Wev estiver presente, retorna a seguinte resposta:
<web_crawler>
<l1>
<l2>Does not exist</l2>
</l1>
</web_crawler>

crawlers
Informações sobre os crawler que estão ativos no servidor.

index_trace
Idnformações de rastreio sobre as operações do índice

tokenizerStatus
Informações de status do conversor de tokens.

indexer_pool
Informações sobre o conjunto dos servidores de indexação.

MovingAverages
Informações sobre as configurações para obtenção de estatísticas.
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Resposta de Amostra
Alguns campos são reduzidos para fins de brevidade.
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<status>0</status>
<SystemStatus>

<time>Nov 20, 2008 2:54:50 PM</time>
<releaseName>kiso</releaseName>

+ <releaseFile></releaseFile>
+ <remote_requests></remote_requests>
+ <releaseJarFile></releaseJarFile>
+ <MovingAverages></MovingAverages>
+ <doc_queue></doc_queue>
- <jvm>

<heap_size>48458752</heap_size>
<heap_used>47485224</heap_used>

+ <threads></threads>
</jvm>

- <collections>
- <collection>

<id>ExampleCo</id>
<num_docs>10655</num_docs>
<num_deleted_docs>0</num_deleted_docs>
<num_buffered_docs>0</num_buffered_docs>
<byte_size>50296484</byte_size>
<state>Normal</state>

+ <crawlers></crawlers>
</collection>

+ <collection></collection>
</collections>

+ <searchables></searchables>
+ <web_crawler></web_crawler>

<crawlers/>
+ <index_trace></index_trace>
+ <tokenizerStatus></tokenizerStatus>

<indexer_pool/>
</SystemStatus>

</response>

Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=SystemStatus&User=user
&Password=password

TimelineResults
Retornar os dados de linha do tempo para uma consulta de procura.

Finalidade

Executar a consulta de procura especificada no caso especificado e retornar os
dados de linha de tempo.

Usado Por

Qualquer usuário com privilégios de revisor ou administrador de caso e acesso ao
caso.
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Parâmetros

CaseID
O nome do caso no qual realizar a procura.

Consulta
A consulta de procura a ser executada no caso.

Respostas

Dados de linha de tempo.

escala
A escala de data. Por exemplo, months.

mindate
A data mínima (mais recente) para todos os valores.

maxdate
A data máxima (última) para todos os valores.

maxcount
A contagem mais alta de todos os valores.

value
Um valor de linha de tempo.

data
Uma data na linha de tempo.

num_emails
O número de emails para essa data.

expected_cnt
O número esperado de emails para esta data.

Resposta de Amostra
HTTP/1.x 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<status>0</status>
<data>

<scale>months</scale>
<minDate>1998-07-01-0</minDate>
<maxDate>2003-04-01-0</maxDate>
<maxCount>10</maxCount>
<value>

<date>1998-07-01-0</date>
<num_emails>2</num_emails>
<expected_cnt>0</expected_cnt>

</value>
<value>

<date>1999-09-01-0</date>
<num_emails>4</num_emails>
<expected_cnt>0</expected_cnt>

</value>
<value>

<date>1999-10-01-0</date>
<num_emails>10</num_emails>
<expected_cnt>0</expected_cnt>

</value>
</data>

</response>
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Pedido de Amostra
https://localhost:8443/EDAServer/api?CallName=TimelineResults
&User=user&Password=password&CaseID=Default&Query=ibm

Propriedades de URL
Incluir parâmetros de login e interface com o usuário para criar uma URL que
integra a interface do eDiscovery Analyzer em outro aplicativo.

Parâmetros

nome do usuário
O nome de usuário de um usuário com acesso à página especificada através de
mode.

senha
A senha do nome de usuário especificada por username.

caseId
O ID para um caso ao qual o usuário especificado tem acesso.

query
Uma consulta de procura que segue a sintaxe de consulta do eDiscovery
Analyzer.

mode
Especifica qual página de interface com o usuário deve ser exibida.

procura
Exibir a página de procura padrão.

searchOnly
Exibir o conteúdo da página de procura, sem banners ou guias.

admin
Exibir a página de administração padrão.

adminOnly
Exibir o conteúdo da página de administração, sem banners ou guias.

URLs de Amostra

Efetuar login com nome de usuário e senha e exibir a página de administração
https://nome do host:porta/ediscovery/directLogin.jsp?mode=admin
&username=nome de usuário&password=senha

Efetuar login com nome de usuário e senha e exibir apenas o conteúdo da página
de administração

https://nome do host:porta/ediscovery/directLogin.jsp?mode=adminOnly
&username=nome de usuário&password=senha

Efetuar login com nome de usuário e senha, selecionar o caso caso e exibir a página
de procura

https://nome do host:porta/ediscovery/directLogin.jsp?mode=search
&username=nome de usuário&password=senha&caseId=caso

Efetuar login com nome de usuário e senha, selecionar o caso caso e exibir somente
o conteúdo da página de procura

https://nome do host:porta/ediscovery/directLogin.jsp?mode=searchOnly
&username=nome do usuário&password=senha&caseId=caso
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Efetuar login com nome de usuário e senha, selecionar o caso caso, exibir a página
de procura e executar a consulta consulta

https://nome do host:porta/ediscovery/directLogin.jsp?mode=searchOnly
&username=nome do usuário&password=senha&caseId=caso&query=consulta

Condições de Erro

Nome de usuário ou senha inválido ou ausente
Exibe o log padrão no diálogo, com uma mensagem para inserir um nome
de usuário e senha válidos.

Modo inválido
Exibe um alerta sobre mode desconhecido e exibe a página de seleção de
caso.

Sem modo
Exibe a página de seleção de caso.

Modo inválido para os privilégios do usuário especificado
Exibe um alerta de que as credenciais que não pertencem ao administrador
foram fornecidas e exibe a página de seleção de caso.

caseId inválido especificado para mode=search ou mode=searchOnly
Exibe um alerta sobre caseId desconhecido e exibe a página de seleção de
caso.

Nenhum caseId especificado para mode=search ou mode=searchOnly
Exibe a página de seleção de caso sem o botão Administração,
independente dos privilégios do usuário.

Se apenas um caso estiver ativado para a procura, exibe a página de
procura para o caso ativado.

Nenhuma consulta especificada para mode=search ou mode=searchOnly
Exibe a página de procura inicial com os resultados da consulta padrão.

Consulta inválida especificada para mode=search ou mode=searchOnly
Exibe os mesmos resultados da execução da consulta especificada no
campo Palavras-chaves e clicando em Procurar, que retorna uma
mensagem de erro que indica que a consulta não é válida.
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Capítulo 8. Resolvendo Problemas do eDiscovery Analyzer

Quando você enfrenta problemas, pode ser necessário executar tarefas de resolução
de problemas para determinar a ação corretiva a ser tomada.

Gerenciando Notificação de Eventos
Receba notificação de e-mail de eventos do sistema, incluindo erros, configurando
um servidor de e-mail e regras de notificação.

Antes de configurar a notificação de eventos, você deve conhecer o endereço SMTP
e o número da porta para um servidor de correio, e um nome de usuário e senha
para um usuário com permissão para enviar e-mail a partir desse servidor de
correio.

O sistema pode enviar e-mail para um ou mais administradores quando ocorre um
evento do sistema. É possível especificar destinatários diferentes para o ser
notificado para cada evento, e é possível especificar quais eventos resultam em
notificações.

Para gerenciar notificação de eventos:
1. Na página Administração, clique em Gerenciar Notificações.
2. Para gerenciar notificações:

Opção Descrição

Configure um
servidor de e-mail

Clique em Configurar Servidor de E-mail e especifique os
parâmetros de conexão para um servidor de e-mail que enviará
notificações.

É possível testar a conexão do servidor de e-mail clicando em
Testar Servidor de E-mail.

Inclua regras de
notificação

Clique em Incluir Nova Regra e especifique o nome da regra,
selecione um evento e especifique o endereço de e-mail para o qual
enviar notificações. Em seguida, ative a regra selecionando sua
caixa de opção Ativar.

É possível testar a regra de notificação clicando em Testar Regra
de Notificação, que envia um e-mail de amostra aos endereços
especificados.

Garanta que a gravidade da criação de log do sistema esteja configurada para
incluir todos os eventos para os quais as notificações foram criadas. Apenas os
eventos que estão sendo registrados nos logs do sistema gerarão notificações. Se
você configurar uma notificação para um evento que não esteja registrado porque a
gravidade de login do sistema exclui esse evento, nenhuma notificação será
enviada.

Visualizando Arquivos de Log
Visualize arquivos de log do sistema, caso e erro para monitorar o status do
sistema e corrigir erros.
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As mensagens do sistema e as mensagens de erro podem ser exibidas na página de
status do caso ou durante o processamento. É possível clicar em um link ou abrir a
página Visualizar Logs para visualizar mais informações.

Se você não puder usar a página Visualizar Logs porque o eDiscovery Analyzer
não está executando, ainda poderá formatar os arquivos de log para visualização
em um editor de texto.

Para visualizar os arquivos de log:
1. Na página Administração, clique em Visualizar Logs.
2. Selecione um log para visualizar. É possível visualizar o arquivo de log do

sistema ou um arquivo de log do caso.
3. Opcional: Clique em Configurações de Log para especificar se deve registrar

em log todas as mensagens, as mensagens graves, as mensagens de aviso, as
mensagens de informação ou apenas as mensagens de erro. Também é possível
especificar a quantidade máxima de arquivos de log para o sistema salvar e o
tamanho máximo de um arquivo de log.

4. Opcional: Clique em Download de Log Completo para transferir um arquivo
de log do sistema completo por download. O arquivo de log é formatado para
visualização em um editor de texto.

Visualizando Arquivos de Log com um Editor de Texto
Caso você não possa visualizar os arquivos de log a partir da página Visualizar
Logs, ainda é possível formatar um arquivo de log para visualização com um
editor de texto e salvar o arquivo de log como texto.

Localize o arquivo de log que deseja visualizar no sistema de arquivos.

Para visualizar um arquivo de log depois de instalar e configurar o eDiscovery
Analyzer, é possível selecionar, fazer download e visualizar os arquivos de log a
partir da página Visualizar Logs. Fazer download do arquivo de log formata o
arquivo para leitura com um editor de texto.

Se deseja visualizar um arquivo de log após falha na instalação ou na
configuração, localize o log no diretório INSTALL_DIRECTORY\log. A ferramenta do
formatador de log formata o arquivo de log para visualização em um editor de
texto.

Para visualizar um arquivo de log com um editor de texto:
1. A partir de um prompt de comando, navegue até o diretório

INSTALL_DIRECTORY\bin.
2. Execute o programa do formatador de log:

Sistema Operacional Comando de formatação de log

AIX Insira logformatter -f log_file_name

Especifique o nome do caminho completo
do arquivo de log, por exemplo:
logformatter -f /opt/eda/log/
formatted_log_file_name
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Sistema Operacional Comando de formatação de log

Microsoft Windows Insira logformatter -f log_file_name

Especifique o nome do caminho completo
do arquivo de log, por exemplo:
logformatter -f C:\Program
Files\IBM\eDiscovery Analyzer\
logformatted_log_file_name

3. Opcional: Salve o arquivo de log formatado no disco:

Sistema Operacional Comando de salvamento do arquivo de log

AIX Insira logformatter -f log_file_name >
formatted_log.txt

Especifique o nome do caminho completo
do arquivo de log, por exemplo:
logformatter -f /opt/eda/log/
formatted_log_file_name >
/opt/eda/log/formatted_log.txt

Microsoft Windows Insira logformatter -f formatted_log.txt >
formatted_log.txt

Especifique o nome do caminho completo
do arquivo de log, por exemplo:
logformatter -f "C:\Program
Files\IBM\eDiscovery Analyzer\
logformatted_log_file_name" >
"C:\Program Files\IBM\eDiscovery
Analyzer\logformatted_log.txt"
Restrição: Como o nome do arquivo e o
caminho especificados incluem espaços,
coloque todo o caminho entre aspas duplas.

É possível abrir e visualizar o arquivo de log formatado com um editor de texto.

Conectando a um Servidor de Archive Diferente
É necessário conectar a um servidor de archive diferente que tenha sido
originalmente configurado ou é impossível se conectar ao servidor configurado.

Sintomas

O servidor de archive que foi originalmente configurar para utilização com o
eDiscovery Analyzer foi movido, o endereço IP ou o nome do host foi alterado, ou
você precisa se conectar a um servidor de archive diferente.

Causas

A configuração da conexão com um servidor de archive é feita quando você
executa o eDiscovery Analyzer pela primeira vez. Não há interface com o usuário
para reconfiguração da conexão.

Resolvendo o problema

Capítulo 8. Resolvendo Problemas do eDiscovery Analyzer 109



Exclua o arquivo de configuração ral.properties, localizado em
installation_directory\config\ral\common\. E, em seguida, reinicie o eDiscovery
Analyzer, conecte-se a um navegador suportado e efetue login. Agora é possível
configurar um servidor de archive diferente.

Informações relacionadas a resolução de problemas

“Servidor Auxiliar se Torna Indisponível Durante a Indexação”
“Alteração da Configuração de Rede Durante a Indexação de Casos” na página
111
Tarefas relacionadas

“Conectando o eDiscovery Analyzer a um Archive Content Manager EE” na
página 24
“Conectando o eDiscovery Analyzer a um Archive IBM FileNet P8” na página
26

Servidor Auxiliar se Torna Indisponível Durante a Indexação
Se um servidor auxiliar se tornar indisponível, o processo de indexação pode parar.

Sintomas

A indexação pára ou é executada lentamente.

Causas

Um servidor auxiliar pode se tornar indisponível por causa de uma falha de
energia, falha do servidor, desconexão acidental ou alguma outra causa.

Diagnosticando o problema

Resposta do administrador: A indexação pode se tornar lenta ou parar por
diversas razões, incluindo a carga do processador. Certifique-se de que a causa seja
uma falha de um servidor auxiliar e não algum outro motivo. Por exemplo, tente
efetuar ping no servidor auxiliar.

Resolvendo o problema

Se possível, pare a indexação do caso. Se o servidor eDiscovery Analyzer não
responder quando você parar a indexação, algumas entradas de índice podem ser
perdidas quando o servidor é parado. Entradas de índice perdidas são reindexadas
quando você iniciar novamente a indexação.

Pare o eDiscovery Analyzer local e, em seguida, reinicialize-o. Considere desativar
o servidor auxiliar indisponível.

Inicie a indexação novamente.
Informações relacionadas a resolução de problemas

“Conectando a um Servidor de Archive Diferente” na página 109
“Alteração da Configuração de Rede Durante a Indexação de Casos” na página
111
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Alteração da Configuração de Rede Durante a Indexação de Casos
Se você deve alterar sua configuração de rede durante a indexação, é possível
parar a indexação.

Sintomas

Pode ser necessário alterar a configuração de sua rede durante a indexação. Por
exemplo, o endereço IP para um servidor de archive pode mudar, ou ou servidor
de indexação pode ser substituído e receber um novo nome de host.

Resolvendo o problema

Pare a indexação de casos. Pare o eDiscovery Analyzer. Depois de concluir sua
configuração de rede, inicie novamente o eDiscovery Analyzer. Em seguida,
reinicie a indexação.

Se as alterações na configuração de sua rede afetarem o servidor eDiscovery
Analyzer, libere o caso que está sendo indexado de volta para o eDiscovery
Manager. Disponibilize o caso para análise novamente depois das alterações na
rede tomarem efeito. É possível reindexar o caso.

Se as alterações em sua configuração de rede afetar um servidor de indexação,
certifique-se de atualizar a configuração do servidor de indexação na página
Gerenciar Servidores de Indexação antes de iniciar a indexação novamente.

Informações relacionadas a resolução de problemas

“Conectando a um Servidor de Archive Diferente” na página 109
“Servidor Auxiliar se Torna Indisponível Durante a Indexação” na página 110
Tarefas relacionadas

“Configurando Múltiplos Servidores para Processar Casos” na página 35

Localizando e Revisando um Documento que não Está Indexado
Se um documento não está indexado, ainda é possível localizar o documento e
revisá-lo manualmente.

Sintomas

Algumas vezes um documento não é indexado, ou o crawler do archive não pode
recuperar o conteúdo do documento. Uma mensagem de erro é exibida no log do
sistema que inclui o ID do documento. O documento não está no índice de casos e
não pode ser localizado em um procura.

Causas

A razão mais provável pela qual um documento pode não ser indexado é um erro
do analisador. Por exemplo, se um e-mail incluir um documento XML inválido ou
um arquivo PDF danificado como um anexo, o anexo não será indexado.

Ambiente

As etapas para resolução de problemas do erro dependem no servidor de archive
que estiver sendo utilizado.

Diagnosticando o problema
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Documentos que não podem ser totalmente indexados são listados na interface
com o usuário da procura na categoria Revisão Manual. Se depois de examinar o
documento listado em Revisão Manual você ainda precisar revisar o documento,
será possível seguir as instruções fornecidas aqui. Uma mensagem de erro é
exibida no log do sistema indicando que o documento não foi indexado. Por
exemplo: I0005E.CANNOT_INDEX_DOCUMENT = O documento document_ID não pode
ser indexado ou I0055E.ERROR_WITH_ATTACHMENT = O anexo attachment_ID para o
documento document_ID não pôde ser indexado. O erro subjacente pode então se
parecer com este exemplo:
IQQI0055E O anexo attachment_ID.xml para o documento
id=712431E4FE19CBED492573990036FC62 não pôde ser indexado.
IQQP0009W O analisador não pode analisa o documento attachment_ID.xml.
O documento não será indexado. IQQG0020E org.xml.sax.SAXParseException:
O tipo de elemento "XML_element" deve ser terminado pela
tag de finalização correspondente "/ XML_element".

O ID do documento é toda a cadeia 712431E4FE19CBED492573990036FC62.

Resolvendo o problema

Resposta do administrador:

v Se o servidor de archive for o Content Manager EE, utilize o cliente do IBM
eDiscovery Manager para procurar o documento pelo ID do documento. Digite o
ID do documento no campo ID do Item na seção Procura Administrativa, ou
clique em Editar e digite múltiplos IDs de documento. Você deve ser um
administrador do eDiscovery Analyzer, o que inclui os privilégios para
eDiscovery Manager, para utilizar o eDiscovery Manager.

v Se o servidor de archive for o IBM FileNet P8, utilize o cliente do IBM FileNet
Workplace XT para procurar o documento pelo ID do documento. Navegue para
Procura Avançada → Condições correspondentes → Classificar → ID é igual a.
Digite o ID do documento (item) e clique em Procurar. Você deve ter privilégios
de administrador para o IBM FileNet Workplace XT.

Depois de localizar o documento, é possível revê-lo no visualizador associado para
determinar se o documento deve ser incluído na resposta de descoberta. Consulte
a ajuda on-line para administradores do eDiscovery Manager ou IBM FileNet
Workplace XT para obter informações adicionais sobre a utilização da procura
avançada.

Usuário Recebe Erro Durante a Procura se o Caso for Excluído
Uma usuário da procura recebe uma mensagem de erro durante a procura que diz
que o caso não existe.

Sintomas

Uma usuário da procura recebe uma mensagem de erro durante a procura que diz
que o caso não existe.

Causas

Um administrador excluiu o caso enquanto o usuário estava procurando.

Resolvendo o problema

Resposta do usuário: O usuário da procura pode selecionar outro caso.
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Erro de Disco Cheio
O sistema do eDiscovery Analyzer exibe um erro se o servidor detectar que o disco
rígido está quase cheio.

Sintomas

É exibida uma mensagem de erro avisando que o disco rígido está quase cheio.

Causas

O processo de indexação pode usar mais espaço em disco do que o índice final.
Certifique-se de ter o espaço em disco recomendado nos requisitos do sistema.

Resolvendo o problema

Se o sistema detectar que o disco está quase cheio, os sistema começa a ser
executado no modo seguro, que desativa a procura do usuário e o login.

Nota: É possível configurar uma notificação de evento que notifique os
administradores do sistema especificado se um erro de disco cheio for registrado
em log.

Resposta do administrador de sistema: Inclua espaço em disco e reinicie o
servidor do eDiscovery Analyzer. É possível aumentar o espaço em disco
disponível disponível excluindo casos fechados.

Falha na Desinstalação
A desinstalação falha quando uma pasta é montada sob a pasta de instalação.

Sintomas

Falha na desinstalação.

Causas

Se a unidade ou pasta for montada sob a pasta de instalação, o programa de
desinstalação não poderá excluir a pasta montada.

Ambiente

Sistema de arquivos NTFS.

Resolvendo o problema

Resposta do administrador: Pare o programa de desinstalação. Desmonte a pasta
NTFS montada antes de executar o programa de desinstalação novamente.
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Reindexando um caso com Parâmetros Diferentes ao Usar os
Servidores Auxiliares

Caso você indexe novamente um caso com parâmetros diferentes dos usados da
primeira vez em que o caso foi indexado, como idioma do caso ou fuso horário,
reinicie os servidores auxiliares antes de iniciar a nova indexação.

Sintomas

Um caso foi indexado usando um ou mais servidores auxiliares e deve ser
indexado novamente com diferentes parâmetros de caso.

Causas

Ao indexar um caso usando os servidores auxiliares, as informações do caso como
idioma e fuso horário são armazenadas em cada servidor auxiliar. Caso você
indexe novamente um caso com parâmetros diferentes dos usados da primeira vez
em que o caso foi indexado sem primeiro reiniciar os servidores auxiliares, o índice
pode conter informações imprecisas.

Resolvendo o problema

Reinicie os servidores auxiliares antes de iniciar a nova indexação do caso. Os
servidores auxiliares disponíveis são exibidos na página Gerenciar Servidores
Auxiliares.

Erros São Incluídos no Arquivo stderr.txt Durante a Indexação
Durante a indexação de um caso, erros podem ser registrados em log no arquivo
stderr.txt mas não são reportados como erros na página Gerenciar Casos.

Sintomas

Erros são registrados em log no arquivo stderr.txt mas não são reportados como
erros na página Gerenciar Casos.

Resolvendo o problema

Esse erros não afetam a indexação do conteúdo do caso. Você pode ignorar os
erros.

Falha do Servidor do eDiscovery Analyzer em Iniciar com a Mensagem
de Erro "Failed to instantiate heap"

Quando você estiver iniciando o servidor eDiscovery Analyzer, a mensagem de
erro da Java Virtual Machine (JVM) "Failed to instantiate heap" é exibida e o
servidor eDiscovery Analyzer falha na inicialização.

Sintomas

A JVM do servidor eDiscovery Analyzer falha na inicialização e uma mensagem de
erro de JVM como a seguinte mensagem é exibida no navegador:
JVMJ9VM015W Initialization error for library j9gc23(2): Failed to instantiate heap.
1600M requested
Could not create the Java virtual machine.
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Causas

O sistema não possui os recursos necessários para satisfazer o valor de heap
padrão máximo necessário para executar a JVM do servidor do eDiscovery
Analyzer.

Ambiente

Windows e AIX

Resolvendo o problema

Resposta do administrador: Caso você receba esta mensagem de erro ao iniciar o
servidor do eDiscovery Analyzer, libere memória parando outros aplicativos que
podem estar consumindo recursos do sistema. O valor máximo de heap necessário
para executar o servidor do eDiscovery Analyzer é 1600 MB para Windows e 2 GB
para AIX. Esse valores são definidos no script bin\startup.vbs para Windows e no
script bin/startup.sh para AIX.

Resposta do administrador: Em Windows, o valor máximo de heap é configurado
na seguinte linha no arquivo bin\startup.vbs:
command = command & " -Xms512M -Xmx1600M"

Resposta do administrador: Em AIX, o valor máximo de heap é configurado na
seguinte linha no arquivo bin\startup.sh:
"$JAVA_HOME/bin/java" -classpath "$CLASSPATH" com.ibm.es.nuvo.launcher.
Launcher "$WHITNEY_INSTANCE/config/config.xml" -Xms512M -Xmx2G -Djava.library.path=
"$WHITNEY_HOME/lib/native" $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $JVM_OPTIONS

Resposta do administrador: Embora seja possível editar esses scripts de
inicialização e configurar a opção -Xmx para um valor inferior, isso não é
recomendado.

Não É Possível Instalar o eDiscovery Analyzer Após uma
Desinstalação com Falha ou Após uma Falha na Unidade de Disco
Rígido

Caso tente instalar o eDiscovery Analyzer após uma falha de desinstalação ou um
problema como uma falha de unidade ocorrer, você deve receber um erro que
indica que o produto já está instalado no sistema.

Sintomas

O programa de instalação não permite a instalação do eDiscovery Analyzer para
proceder.

Causas

Apenas uma instância do eDiscovery Analyzer em um sistema é suportada. Caso
tente instalar o eDiscovery Analyzer após uma falha de desinstalação ou um
problema como uma falha de unidade ocorrer, você deve receber um erro que
indica que o produto já está instalado no sistema. Durante a desinstalação,
algumas pastas ou arquivos podem não ser removidos, ou as pastas ou arquivos
são removidos mas um erro ainda ocorre porque o programa e desinstalação não
limpou todas as entradas de registro no arquivo .com.zerog.registry.xml. A pasta
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/config não foi removida se você não excluiu o diretório de dados ao desinstalar o
eDiscovery Analyzer. O programa de instalação do eDiscovery Analyzer verifica
uma combinação das seguintes condições:
v A existência de uma instalação anterior no arquivo .com.zerog.registry.xml.
v A existência de determinados arquivos ou pastas na instalação para verificar se o

produto já foi instalado.

Resolvendo o problema

Resposta do administrador: Para resolver o problema:
1. Execute o programa de desinstalação do eDiscovery Analyzer para desinstalar a

versão existente do eDiscovery Analyzer.
2. Se você escolher preservar o diretório de dados na desinstalação e a

desinstalação não tiver removido todas as pastas ou arquivos (que não a pasta
/config, que é preservada quando você escolhe preservar o diretório de dados),
você pode excluir todas as pastas /config. O local do caminho de instalação do
eDiscovery Analyzer pode ser encontrado lendo o arquivo
.com.zerog.registry.xml. No AIX, este arquivo se encontra no diretório /var
(caso tenha sido instalado como um usuário root) ou no diretório inicial do
usuário (caso tenha sido instalado como um usuário não root). No Windows,
este arquivo está na pasta C:\Program Files\Zero G Registry. O arquivo e
pasta podem estar ocultos em Windows.

3. Se o erro persistir, utilize um editor de texto para assegurar que o arquivo
.com.zerog.registry.xml não contenha nenhuma entrada do eDiscovery
Analyzer.
Por exemplo, remova a seção eDiscovery Analyzer <product> e a seção
<component> relacionada a partir do arquivo .com.zerog.registry.xml.

A Indexação de Diversos Casos ao Mesmo Tempo Causa
Processamento Lento

Por que a indexação de diversos casos ao mesmo tempo no eDiscovery Analyzer
causa lentidão no processamento?

Sintomas

A indexação de casos procede de forma bastante lenta.

Causas

A indexação de um caso no eDiscovery Analyzer pode usar a maioria dos recursos
do sistema. A indexação de dois ou mais casos ao mesmo tempo pode reduzir a
quantidade de recursos do sistema que se encontram disponíveis para cada caso e
pode levar a um desempenho lento no servidor host e na indexação como um
todo. Se você indexar dois casos ao mesmo tempo, na média, o desempenho da
indexação para cada caso é cortado pela metade. A indexação de três ou mais casos
ao mesmo tempo pode reduzir drasticamente o desempenho de indexação.

Resolvendo o problema

Indexe apenas um caso por vez, ou no máximo dois casos por vez, em cada
servidor do eDiscovery Analyzer.
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Não É Possível Recuperar um Documento do Servidor de Archive do
Content Manager EE para Indexação

Um documento não pode ser indexado porque o crawler do IBM eDiscovery
Analyzer não pôde recuperá-lo do servidor de archive do Content Manager EE.

Sintomas

O status de caso na página Gerenciar Casos mostra erros ao indexar os
documentos. Esses documentos não puderam ser incluídos no índice do caso e não
podem ser procurados.

Causas

O gerenciador de recursos do Content Manager EE (icmrm) não está em execução
no servidor de archive do Content Manager EE.

Outra causa comum para o problema da impossibilidade de recuperar um
documento para indexação é que o nome do host do servidor de archive do
Content Manager EE é resolvido incorretamente pelo servidor DNS. Em alguns
casos, o nome do host para o servidor de archive do Content Manager EE é
duplicado na rede e o servidor DNS o resolve para o endereço IP do servidor de
archive do Content Manager EE errado.

A comunicação entre o cliente Content Manager EE usado pelo servidor
eDiscovery Analyzer e o gerenciador de recursos do Content Manager EE usa o
nome do host do servidor de archive Content Manager EE, não o endereço IP.

Diagnosticando o problema

Mensagens de erro para o caso podem ser similares à seguinte mensagem:
IQQC5312E - The document ral://9.30.177.53:50000/91%203%20ICM8%20icmnlsdb11
%20CSLD_EMAIL359%2026%20A1001001A08C18A01636G7859018%20A08C18A01636G785901
%2014%201181 cannot be indexed. The internal id in the repository is
’A1001001A08C18A01636G78590’.

Causes of the problem:
IQQC5301E - The archive crawler could not retrieve a document from the archive
server. The case, collection, or index name is kng_0113.
IQQG0020E - com.ibm.icm.edc.ral.RepositoryServiceException: com.ibm.mm.sdk.common.
DKException: vm-cm83 IQQG0020E - com.ibm.mm.sdk.common.DKException: vm-cm83

Resolvendo o problema

Faça o administrador do servidor de archive do Content Manager EE verificar se o
aplicativo do gerenciador de recursos do Content Manager EE (icmrm) está em
execução.

Execute o ping do servidor de archive do Content Manager EE a partir da
máquina que está executando o eDiscovery Analyzer. Use o nome do host para
verificar se o endereço IP retornado é o endereço IP esperado. Se o endereço IP não
estiver correto, inclua o endereço IP e o nome do host no arquivo /etc/hosts no
AIX ou no arquivo C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts no Windows.

Pare e reinicie o servidor eDiscovery Analyzer para que as mudanças entrem em
vigor.
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Problemas com Sessões Múltiplas que Usam as Mesmas Credenciais
Usuários que efetuam login no IBM eDiscovery Analyzer a partir de diversos
navegadores de forma simultânea com as mesmas credenciais podem descobrir que
uma ou mais sessões são encerradas de modo inesperado.

Sintomas

Uma ou mais sessões é encerrada quando os usuários efetuam login com as
mesmas credenciais a partir de múltiplos navegadores. Uma sessão pode ser
encerrada se uma sessão efetuar logout de forma explícita, fazendo com que outras
sessões também sejam encerradas. Uma sessão também pode ser encerrada se
houver uma falha na segunda tentativa de login.

Resolvendo o problema

Apenas um usuário por vez pode usar um conjunto determinado de credenciais de
autenticação (nome de usuário e senha). O recurso de efetuar login mais de uma
vez a partir de múltiplos navegadores com as mesmas credenciais não é suportado.

Ocorre um Tempo Limite Durante o Token de um Documento
Pode ocorrer um TimeoutException durante o token de um documento no IBM
eDiscovery Analyzer. O tempo de processamento depende do conteúdo de um
documento.

Sintomas

Se um documento incluir várias palavras sem sentido, tais como sequências
hexadecimais, pode ocorrer um tempo limite fazendo com que nem todos os
metadados de documento sejam indexados. O valor de tempo limite padrão é 60
minutos. Este valor não depende do tamanho do documento.

Resolvendo o problema

Para resolver esse problema, você deve alterar o valor de tempo limite. Inclua a
seguinte opção no script startup.vbs ou startup.sh, em que value_in_minutes é o
valor em minutos:
-Deda.tokenizer.timeout=value_in_minutes

Por exemplo, para configurar o tempo limite para 30 minutos, inclua a seguinte
opção:
startup.vbs -Deda.tokenizer.timeout=30

Consultas Curingas Podem Não Funcionar em Alguns Casos
As consultas curingas podem não funcionar conforme esperado em alguns casos.
Em específico, as consultas que envolvem diversas palavras podem não ter os
resultados esperados nos idiomas chinês, japonês ou coreano (CJK).

Sintomas

Ao tentar criar consultas curingas, talvez você descubra que elas não funcionam
conforme o esperado. Por exemplo, uma consulta como "runtim*" localizará
"runtime," mas não localizará "run-time" porque "run-time" é reconhecido como
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duas palavras, enquanto "runtime" é considerado como uma palavra. Em idiomas
sem espaços (como em CJK), o curinga pode fazer com que as palavras que são
reconhecidas como duas palavras sejam interpretadas como uma e, portanto,
alterar uma consulta para uma que não produza os resultados esperados.

Resolvendo o problema

Para resolver esta questão, escreva novamente a consulta de procura para obter os
resultados desejados usando o caractere curinga. Por exemplo, escreva novamente
a consulta como “run tim*”.

Assegurando que os Domínios SMTP Fiquem Disponíveis para Análise
de Endereços de E-mail

A menos que as opções corretas de configuração sejam escolhidas usando o IBM
Content Collector durante a criação de archive de e-mail, os domínios SMTP não
serão arquivados e, portanto, não ficarão disponíveis para análise.

Sintomas

Os endereços de remetente e destinatário de e-mail ocorrem em vários formatos
diferentes, nem todos eles contêm um nome de domínio SMTP como
"host.company.com". Esses nomes de domínio são úteis ao usar o IBM eDiscovery
Analyzer para analisar os padrões de comunicação de e-mail em uma coleção de
mensagens de e-mail arquivadas.

É possível identificar este problema quando nenhuma informação de domínio
aparecer nas exibições do eDiscovery Analyzer ou apenas nomes não SMTP
internos aparecerem como nomes de domínio. Este problema ocorre devido a
certas definições de configuração durante o arquivamento de e-mail que causou o
arquivamento dos domínios não SMPT ou de nenhuma informação de domínio.

Resolvendo o problema

Para assegurar que os nomes de domínio SMTP estejam disponíveis nas coleções
de mensagens de e-mail arquivadas, você deve selecionar os valores de metadados
que contêm nomes de domínio a serem salvos nos atributos de repositório durante
o arquivamento pelo IBM Content Collector. Esses mapeamentos fazem parte da
"tarefa" do IBM Content Collector que cria um documento no repositório. A tarefa
será chamada "Criando Instâncias de Documento de E-mail" se você estiver usando
um repositório do DB2 Content Manager ou "Salvar Texto Preparado como XML"
se estiver usando um repositório do FileNet P8. Quando selecionar os campos a
serem mapeados como metadados de e-mail, incluindo "From", "To", "Cc" e outros
endereços, você terá, pelo menos, dois valores para cada um dos quais escolher.
Aquele que você deseja mapear é o que contém um endereço de e-mail de estilo
SMTP, como "jsmith@host.company.com". Esses campos possuem nomes como os
seguintes exemplos:
v <Email, To Address>
v <Email, CC Address>
v <Email, BCC Address>

Os nomes que você não deve selecionar para o mapeamento são os valores de
"exibição" que contêm nomes hierárquicos de estilo LDAP, como
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"jsmith/group1/adm4/company", ou outros identificadores "internos" como aliases
de e-mails internos que não contêm nomes de domínio de estilo de Internet
(SMTP).

Se você estiver usando um repositório FileNet P8, estará modificando uma tarefa
aplicável à classe de documento "ICCMailSearch".

Se você estiver usando um repositório DB2 Content Manager, estará modificando
uma tarefa aplicável aos seus tipos de item do IBM Content Collector.

São relatados erros graves de rede devido a falhas na comunicação
entre o servidor principal e os servidores auxiliares

Os problemas temporários de rede que afetam as solicitações de comunicação entre
o servidor principal e os servidores auxiliares são relatados no log do sistema.

Sintomas

Todos os erros de comunicação entre o servidor principal e os servidores auxiliares
(indexação) são relatados no log do sistema. Os seguintes exemplos mostram
alguns erros de comunicação:

October 28, 2009 00:41:04.120 PDT [2223386] [79] [Severe]
[com.ibm.es.nuvo] [com.ibm.es.nuvo.logging.ExtendedLogger] [log]
IQQI0052E Um código 400 HTTP inesperado foi recebido para solicitação de análise para
o nó x.xx.xxx.xx na porta 443 para o caso, coleta ou índice ICC211File_TestCase100.
Os documentos sendo processados são:
ral://xcg4613:50000/93%203%20ICM8%20icmnlsdb13%20ICCFilesystem59%2026%20A1001001A09J0
6A00235F6268918%20A09J06A00235F626891%2014%201132

ral://xcg4613:50000/93%203%20ICM8%20icmnlsdb13%20ICCFilesystem59%2026%20A1001001A09
J06A00235I4777618%20A09J06A00235I477761%2014%201132

com.ibm.es.nuvo.indexer.DocumentIndexer.processDocumentsOnRemoteNode(DocumentIndexer.java:633)
com.ibm.es.nuvo.indexer.DocumentIndexer.processDocuments(DocumentIndexer.java:459)
com.ibm.es.nuvo.manager.DocumentIndexerTask.run(DocumentIndexerTask.java:133)
com.ibm.es.nuvo.manager.IndexerThread.run(IndexerThread.java:75)

Causas do problema:
IQQG0198E A solicitação de HTTP recebeu uma resposta inesperada:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<APIResponse version="1.0">
<Error><Message><Id>IQQR0012E</Id><Text>The index parameter value
ICC211File_TestCase100_remote_2 in the request does not exist in the system.</Text>
</Message></Error></APIResponse>

com.ibm.es.nuvo.network.NodeCommunication.getErrorStreamAsException(NodeCommunication.java:235)
com.ibm.es.nuvo.indexer.DocumentIndexer.processDocumentsOnRemoteNode(DocumentIndexer.java:615)
com.ibm.es.nuvo.indexer.DocumentIndexer.processDocuments(DocumentIndexer.java:459)
com.ibm.es.nuvo.manager.DocumentIndexerTask.run(DocumentIndexerTask.java:133)
com.ibm.es.nuvo.manager.IndexerThread.run(IndexerThread.java:75)

October 28, 2009 03:09:28.693 PDT [3596741] [90] [Severe]
[com.ibm.es.nuvo] [com.ibm.es.nuvo.logging.ExtendedLogger] [log]
IQQG0020E java.net.SocketException: Término inesperado do arquivo a partir do servidor
com.ibm.es.nuvo.indexer.DocumentIndexer.processDocumentsOnRemoteNode(DocumentIndexer.java:643)
com.ibm.es.nuvo.indexer.DocumentIndexer.processDocuments(DocumentIndexer.java:459)
com.ibm.es.nuvo.manager.DocumentIndexerTask.run(DocumentIndexerTask.java:133)
com.ibm.es.nuvo.manager.IndexerThread.run(IndexerThread.java:75)
Causas do problema:
IQQG0020E java.net.SocketException: Término inesperado do arquivo a partir do servidor
sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(HttpClient.java:736)
sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(HttpClient.java:607)
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sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(HttpClient.java:734)
sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(HttpClient.java:607)
sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:966)
java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(HttpURLConnection.java:379)
com.ibm.es.nuvo.network.NodeCommunication.sendMsg(NodeCommunication.java:121)
com.ibm.es.nuvo.network.NodeCommunication.sendMsg(NodeCommunication.java:87)
com.ibm.es.nuvo.network.RemoteCollectionMap.getCollectionList(RemoteCollectionMap.java:331)
com.ibm.es.nuvo.network.RemoteCollectionMap.createMapEntryFor(RemoteCollectionMap.java:160)
com.ibm.es.nuvo.network.RemoteCollectionMap.getCollectionIdFor(RemoteCollectionMap.java:103)
com.ibm.es.nuvo.indexer.DocumentIndexer.processDocumentsOnRemoteNode(DocumentIndexer.java:597)
com.ibm.es.nuvo.indexer.DocumentIndexer.processDocuments(DocumentIndexer.java:459)
com.ibm.es.nuvo.manager.DocumentIndexerTask.run(DocumentIndexerTask.java:133)
com.ibm.es.nuvo.manager.IndexerThread.run(IndexerThread.java:75)

Resolvendo o problema

Os documentos que são afetados por esses erros são analisados em um servidor
diferente. Se muitos desses erros de rede fizerem com que a indexação seja
executada lentamente, o administrador de rede poderá avaliar a estabilidade da
rede. Se houver muitos erros de rede, o eDiscovery Analyzer desativará o servidor
auxiliar para o processamento de documento. Como o administrador da rede,
verifique a estabilidade da rede em uso.
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Capítulo 9. Removendo o eDiscovery Analyzer

Quando você remove o eDiscovery Analyzer, é possível manter ou excluir o
diretório de dados.

Decida se deseja manter ou excluir o diretório de dados, que está localizado em
install_dir/config, onde install_dir é o diretório no qual o eDiscovery Analyzer
está instalado. Talvez você queira manter o diretório de dados, se planeja reinstalar
o eDiscovery Analyzer e deseja usar os dados existentes com a nova instalação.

Para desinstalar o eDiscovery Analyzer:
1. Em um prompt de comandos, navegue para o diretório install_dir/

Uninstall_IBM_eDiscovery_Analyzer/, onde install_dir é o diretório onde o
eDiscovery Analyzer está instalado.

2. Execute o programa de desinstalação:

Sistema Operacional Comando de instalação

AIX Digite: Uninstall_IBM_eDiscovery_Analyzer.bin

Também é possível executar o programa de desinstalação no modo
do console digitando Uninstall_IBM_eDiscovery_Analyzer.bin -i
console

Desinstale em modo do console se o seu sistema não estiver
executando uma interface gráfica com o usuário, como o X
Window System.

Microsoft Windows Digite: Desinstalar o IBM eDiscovery Analyzer.exe

Ou na pasta Meu Computador em seu desktop, vá para a Unidade
de CD ou para o diretório onde instalou o eDiscovery Analyzer e
dê um clique duplo em Uninstall.exe.

3. Quando solicitado, especifique se deseja manter ou excluir o diretório de dados.

Executando uma Desinstalação Silenciosa
As opções -i silent -f properties_file_path fazem com que o desinstalador execute em
modo silencioso, onde nenhum janela é exibida durante a desinstalação do IBM
eDiscovery Analyzer.

Decida se deseja manter ou excluir o diretório de dados, que está localizado em
install_dir/config, onde install_dir é o diretório no qual o eDiscovery Analyzer
está instalado. Talvez você queira manter o diretório de dados, se planeja reinstalar
o eDiscovery Analyzer e deseja usar os dados existentes com a nova instalação.

O arquivo de propriedades para uma desinstalação silenciosa contém somente um
parâmetro, DELETE_DATA_DIRECTORY, que especifica se é necessário excluir o
diretório de dados durante a desinstalação.

Para executar uma desinstalação silenciosa:
1. Navegue para o diretório em que o IBM eDiscovery Analyzer foi instalado.
2. Em um prompt de comandos, digite:
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Sistema Operacional Comando de instalação

AIX Uninstall_IBM_eDiscovery_Analyzer.bin -i silent -f
properties_file_path

Especifique o nome do caminho completo do arquivo de
propriedades, como por exemplo:

Uninstall_IBM_eDiscovery_Analyzer.bin
-i silent -f /opt/eda/eda.properties

Microsoft Windows "Uninstall IBM eDiscovery Analyzer.exe" -i silent -f
properties_file_path

Especifique o nome do caminho completo do arquivo de
propriedades, como por exemplo:

"Desinstalar IBM eDiscovery Analyzer.exe"
-i silent -f C:\eda.properties

Cerque o arquivo executável do desinstalador com aspas duplas.

Arquivo de Propriedades da Desinstalação Silenciosa
Uma desinstalação silenciosa pode economizar seu tempo permitindo que você
especifique em um arquivo de propriedades se o diretório de dados deve ser
mantido ou excluído durante a desinstalação em diversos sistemas.

Propriedade da Desinstalação Silenciosa

O arquivo de propriedades para uma desinstalação silenciosa contém somente a
propriedade DELETE_DATA_DIRECTORY.

DELETE_DATA_DIRECTORY
Especifique 0 para manter o diretório de dados durante a desinstalação.
Especifique 1 para excluir o diretório de dados. O diretório de dados
contém todos os dados para os casos que foram submetidos a crawl e
procurados. Ele também inclui o log de auditoria e os sinalizadores que
são utilizados para cada caso. Os diretório de dados estão localizados em
install_dir/config. Talvez você queira manter o diretório de dados, se
planeja reinstalar o eDiscovery Analyzer e queira usar esses dados
existentes.

Amostra de Arquivo de Propriedades de Desinstalação
Silenciosa

O exemplo a seguir mostra um arquivo de propriedades típico chamado
eda.properties para uma desinstalação silenciosa. Este arquivo especifica que o
diretório de dados não deve ser excluído quando você remover o software do
eDiscovery Analyzer:
DELETE_DATA_DIRECTORY=0

Para desinstalar usando esse arquivo no AIX, insira o seguinte comando:

Uninstall_IBM_eDiscovery_Analyzer.bin -i silent -f /opt/eda/eda.properties
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Capítulo 10. Recursos de Acessibilidade do eDiscovery
Analyzer

O IBM eDiscovery Analyzer inclui recursos que o tornam mais acessível a pessoas
com invalidez.

Importante: Os recursos de acessibilidade são suportados somente em sistemas
operacionais Windows.

Entrada do Teclado e Navegação

Entrada do teclado
É possível utilizar o teclado em vez de um mouse para operar o produto.
Para utilizar qualquer botão, mova para o botão e pressione a barra de
espaço ou a tecla Enter.

Foco do teclado
A posição do foco do teclado é contornada, indicando qual área da janela
está ativa e onde seus pressionamentos de tecla terão efeito.

Teclas de atalho do teclado

É possível utilizar o teclado para acessar todas as funções do eDiscovery Analyzer.

Em geral, o acesso pelo teclado está de acordo com o as diretrizes padrão do
Microsoft Windows.

O acesso ao teclado difere das diretrizes padrão do Microsoft Windows das
seguintes formas:

Teclas de acesso, tabulação e tabelas
Teclas de acesso são fornecidas somente para botões e itens de menu.
Pressione a tecla Tab para atingir todos os campos.

Pressione a tecla Tab para mover o cursor em uma tabela. Pressione a tecla
Tab novamente para mover o cursor para a próxima célula em uma tabela.
Para mover para a próxima linha em uma tabela, pressione Shift+T. Para
mover da tabela para o próximo campo, mantenha a tecla Ctrl pressionada
e pressione Tab. Quando o cursor estiver em uma tabela, pressionar Enter
não é equivalente a clicar em OK para fechar a janela. Sai da tabela
primeiro.

É possível alternar entre as tabulações utilizando as teclas de Seta para a
Esquerda e para a Direita.

Caixas de combinação
Utilize as teclas de Seta para Cima e para Baixo para mover para um item.
Em seguida, pressione Enter para selecioná-lo.

Menus
Pressione Alt e, em seguida, a Barra de espaço para abrir o menu
Programa a partir do ícone à esquerda na barra de títulos do cliente da
Web. Quando este menu estiver aberto, pressione a tecla Alt para fechar o
menu.
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Visualizações de árvore
É possível expandir ou contrair uma árvore pressionando Enter ou
utilizando as teclas de Seta para Esquerda e para Direita. Pressionar a tecla
Mais ou tecla Menos no teclado numérico não expande ou contrai a árvore.
Digitar caracteres ou pressionar a pressionar Backspace na árvore não
seleciona um item.

Se você tiver Java 2 Software Development Kit 1.4 em seu sistema, então é
possível pressionar uma tecla de letra e o próximo item na árvore que
começa com esse caractere é selecionado.

Caixas de listas, caixas de opções e botões de seleção
Em uma caixa de listas, pressione as teclas Seta para Baixo e Seta para
Cima para navegar em um item e pressione a tecla Enter para selecionar
um item.

Se você tiver o Java 2 Software Development Kit 1.4 em seu sistema, é
possível pressionar uma tecla de letra para selecionar itens dentro de uma
caixa de listas, caixa de combinação ou tabela.

Dentro das caixas de listas, as seguintes ações não possuem efeito:
v Pressione a tecla Ctrl em conjunto com Page Up, Page Down, Home ou

End
v Pressione uma tecla de letra (a menos que você tenha o JRE 1.4

instalado)
v Pressione Shift+F8

É possível selecionar botões de seleção individuais pressionando a tecla
Tab e, em seguida, a tecla Barra de espaço ou utilizando as teclas de
acesso. Teclas de setas não selecionam botões de seleção dentro de um
grupo a menos que você alterne para o modo de formulários JAWS em vez
do modo de cursor.

Guia do Bloco de Notas
Teclas de acesso não são fornecidas para guias do bloco de notas. Mova o
foco para a guia da página utilizando as teclas para Direita e Esquerda ou
a tecla Tab, ou pressionando Ctrl+Page Down ou Ctrl+Page Up.

Pressionamento de tecla adicional
As teclas a seguir não possuem efeito nos campos de texto:
v Alt+Backspace
v Ctrl+Z
v Shift+Delete

Recursos para Exibição Acessível

O cliente da Web possui os seguintes recursos que aprimoram a interface com o
usuário e melhoram a acessibilidade para usuários com pouca visão.

Modo de alto contraste
Em sistemas Windows, o cliente suporta a opção de modo de alto contraste
que é fornecida pelo sistema operacional. Este recurso suporta um
contraste mais alto entre o plano de fundo e as cores do primeiro plano.

Caso seja necessário o modo de alto contraste, use o navegador da Web
Firefox 3.x. O texto pode se estender além da página caso você utilize o
Microsoft Internet Explorer 7 no modo de alto contraste.
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Não-dependência da cor
Você não precisa distinguir entre as cores para utilizar qualquer função
deste produto.

Compatibilidade com Tecnologias Assistidas

O cliente da Web é compatível com o aplicativo do leitor de tela JAWS. O cliente
da Web possui as propriedades que são necessárias para JAWS para tornar
informações na tela disponíveis para usuários com dificuldades visuais.

Requisito: Inicie o leitor de tela JAWS utilizando o comando java em vez do
comando javaw. Se desejar iniciar o leitor de tela com o comando javaw, o leitor de
tela não funcionará adequadamente.

Caso você utilize o software leitor de tela, use o navegador da Web Microsoft
Internet Explorer 7.

Documentação do produto

A documentação para este produto está disponível em formatos acessíveis.

A documentação está disponível em um centro de informações Eclipse acessível em
formato HTML. Com o formato HTML é possível visualizar a documentação de
acordo com o conjunto de preferências de exibição em seu navegador. Ele também
permite a utilização de leitores de tela e outras tecnologias assistidas.

A documentação também está disponível em formato PDF. É possível converter os
arquivos PDF para HTML ou texto utilizando ferramentas gratuitas disponíveis a
partir da Adobe® em access.adobe.com.
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Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos
Estados Unidos.

A IBM pode não oferecer os produtos, serviços ou recursos discutidos neste
documento em outros países. Consulte um representante IBM local para obter
informações sobre os produtos e serviços atualmente disponíveis em sua área.
Qualquer referência a um produto, programa ou serviço 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 pode ser utilizado em substituição a tal
produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de
qualquer produto, programa ou serviço não-IBM são de inteira responsabilidade
do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos
descritos nesta publicação. O fornecimento deste documento não concede ao
Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados,
por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Para pedidos de licença relacionados 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 pedidos de licença, por escrito, para:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan

O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro país em
que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local: A
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA
PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE
NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS
NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.
Alguns países não permitem a exclusão de garantias explícitas expressas ou
implícitas em certas transações; portanto, esta disposição pode não se aplicar ao
Cliente.

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São
feitas alterações periódicas 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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Qualquer referência nestas informações a Web sites não-IBM é fornecida apenas
para conveniência e não serve, de forma alguma, como um endosso desses Web
sites. Os materiais nesses Web sites não fazem parte dos materiais desse produto
IBM e o uso desses Web sites é de 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 esse 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 aos termos e condições
apropriados, 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 de Programa Internacional IBM ou de qualquer outro
contrato equivalente.

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 usados por uma
verdadeira empresa é mera coincidência.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um
ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes
operacionais podem variar de maneira significativa. Algumas medidas podem ter
sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que
estas medidas serão as mesmas em sistemas disponíveis em geral. Além disso,
algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais
podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis
para seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não-IBM foram obtidas dos fornecedores
destes produtos, de suas declarações publicadas ou de outras fontes disponíveis
publicamente. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a precisão de
seu desempenho, compatibilidade ou qualquer outra reivindicação relacionada a
produtos não-IBM. Perguntas sobre as capacidades dos produtos não-IBM devem
ser encaminhadas a seus fornecedores.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados 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 usados por uma
verdadeira empresa é mera coincidência.
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Estas informações contêm programas de aplicativos de exemplo na linguagem
fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais.
O Cliente 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, capacidade de manutenção ou função destes programas.

Cada cópia ou parte desses programas de amostra ou qualquer trabalho derivado
deve incluir um aviso de copyright com os dizeres:

Oracle Outside In Search Export, Copyright 1992, 2007, Oracle. Todos os Direitos
Reservados.

Oracle Outside In HTML Export, Copyright 1992, 2007, Oracle. Todos os Direitos
Reservados.

Avisos 131



132 Guia de Instalação e Configuração



Glossário

Utilize o glossário para ajudá-lo a entender os conceitos do sistema de procura.

access control list (ACL)
Em segurança de computador, uma lista
associada a um objeto que identifica todos
os objetos que podem acessar o objetos e
seus direitos de acesso.

Afinidade lexical
O relacionamento de palavras da procura
em um documento que estão próximas
umas das outras em significado. A
afinidade lexical é utilizada para calcular
a relevância de um resultado.

agente usuário
Um aplicativo que navega na Web e deixa
informações sobre si mesmo nos sites que
visita. Na procura corporativa, o crawler
da Web é um agente do usuário.

analisador
Um programa que interpreta documentos
que são incluídos no armazenamento de
dados de procura da empresa. O
analisador extrai informações de
documentos e os prepara para indexação,
procura e recuperação.

anotador
Um anotador UIMA analisa informações
desestruturadas como parte de um
estrutura UIMA. Consulte também UIMA

arquivo de armazenamento de chave
Um conjunto de chaves que contém
ambas, as chaves públicas que são
armazenadas como certificados de
signatário, e chaves privadas que são
armazenadas em certificados pessoais.

arquivo robots.txt
Para evitar que os crawlers rastreiem um
servidor, alguns administradores de Web
sites criam um arquivo no servidor da
Web que define uma política de acesso
para os crawlers. Este arquivo, chamado
robots.txt, adere ao Robots Exclusion
Protocol.

autenticação
O processo de validação da identidade de
um usuário ou servidor.

Autenticação básica HTTP
Um esquema de autenticação padrão que
é especificado no protocolo HTTP e é
projetado para controlar o acesso a Web
sites. A autenticação básica de HTTP
utiliza somente um nome e uma senha de
usuário.

Autenticação HTML baseada em formulário
Um método de autenticação que utiliza
formas diretamente em uma página
HTML para oferecer credenciais de
usuários.

Autoridade de certificação
Uma organização ou empresa terceirizada
confiável que emite os certificados digitais
utilizados para criar assinaturas digitais e
pares de teclas pública-privada. A
autoridade de certificação garante a
identidade dos indivíduos aos quais o
certificado único é concedido.

Cache de procura
Um buffer que detém os dados e
resultados os pedidos de procura
anteriores.

Cadeia de Agente-Usuário
Identifica o crawler da Web. Um de seus
usos está no arquivo robots.txt, que
pode negar acesso com base em cadeias
Usuário-Agente especificadas.

campo Uma área na qual uma categoria
particular de dados ou informações de
controle são inseridas.

Caractere curinga
Um caractere que é utilizado para
representar caracteres opcionais no início,
meio e fim de um termo de procura.

Caracteres de máscara
Um caractere que é utilizado para
representar caracteres opcionais no início,
meio e fim de um termo de procura.
Caracteres de máscara normalmente são
utilizados para localizar variações de um
termo em um índice. Consulte também
caractere curinga.
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certificado
Em segurança de computador, um
documento digital que vincula uma chave
pública à identidade do proprietário
certificado, possibilitando, assim, que o
proprietário do certificado seja
autenticado. Um certificado é emitido por
uma autoridade de certificação e é
digitalmente assinado por essa
autoridade.

classificação
A designação de um valor inteiro para
cada documento nos resultados de
procura de uma consulta. A ordem dos
documentos nos resultados da procura se
baseia na relevância da consulta. Uma
classificação mais alta significa uma
correspondência mais próxima.

classificação de análise de links da Web
Um método de classificação no qual os
documentos com muitos links que
apontam para eles são classificados em
posições mais altas do que documentos
com menos links.

Classificação de correspondência de
palavra-chave

Para cada resultado, o mecanismo de
procura determina o quão próximo o
resultado se aproxima de uma consulta.
Quanto mais ocorrências dos termos de
consulta um documento possui e quanto
mais próximas essas ocorrências das
palavras-chave estão em relação umas às
outras, maior a probabilidade do
resultado aparecer na lista de resultados.
A correspondência de palavra-chave é o
mais importante fator para o retorno dos
resultados da procura.

classificação de data de modificação

Documentos que são mais recentes têm
mais chance de serem classificados em
posições mais altas do que documentos
que são mais antigos.

A classificação por data de modificação
pode ser importante para muitos tipos de
documentos. Porém, as datas de
documento geralmente não são confiáveis
para documentos de Web sites porque a
data da última modificação que é
retornada por muitos servidores da Web
não reflete o verdadeiro tempo de
existência dos documentos.

clítico Um palavra que sintaticamente funciona
separadamente, mas está foneticamente
conectada a outra palavra. Um clítico
pode ser escrito como conectado ou
separado de uma palavra à qual está
vinculado. Exemplos comuns de clíticos
incluem a última parte de uma contração
em inglês (would n't ou you 're).

Comando GET
Um comando HTTP que requer um
arquivo de um servidor da Web.

comando POST
Um comando HTTP que envia
informações para um servidor da Web
para processamento. O método POST é
amplamente implementado em arquivos
HTML para envio de formulários que
contêm dados com tipo para o servidor.

conjunto de chaves
Em segurança de computador, um
arquivo que contém chaves públicas,
chaves privadas, raízes confiáveis e
certificados. Consulte também arquivo de
armazenamento de chave.

crawler
Um programa de software que recupera
documentos de origens de dados ou
repositórios de conteúdo e reúne
informações que podem ser utilizadas
para criar índices de procura.

crawler da Web
Um tipo de crawler que explora a Web
recuperando um documento da Web e
seguindo os links dentro desse
documento.

Crawler do sistema de arquivos
Um tipo de crawler que recupera
documentos de diretórios.

crawling

A atividade de programas de software
que recuperam documentos de origens de
dados como repositórios de conteúdo e
sistemas de arquivos. Os documentos
recuperados são então processados pelo
mecanismo de procura, analisados,
indexados e disponibilizados para os
usuários realizarem procuras. Consulte
também crawler e crawl space.

crawl space
Um conjunto de origens que
correspondem a padrões especificados
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(como Uniform Resource Locators (URLs),
nomes de banco de dados, repositório de
conteúdo, caminhos de sistema de
arquivos, nomes de domínio e endereços
de IP) que o crawler lê de itens
recuperados para indexação.

credencial
Informações detalhadas, adquiridas
durante a autenticação, que descrevem o
usuário, quaisquer associações de grupo e
outros atributos relacionados à segurança.
Credenciais podem ser utilizadas para
realizar uma variedade de serviços, como
autorização, auditoria e delegação. Por
exemplo, as informações de inscrição (ID
e senha de usuário) para um usuário são
credenciais que permitem a ele acessar
uma conta.

diacrítico
Uma marca que indica uma alteração no
valor fonético de um caractere ou uma
combinação de caracteres.

diretiva no-follow
Uma diretiva em uma página da Web que
instrui robôs (como o crawler da Web) a
não seguir links encontrados naquela
página.

diretiva no-index
Uma diretiva em uma página da Web que
instrui robôs (como o crawler da Web) a
não incluir o conteúdo dessa página no
índice.

Diretório inicial
O ponto inicial de um crawl de sistema
de arquivos. Se você inserir um diretório
inicial como C:\mydocuments, o crawler
rastreia todos os documentos nesse
diretório, incluindo subdiretórios.

endereço da Web inicial
O ponto de início para um crawl da Web.
Se você inserir um endereço da Web
inicial, como www.example.org, o crawler
rastreará todas as páginas da Web
(documentos) naquele site que são
alcançáveis seguindo-se os links HTML a
partir da página inicial.

Endereço de IP
Um endereço único para um dispositivo
ou unidade lógica em uma rede que
utiliza o endereço de IP.

ignorar texto
Texto definido pelo usuário, como

renúncias de responsabilidade padrão,
que consultas de procura irão ignorar.
Similar a palavras comuns. Consulte
também palavra comum

índice Uma estrutura de dados que referencia
itens de dados para ativar uma procura a
localizar documentos que contenham os
termos da consulta.

Java Database Connectivity (JDBC)
Um padrão da indústria para
conectividade independente de banco de
dados entre a plataforma Java e uma
ampla gama de banco de dados. A
interface JDBC oferece uma API de nível
de chamada para acesso a banco de dados
baseados em SQL.

lema A forma-base de uma palavra. Lemas são
significantes em idiomas altamente
flexionados como o tcheco.

lematização
Um processo que identifica a forma-raiz e
as formas gramaticais diferentes de uma
palavra. Por exemplo, uma procura por
mouse também localiza documentos que
contêm a palavra mice, e uma procura
por go também localiza documentos que
contêm going, gone ou went.

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Um protocolo aberto que utiliza TCP/IP
para fornecer acesso a diretórios que
suportam um modelo X.500 e que não
incorre nos requisitos de recursos do
X.500 Directory Access Protocol (DAP)
mais complexo. Por exemplo, o LDAP
pode ser utilizado para localizar pessoas,
organizações e outros recursos em um
diretório da Internet ou intranet.

Links de destaque
Links que acompanham títulos e
descrições que podem ser configurados
para aparecer no topo da página de
procura sempre que os usuários inserem
consultas específicas. Links de destaque
têm quatro partes: consultas, um endereço
da Web, um título e um resumo opcional.

log de consulta
Um registro da atividade de consulta.
Você pode revisar logs de consulta para
descobrir quais usuários estão efetuando
procuras, quanto tempo as consultas
levam e outras informações.
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log do sistema
Um registro da atividade do computador
à medida que o mecanismo de procura
executa. Você pode revisar os logs do
sistema para verificar problemas no
sistema de procura da sua empresa.

Mecanismo de procura
Um programa que aceita um pedido de
procura e retorna uma lista de
documentos ao usuário.

metadados
Dados que descrevem uma determinada
parte de informação e que ajudam essa
informação a ser recuperada (por
procura), navegada (por categoria),ou
filtrada (por interesse). Metadados
geralmente fazem parte de uma
taxonomia ou esquema de classificação.

Meta tags HTML
Meta tags HTML podem ser incluídas em
documentos HTML, por exemplo, ara
fornecer instruções aos crawlers.

normalização
Consulte normalização de caractere.

Normalização de caractere
Um processo no qual as formas variantes
de um caractere, como conversão em
caixa alta e marcas diacríticas, são
reduzidas a uma forma comum.

normalizador
Um programa de normalização de
caractere que varre texto e reduz as
formas variantes de um caractere, como
conversão em caixa alta e marcas
diacríticas, a uma forma comum.

Origem de dados
Qualquer repositório de dados dos quais
documentos podem ser recuperados,
como a Web, um sistema de arquivos ou
um banco de dados.

Página de erro soft
Um tipo de página da Web que fornece
informações sobre por que a página da
Web pedida não pode ser retornada. Por
exemplo, em vez de retornar um simples
código de status, o servidor HTTP pode
retornar uma página que explica o código
de status em detalhe.

Página de procura
Uma página da Web que aceita consultas
de usuário e exibe uma lista de resultados
da procura.

palavra comum
Uma palavra que é comumente utilizada,
como the, an, ou and, que é ignorada por
um aplicativo de procura.

Procura de texto livre
Uma procura na qual o termo de procura
é expresso como um texto de forma livre.

Procura linguística
Um tipo de procura que navega, recupera
e indexa um documento com termos que
são reduzidos à sua forma-base (por
exemplo, para que mice seja indexado
como mouse) ou expandido com sua
forma-base (como com palavras
compostas).

procura paramétrica
Um tipo de procura que usa objetos que
contêm um valor numérico ou atributo,
como datas, inteiros ou outros tipos de
dados numéricos dentro de um intervalo
especificado.

Procura por campo
Uma consulta que é restrita a um campo
particular.

Profundidade de diretório

O comprimento ou número de
subdiretórios nos caminhos de um
sistema de arquivos. Por exemplo, o
diretório C:\My Company\personnel\
private\records é mais profundo (tem
mais subdiretórios) que C:\My
Company\personnel. Consulte também
Profundidade de URL.

profundidade de URL

O comprimento ou número de barras em
um endereço de Web site. Por exemplo, o
endereço do Web site
www.example.org/personnel/private/
records é mais detalhado (tem mais
barras) do que o endereço do Web site
www.example.org/personnel.

Documentos que têm maior profundidade
de URL geralmente são menos
interessantes do que documentos que têm
menor profundidade. Consulte também
profundidade de diretório.
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Remoção de palavra comum
O processo de remoção de palavras
comuns da consulta para ignorá-las e
retornar resultados mais relevantes.

Resultados de procura
Uma lista de documentos que
corresponde ao pedido de procura.

Robots Exclusion Protocol
Um protocolo que permite aos
administradores de Web sites indicar aos
robôs visitantes (como o crawler da Web)
quais partes de seu site não devem ser
visitadas pelo robô.

Secure Sockets Layer (SSL)
Um protocolo de segurança que oferece
privacidade de comunicação. Com SSL,
aplicativos cliente/servidor podem se
comunicar de uma maneira que é
projetada para evitar espionagem,
violação, e falsificação de mensagem.

segmentação
A divisão do texto em unidades lexicais
distintas. Processamento sem
embasamento dicionarizado que inclui
espaço em branco e segmentação n-gram,
enquanto que o suporte dicionarizado
inclui palavras, sentença e segmentação
de parágrafo e lematização.

Segmentação de espaço em branco baseada em
Unicode

Um método de tokenização que utiliza
propriedades de caractere Unicode para
diferenciar entre caracteres token e
separadores.

segmentação de texto
Consulte segmentação.

Segmentação n-gram
Um método de análise que considera
sequências de sobreposição de um
determinado número de caracteres como
uma única palavra em vez de utilizar
espaço em branco ou pontuação para
delimitar palavras como em segmentação
de espaço em branco baseada em
Unicode. Por exemplo, se n=2, o texto
ABEFD é segmentado na sequência AB
BE EF FD.

Servidor proxy HTTP
Um servidor que age como um
intermediário para pedidos da Web de
HTTP que são hospedados por um
aplicativo ou um servidor da Web. Um

servidor proxy age como um substituto
para os servidores de conteúdo na
empresa.

sinônimo
Palavras diferentes com o mesmo
significado. Você pode melhorar as
chances de os usuários localizarem o
documento correto definindo sinônimos
que o mecanismo de procura usará para
expandir o que ele procura para quando
um dos sinônimos aparecer em uma
consulta.

stemming
Consulte stemming de palavra.

stemming de palavra
Um processo de normalização linguística
no qual as formas variantes de uma
palavra são reduzidas a uma forma
comum. Por exemplo, palavras como
connections, connective, e connected sao
reduzidas para connect.

Texto com forma livre
Texto desestruturado que consiste em
palavras ou sentenças.

Tipo MIME
Um padrão da Internet para identificar o
tipo de objeto que está sendo transferido
pela Internet.

token As unidades textuais básicas que são
indexadas por procura corporativa. Os
tokens podem ser as palavras em um
idioma ou outras unidades de texto que
são apropriadas para indexação.

tokenização
O processo de analisar entrada em tokens.

tokenizador
Um programa de segmentação de texto
que varre texto e determina se e quando
uma série de caracteres pode ser
reconhecida como um token.

UIMA Unstructured Information Management
Architecture, uma estrutura livre e SDK
para desenvolvimento de aplicativos que
descobrem conhecimento relevante em
grandes volumes de informações não
estruturadas. Consulte também Apache
UIMA.

Uniform Resource Identifier (URI)
Uma cadeia compacta de caracteres que
identifica um recurso abstrato ou físico.
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Uniform Resource Locator (URL)
Um endereço único de um recurso de
informação que é acessível em uma rede
como a Internet. A URL inclui o nome
abreviado do protocolo utilizado para
acessar o recurso de informação e a
informação utilizada pelo protocolo para
localizar recurso de informação.

138 Guia de Instalação e Configuração



Índice Remissivo

A
acessibilidade 125

leitores de tela 12
ações do usuário 54, 59
ajuste de desempenho 31
analisando casos 35
API 63
API AddFlag 65
API AddIgnoreText 66
API CaseInformation 70
API CaseList 73
API de AuditLogSearch 67
API de AuditLogSearchDetail 69
API de ListComments 84
API de SearchResults 93
API de SystemStatus 100
API DeleteFlag 75
API DeleteIgnoreText 76
API do AddComment 64
API do CrawlerControl 74
API do DeleteComment 74
API do DocumentPreview 77
API do ModifyComment 87
API do QuerySetReport 88
API ExportCase 79
API FlagDocument 80
API ImportCase 82
API ListFlags 85
API ListIgnoreText 86
API ReleaseCase 92
API RemoveCase 93
API SearchResultCounts 99
API TimelineResults 102
aprimorando o desempenho 35
archive 24, 26
arquitetura

eDiscovery Analyzer 4
arquivo de log do caso 51, 108
arquivo de propriedades

desinstalação silenciosa 124
instalação silenciosa 13

arquivo jvm.dll 47
arquivo libjvm.a 47
arquivo liblotuspwmgr.a 47
arquivo LotusPWMgr.dll 47
arquivo LotusPWMgr.ini 47
arquivo notes.ini 47
arquivo systemSettings.xml 16
arquivos de log

caso 51, 108
erro 51, 108
rastreio 51
sessão 51
sistema 51, 108
transferindo por download 51, 108

arquivos de log de rastreio 51
arquivos de log de sessão 51
arquivos do log de erros 51, 108
arquivos do log do sistema 51, 108

C
campos de mapeamento 39
campos de procura 37, 39, 42, 44
caso

metadados 37
casos

em outros servidores 36
excluindo 58
exportando 57
fechando 57
gerenciando 29
indexando 30
liberando 57
remotos 36
salvar dados no archive 57

categorias 44
certificados de segurança 23
conexões

configurando o Content Manager
EE 20

configurando o eDiscovery
Analyzer 19, 20

configurando o IBM FileNet P8 19
configuração do sistema 31
configurando níveis do log 52
configurando o eDiscovery Analyzer 19
consultas curingas 118
criação

certificados de segurança 23

D
DB2 Content Manager 24
desempenho

servidores de helper 36
desempenho de indexação 31, 33, 34

tokenizers 34
desenvolvimento 63
desinstalação

silenciosa 123, 124
desinstalação silenciosa 124
diretório de dados

configuração 29
diretório de índice

configuração 29
diversos repositórios 25, 27
diversos servidores 25, 27
documentos

revisando 34
domínios SMTP 119

E
e-mail 47
e-mail do Lotus Notes 50
e-mail do Microsoft Exchange 50
eDiscovery Analyzer

administrando 19
arquitetura 4
cenário 5

eDiscovery Analyzer (continuação)
desinstalação silenciosa 123
gerenciamento 19
iniciar 16
instalando 11, 13
parar 16
pré-requisitos 11
remoção da instalação 123
removendo 123
visão geral 3

eDiscovery AnalyzerAPI 63
AddComment 64
AddFlag 65
AddIgnoreText 66
AuditLogSearch 67
AuditLogSearchDetail 69
CaseInformation 70
CaseList 73
CrawlerControl 74
DeleteComment 74
DeleteFlag 75
DeleteIgnoreText 76
DocumentPreview 77
EnableSearch 78
ExportCase 79
FlagDocument 80
FlagSearchResults 81
ImportCase 82
IndexIgnoreText 83
ListComments 84
ListFlags 85
ListIgnoreText 86
ModifyComment 87
QuerySetReport 88
ReleaseCase 92
RemoveCase 93
SearchResultCounts 99
SearchResults 93
SystemStatus 100
TimelineResults 102

efetuar login 118
EnableSearch 78
encadeamentos

crawler 34
índice local 33
servidores auxiliares 33

encadeamentos de índices locais 33
encadeamentos do crawler 34
endereçabilidade de URL 104
erros 56, 107
erros, resolução de problemas 107
erros de índice 34
erros de rede 120
eventos do sistema 56, 107
excluir

diretório de dados 124

F
fila

documento 33

© Copyright IBM Corp. 2008, 2010 139



formatando os arquivos de log 108
formulário de procura 39
funções de usuário

configurar com Content Manager
EE 25

configurar com IBM FileNet P8 27
fuso horário do caso 30

G
gerenciador de senha 47

configuração 47
gerenciando

desempenho 31
parâmetros de indexação 31
parâmetros do sistema 31

gerenciando casos 29, 30, 36
gerenciando eDiscovery Analyzer 19

I
Identificador Uniforme de Recursos

(URI) 63
idioma do caso 30
ignorar texto 46
indexando 33, 37
indexando casos 30, 35, 116, 117
indexando novamente 37
IndexIgnoreText API 83
inicialização

parâmetros 16
iniciar eDiscovery Analyzer 16
instalação

modo do console 11
propriedades silenciosas 13
utilizando um leitor de tela 12

instalação de atualizações 15
instalação do modo do console 11
instalando 13

atualizar 15
integrando 104

J
Java Access Bridge 12

L
leitores de tela

instalando 12
lista de verificação de configuração 19
log 52
log de erros 114
log de sessão 52
log do sistema 52
logs

auditoria 54, 58, 59
logs de auditoria 54, 58, 59
Lotus iNotes 47

configurando o gerenciador de
senha 47

Lotus Notes 47

M
mapeamento 39

caso 42
todos os casos 37

mapeamento de campo 37, 42
mapeando campos de procura 39
metadados 37, 39, 42
Microsoft Outlook 47
modelo de procura 39
modo do console

desinstalação 123

N
notificação de e-mail 56, 107
notificação de eventos 56, 107

O
opção de inicialização JVM 16
opções de tipo de dados 40

P
palavras comuns 46
parar eDiscovery Analyzer 16
pedido

passando nome do usuário e
senha 63

PI FlagSearchResults 81
pré-requisitos

eDiscovery Analyzer 11
pré-requisitos de instalação 11
preferências

procura 44
resultado 44
todos os casos 44

princípios de REST 63
privilégios do usuário

configurar 21
programando 63

R
rastreio de log 52
remoção da instalação

eDiscovery Analyzer 123
modo do console 123

removendo
eDiscovery Analyzer 123

resolução de problemas
a SMTP 119
configuração de rede 111
consultas 118
curinga 118
diversas sessões 118
domínios 119
efetuar login 118
executando token 118
indexando 111
instalação com falha 115
processamento lento 116
reinstalação 115
servidor 114
servidor auxiliar 110

resolução de problemas (continuação)
tempo limite 118

resolvendo problemas 107
conectar a um servidor de archive

diferente 109
desinstalação 113
disco cheio 113
documento não indexado 111
erros 120
log de erros 114
procura 112
rede 120
revisão manual 111
servidores de helper 114

resultados 44
revisão manual 34

S
servidor Lotus Domino 50
servidores auxiliares 35

ativar 36
encadeamentos 33

servidores de archive 109
adicionais 25, 27
conectando 19, 20

servidores de helper 114
servidores eDiscovery Analyzer 35
servidores remotos 36
sinalizadores

aplicando 37
definindo 44
gerenciando 44
importando 37
padrão 44
revisando 58

sistema de gerenciamento de conteúdo
conectando 24, 26

T
tamanho 52
tamanho de heap 16
tempo limite 118

tokenizer 34
tokenizers 34

U
URI (Identificador Uniforme de

Recursos) 63
utilitário notesConnect 47

V
visão geral 3
visualização

logs de auditoria 58
visualização de e-mail 50
visualização do Lotus Notes

configurando o gerenciador de
senha 47

visualizando e-mail 47
visualizando os arquivos de log 108
visualizar e-mail 50

140 Guia de Instalação e Configuração





����

Número do Programa: 5724-V36

G517-9436-02


	Índice
	ibm.com e Recursos Relacionados
	Como Enviar Seus Comentários
	Entrando em Contato com a IBM

	Capítulo 1. O Que Há de Novo no eDiscovery Analyzer Versão 2.2?
	Capítulo 2. Visão Geral do eDiscovery Analyzer
	Visão Geral da Arquitetura do eDiscovery Analyzer
	Cenário: Analisando Documentos Coletados para Descobertas Jurídicas
	Cenário: Gerenciando um Ciclo de Vida de Caso

	Capítulo 3. Pré-requisitos para eDiscovery Analyzer
	Capítulo 4. Instalando o eDiscovery Analyzer
	Instalando com um Leitor de Tela
	Executando uma Instalação Silenciosa
	Arquivo de Propriedades da Instalação Silenciosa
	Instalação de Atualizações

	Iniciando e Parando o eDiscovery Analyzer
	Modificando os Parâmetros de Inicialização


	Capítulo 5. Configurando o eDiscovery Analyzer
	Listas de Verificação de Configuração
	Conexões (IBM FileNet P8)
	Conexões (Content Manager EE)

	Configurando a Segurança
	Funções do Usuário do eDiscovery Analyzer
	Criando e Importando um Certificado de Segurança

	Conectando o eDiscovery Analyzer a um Archive Content Manager EE
	Configurando Usuário com o Content Manager EE
	Configurando os Servidores Adicionais de Archive Content Manager EE

	Conectando o eDiscovery Analyzer a um Archive IBM FileNet P8
	Configurando Usuário com o IBM FileNet P8
	Configurando os Servidores Adicionais de Archive IBM FileNet P8


	Capítulo 6. Gerenciando Casos no eDiscovery Analyzer
	Configurando o Diretório de Índice
	Indexando um Caso
	Ajustando o Desempenho de Indexação
	Documentos que Exigem Revisão Manual
	Configurando Múltiplos Servidores para Processar Casos
	Gerenciando Casos em Outros Servidores
	Indexando um Caso que Foi Indexado Anteriormente

	Mapeando Campos de Procura para Todos os Casos
	Mapeando Campos de Procura Aplicando um Modelo de Procura
	Mapeamento de Campo de Procura
	Opções por Tipo de Dado

	Mapeando Campos de Procura para um Caso
	Configurando Preferências de Procura e Resultados
	Gerenciando Sinalizadores
	Gerenciando Sinalizadores em um Caso

	Gerenciamento de Texto a ser Ignorado
	Gerenciando Texto a ser Ignorado na Interface de Procura

	Configurando a Visualização de E-mail
	Configurando o Gerenciador de Senha para Visualizar o IBM Lotus iNotes e o Lotus Notes
	Configurando a Visualização de E-mail do Lotus Notes

	Visualizando Arquivos de Log
	Configurando a Criação de Log
	Configurações de log
	Logs de Auditoria

	Gerenciando Notificação de Eventos
	Liberando um Caso
	Salvando Dados do Caso no Servidor de Archive
	Excluindo um Caso
	Visualizando Logs de Auditoria
	Logs de Auditoria


	Capítulo 7. Desenvolvendo com a API do IBM eDiscovery Analyzer
	APIs REST
	AddComment
	AddFlag
	AddIgnoreText
	AuditLogSearch
	AuditLogSearchDetail
	CaseInformation
	CaseList
	CrawlerControl
	DeleteComment
	DeleteFlag
	DeleteIgnoreText
	DocumentPreview
	EnableSearch
	ExportCase
	FlagDocument
	FlagSearchResults
	ImportCase
	IndexIgnoreText
	ListComments
	ListFlags
	ListIgnoreText
	ModifyComment
	QuerySetReport
	ReleaseCase
	RemoveCase
	SearchResults
	SearchResultCounts
	SystemStatus
	TimelineResults
	Propriedades de URL

	Capítulo 8. Resolvendo Problemas do eDiscovery Analyzer
	Gerenciando Notificação de Eventos
	Visualizando Arquivos de Log
	Visualizando Arquivos de Log com um Editor de Texto

	Conectando a um Servidor de Archive Diferente
	Servidor Auxiliar se Torna Indisponível Durante a Indexação
	Alteração da Configuração de Rede Durante a Indexação de Casos
	Localizando e Revisando um Documento que não Está Indexado
	Usuário Recebe Erro Durante a Procura se o Caso for Excluído
	Erro de Disco Cheio
	Falha na Desinstalação
	Reindexando um caso com Parâmetros Diferentes ao Usar os Servidores Auxiliares
	Erros São Incluídos no Arquivo stderr.txt Durante a Indexação
	Falha do Servidor do eDiscovery Analyzer em Iniciar com a Mensagem de Erro "Failed to instantiate heap"
	Não É Possível Instalar o eDiscovery Analyzer Após uma Desinstalação com Falha ou Após uma Falha na Unidade de Disco Rígido
	A Indexação de Diversos Casos ao Mesmo Tempo Causa Processamento Lento
	Não É Possível Recuperar um Documento do Servidor de Archive do Content Manager EE para Indexação
	Problemas com Sessões Múltiplas que Usam as Mesmas Credenciais
	Ocorre um Tempo Limite Durante o Token de um Documento
	Consultas Curingas Podem Não Funcionar em Alguns Casos
	Assegurando que os Domínios SMTP Fiquem Disponíveis para Análise de Endereços de E-mail
	São relatados erros graves de rede devido a falhas na comunicação entre o servidor principal e os servidores auxiliares

	Capítulo 9. Removendo o eDiscovery Analyzer
	Executando uma Desinstalação Silenciosa
	Arquivo de Propriedades da Desinstalação Silenciosa


	Capítulo 10. Recursos de Acessibilidade do eDiscovery Analyzer
	Avisos
	Glossário
	Índice Remissivo
	A
	C
	D
	E
	F
	G
	I
	J
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V


