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Instalar o Tableau Server na Alibaba
Cloud
Ao instalar o Tableau em uma instância do Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba

Cloud, você ainda terá os recursos avançados do Tableau em umambiente local. Executar

o Tableau na instância do ECS é uma excelente escolha se desejar ter a flexibilidade de

escalar horizontal ou verticalmente, sem precisar comprar emanter uma frota de servidores

onerosa. Por exemplo, é possível configurar o Tableau para ficar altamente disponível e inte-

grá-lo a todos os aplicativos empresariais comuns (por exemplo, o Active Directory) dos

quaismuitas organizações dependem.

Procurando o Tableau noWindows? Consulte Instalar o Tableau Server na Alibaba

Cloud.

Você pode armazenar os dados usados com o Tableau Server nos seguintes bancos de

dados da Alibaba:

l Apsara DB RDS paraMicrosoft SQL Server: um serviço de hospedagem de banco de

dados sob demanda para oMicrosoft SQL Server.

l Apsara DB RDS paraMySQL: um serviço de hospedagem de banco de dados sob

demanda paraMySQL.

l Apsara DB RDS para PostgreSQL: um serviço de hospedagem de banco de dados

sob demanda para PostgreSQL.

Você pode usar os seguintes conectores de dados nativos para se conectar aos seus dados

na Alibaba Cloud:
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l Microsoft SQL Server: conectar-se a um banco de dadosMicrosoft SQL Server.

l MySQL: conectar-se a um banco de dadosMySQL.

l PostgreSQL: conectar-se a um banco de dados PostgreSQL.

l Outros bancos de dados (JDBC): conecta-se a um banco de dados utilizando a

padrão de Conectividade do Banco de Dados Java (JDBC).

l Outros bancos de dados (ODBC): conecta-se a um banco de dados usando o

padrãoODBC (OpenDatabase Connectivity).

Tableau Server nas opções de implantação
da Alibaba Cloud
Você pode implantar o Tableau Server em uma instância do Elastic Compute Service

(ECS) da Alibaba Cloud. Uma implantação do Tableau na Alibaba Cloud suporta o segu-

inte:

Tableau Server Autoimplantação do ECS da Alibaba
Cloud

Pronto para produção

Atualizar o Tableau sem substituir a ins-
tância

Instalar no Linux

Instalar no Windows

Escalabilidade vertical

Escalabilidade horizontal (adicionar nós)
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Suporte do Active Directory

Licença de avaliação de 14 dias

Licença BYOL

A opção de autoimplantação é descrita emmais detalhes abaixo:

l Autoimplantação de uma instância do Elastic Compute Service (ECS) da Ali-
baba Cloud – Fornece amaior flexibilidade e opções para personalizar o Tableau
Server no ambiente.

A autoimplantação do Tableau Server em uma instância ECS é recomendada para

ambientes de desenvolvimento, teste e produção que começam simples, mas talvez

precisem ser escalonadosmais tarde.

Para obter mais informações sobre autoimplantação, consulte Autoimplantar um

Tableau Server único na Alibaba Cloud. Para obter mais informações sobre a implan-

tação em umambiente distribuído, consulte Autoimplantar umTableau Server na Ali-

baba Cloud de um ambiente distribuído.

Para obter mais informações sobre as opções de licenciamento do Tableau, pesquise

"Visão geral de licenciamento" na Ajuda do Tableau.

Pré-requisitos
Para trabalhar com o Tableau Server na Alibaba Cloud, será necessário:

l Uma conta de nuvemAlibaba. Se ainda não tiver um, crie uma nova conta .

l Uma licença do Tableau.

l Para uma implantação independente, você pode usar uma versão de avaliação

de 14 dias do Tableau, que não requer o uso de uma chave do produto. Após
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14 dias, você precisará comprar uma licença do Tableau e ativar a chave do

produto associada.

l Para uma implantação baseada em cluster, é necessário ter uma licença base-

ada no usuário (que cobre todos os usuários autorizados do Tableau), uma

licença baseada em núcleo (com ummínimo de 16 núcleos) ou uma licença

por assinatura do Tableau. Para obter uma chave do produto, entre em con-

tato com o departamento de vendas.

Para obter mais informações sobre as opções de licenciamento do Tableau, pes-

quise "Visão geral de licenciamento" na Ajuda do Tableau.

Práticas recomendadas para a instalação do
Tableau Server em Alibaba Cloud
As práticas recomendadas a seguir tornam a instalação do Tableau Server na nuvem uma

experiênciamelhor.

l Pesquise "Planejamento da sua implantação" na Ajuda do Tableau Server.

l Leia o Tableau Server nos Pré-requisitos da Alibaba Cloud.

l Pesquise por "Lista de verificação do reforço de segurança" na Ajuda do Tableau

Server

l Se essa é a sua primeira vez na nuvem, use a Versão gratuita da Alibaba Cloud para

se familiarizar com o funcionamento da nuvem antes de implantar o Tableau Server

na Alibaba Cloud.

l Leia sobre e entenda a topologia de rede na Alibaba Cloud e como arquitetá-la.
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Como manter os custos baixos

A Alibaba Cloud oferece serviços com base na nuvem na base do pague o quanto usar. Os

custos são determinados pelos serviços executados e por quanto tempo são usados. Dife-

rentes combinações de tipos e tamanhos de instâncias têm custos diferentes. Para obter

mais informações sobre preço de serviços, consulte Preços da Alibaba Cloud. É possível

estimar os custosmensais totais por meio da Calculadora de preços da Alibaba Cloud.

Para ajudar nomonitoramento e controlar os custos de uso demodo contínuo, é possível

definir um alerta de cobrança na Alibaba Cloud, para enviar um e-mail quando os custos

mensais da Alibaba Cloud atingirem seu limite de despesas predefinido:

1. No console da Alibaba Cloud, clique emGerenciamento de cobrança.

2. Na páginaVisão geral da conta, ao lado deAlerta de despesas mensais, clique
emConfiguração.

3. Na caixa de diálogoAlerta de despesas mensais, ative os alertas de despesasmen-
sais, insira o limite de despesas e defina o destinatário de e-mail que deve ser noti-

ficado quando as despesas atingirem o limite definido.

4. Clique emSalvar.

Para obter mais informações sobre como rastrear as despesas, consulte Como ver as des-

pesas da instância no site da Alibaba.

Tableau Server nas topologia da Alibaba
Cloud
Ao implantar o Tableau Server na Alibaba Cloud, é possível escolher o nível e a pro-

fundidade da integração entre o Tableau Desktop e o Tableau Server na suas instâncias do

Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud. É possível usar o Tableau Desktop e sua

habilidade de extrair dados das fontes de dados para agir como uma ponte entre os dados e

o Tableau. Baseado nas suas necessidades, ou se você já tiver muitos dados na nuvem da
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Alibaba Cloud, em vez disso é possível escolher potencializar toda a gama de serviços da

Alibaba Cloud em conjunto com o Tableau Server. O seguinte diagramamostra a inte-

gração da fonte de dados com o Tableau Desktop e o Tableau.

No seguinte diagrama, todos os dados estão hospedados na Alibaba Cloud. É possível ana-

lisar dados estruturados e não estruturados gerenciados demaneira segura e escalável. É

possível usar os dados existentes apenas na Alibaba Cloud, os dados não gerenciados

existentes fora da Alibaba Cloud ou uma combinação de ambos. Essa flexibilidade

aumenta emmuito a habilidade da sua empresa de oferecer suporte amigrações para a

nuvem a partir de dados locais, já que os dois tipos de dados possuem igual suporte.
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Selecionar um tipo e um tamanho de instância
do ECS da Alibaba
A nuvemAlibaba oferecemuitos tipos de instâncias em vários tamanhos. Escolher a ins-

tância certa para sua carga de trabalho é um fator importante para uma implantação bem

sucedida do Tableau Server. Você pode escolher de uma ampla variedade de instâncias.

Para obter uma lista completa de todos os tipos e tamanhos de instâncias disponíveis, con-

sulte famílias de tipos de instância no site da Alibaba.

É importante selecionar uma instância que possa executar o Tableau Server. A instância

deve atender às diretrizes de hardware (omínimo de 8 núcleos e 128GB dememória

RAM).

Nomínimo, umTableau Server de 64 bits exige umaCPU de 2 núcleos (o equivalente a 4

vCPUs em uma instância de Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud) e 64GB de

memória RAM. No entanto, um total de 8 núcleos de CPU (16 vCPUs da instância de ECS)

e 128GB deRAM são extremamente recomendados para uma única instância de ECS de

produção.
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Tipos e tamanhos típicos de instâncias para ambientes de
desenvolvimento, teste e produção

l ecs.c5.4xlarge

l ecs.g5.4xlarge

l ecs.r5.4xlarge

Observação: alguns tipos de instância podem não estar disponíveis em todas as regi-

ões.

Especificações recomendadas para uma única instância de
produção

Componente/recurso Alibaba Cloud

CPU 16+ vCPU

Sistema operacional l RedHat Enterprise Linux (RHEL)

l Tableau Server 2021.4.0 e posterior: 7.3.x e
superior, 8.3 e superior (não 9.x) e Amazon Linux
2

l Tableau Server 2021.3.x e anterior: 7.3 and hig-
her (não 8.x) e Amazon Linux 2

l CentOS 7.3 e superior (não 8.x)

l Oracle Linux 7.3 e superior (não 8.x)

l As versõesmais recentes do Ubuntu 16.04 LTS e 18.04

LTS (não 17.04)
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Observação: a partir de julho de 2022, as distribuições
Debian não sãomais aceitas. Para obter mais informações,

consulte a postagem daComunidade do Tableau.

Versões mais recentes:

Memória Mais de 128GB deRAM (4GB deRAMpor vCPU)

Armazenamento Dois volumes:

Volume de 30 a 50GiB para o sistema operacional

Volume de 100GiB oumaior para o Tableau Server

Tipo de arma-

zenamento

Disco em nuvemSSD

Para obter mais informações sobre discos em nuvemSSD,

consulte Discos em nuvem e armazenamento em bloco com-

partilhado no site da Alibaba.

Latência do disco Menor ou igual a 20ms, conformemedido pelo comando iostat
no Linux.

Para obter mais informações sobre latência de disco na Ali-

baba Cloud e seu relacionamento com IOPS, consulte Parâ-

metros de armazenamento e teste de desempenho no site da

Alibaba.
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Autoimplantar um único Tableau Server na Ali-
baba Cloud
Você pode implantar e executar o Tableau Server em uma instância do Elastic Compute

Service (ECS) da Alibaba Cloud. Realize as tarefas a seguir para instalar e configurar o

Tableau Server na instância do ECS.

Etapa 1: configurar uma VPS

Crie uma nuvem virtual privada (VPC) na qual você iniciará a instância do ECS e instale o

Tableau. Você também criará um switch virtual (VSwitch), que facilita as comunicações

entre as instâncias do ECS.

1. Faça logon no Console da Alibaba Cloud (https://ac-

count.alibabacloud.com/login/login.htm).

2. No painel da Alibaba Cloud, emRede, clique emNuvem virtual privada.

3. Na lista suspensa da região, selecione a região em que deseja criar recursos.

4. No console daVPC, clique em Criar VPC.

5. Na páginaCriar VPC, especifique o seguinte:

a. Nome:Digite um nome (até 128 caracteres) para a VPC.

b. Bloco IPv4 CIDR: escolha uma faixa IPv4 CIDR privada.

Observação: o bloco CIDR IPv4 não pode ser alterado depois que a

VPC é criada.
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c. Descrição: digite uma descrição (até 256 caracteres) para descrever sua
VPC.

6. EmVSwitch, especifique o seguinte:

a. Nome: digite um nome (até 128 caracteres) para o switch virtual (VSwitch).

b. Zona: selecione uma zona de disponibilidade.

c. Bloco IPv4 CIDR: escolha uma faixa IPV4CIDR privada.

d. Descrição: digite uma descrição (até 256 caracteres) para descrever sua
VSwitch.

7. Depois de concluir, revise suas seleções e clique emOK.

Etapa 2: criar um grupo de segurança

Crie um grupo de segurança para uso com a sua instância do ECS. O grupo de segurança é

um firewall virtual que permite ou nega acesso pela Internet à sua instância do ECS.

1. No painel da Alibaba Cloud, emProdutos e serviços, clique emServiço de com-
putação elástica.

2. Na páginaServiço de computação elástica , emRede e segurança, clique em
Grupos de segurança.

3. Na páginaGrupos de segurança , clique emCriar grupo de segurança.

4. Na páginaCriar grupo de segurança, especifique o seguinte:

a. Modelo: escolhaServidor Web do Linux.

b. Nome do grupo de segurançaDigite um nome (até 128 caracteres) para

seu grupo de segurança.

c. Descrição: digite uma descrição (até 256 caracteres) para descrever seu
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grupo de segurança.

d. Tipo de rede: selecioneVPC.

e. VPC: selecione a VPC que criou anteriormente.

f. Marca: digite um par chave/valor paramarcar o grupo de segurança para faci-

litar a pesquisa/filtragemmais rápida posteriormente.

5. Clique emOK e, na caixa de diálogoAnotações , clique emCriar regras agora.

6. Para cada uma das portas listadas na guiaEntrada , clique emModificar e, no
campoObjetos de Autorização, altere o intervalo de endereços IP para cor-

responder à sua rede e permitir que somente o tráfego da rede se conecte à sua ins-

tância do ECS.

Etapa 3: configurar uma instância do ECS

Crie uma instância do ECS onde você instalará o Tableau.

1. No painel da Alibaba Cloud, emProdutos e serviços, clique emServiço de com-
putação elástica.

2. Na páginaServiço de Computação Elástica, clique em Instâncias.

3. Na página Instâncias , clique emCriar instância.

4. Na páginaServiço de Computação Elástica (ECS), clique emPersonalizar.

5. EmMétodo de Faturamento, clique emAssinatura.

6. EmRegião, selecione a região e a zona de disponibilidade em que você criou a

VPC.

7. Em Tipo de Instância, selecioneGeração atual, selecioneArquitetura X86 e, na
lista Instâncias, selecione ecs.g5.4xlarge.
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Observação: alguns tipos de instância podem não estar disponíveis em todas as

regiões.

8. Em Imagem, selecione Imagem pública e na lista de sistemas operacionais, sele-
cione uma das distribuições Linux suportadas, como, por exemplo,Ubuntu
16.04 64bit.

9. EmArmazenamento, emDisco do sistema, selecioneDisco SSD Cloud e defina
o tamanho como 50GiB.

10. EmDisco de dados, clique emAdicionar disco, selecioneDisco SSD Cloud e
defina o tamanho como 100GiB.

11. EmDuração, escolha o período de pelo qual deseja alugar a instância e clique em
Avançar: Rede.

12. EmRede, selecione a VPC e a VSwitch que criou anteriormente.

13. EmGrupo de segurança, selecione o grupo de segurança criado anteriormente.

14. Clique emAvançar: Configurações do sistema e especifique uma senha de login
(para se conectar pelo console da Alibaba Cloud) e o nome da instância.

15. Clique emAvançar: Agrupamento, especifique asmarcas ou conjuntos de implan-
tação e clique emAvançar: Visualizar.

16. Revise suas seleções, examine osTermos de serviço e clique emCriar pedido.

Etapa 4: conectar-se à instância do ECS

Após criar sua instância do ECS, é necessário conectá-la e prepará-la para instalar o

Tableau. Para obter mais informações sobre como se conectar a uma instância do ECS,

consulte Conectar-se a instâncias no site da Alibaba.

1. No painel da Alibaba Cloud, emProdutos e serviços, clique emServiço de
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computação elástica.

2. Na páginaServiço de Computação Elástica, clique em Instâncias.

3. Na lista de instâncias, selecione sua instância e clique emConectar.

4. Se solicitado, digite suas credenciais da VNC.

5. Digite o nome de logon e a senha do Linux e pressione Enter.

Etapa 5: instalar o Tableau Server na sua instância do ECS

Instalar o Tableau na instância do ECS é semelhante a instalá-lo em qualquer outro ser-

vidor.

1. Copie o programa de instalação do Tableau Server na sua VMexecutando um dos

seguintes procedimentos:

l Baixe o instalador diretamente. Enquanto estiver conectado à VM, abra
um navegador, vá até a página de download do Tableau Server e baixe a ver-

são de 64 bits do Tableau. Por exemplo, para baixar o Tableau versão 10.5.1

para sua VMque executa o Ubuntu 16.04 LTS, em umprompt de comando,

digite:

wget https://downloads.tableau.com/tssoftware/tableau-

server-10-5-1_amd64.deb

l Copiar o instalador para a VM. Caso já tenha uma cópia do instalador do
Tableau em seu computador, copie-a para a VM. Crie uma pasta na VMonde

deseja colocar o instalador. No computador, faça upload do arquivo de ins-

talação do Tableau (por exemplo, TableauServer-64bit-10.5.exe) para a ins-

tância.

2. Execute o instalador do Tableau na VMpara iniciar o processo de instalação do ser-

vidor. O processo de instalação funciona damesma forma que em qualquer outro ser-
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vidor. Para obter mais informações, pesquise "Instalar e configurar o Tableau Server"

na Ajuda do Tableau .

Etapa 6: acessar o Tableau Server de um navegador remoto

Certifique-se de que os usuários possam acessar a instância do Alibaba Cloud ECS emque

o Tableau foi instalado.

1. No console Serviços de computação elástica, clique em Instâncias, selecione sua ins-
tância na lista e localize o endereço IP externo.

2. Em outro computador (não na instância), abra um navegador.

3. No navegador, digite o endereço IP externo do Tableau instalado na instância. Por

exemplo, http://13.64.47.61.

4. Faça logon usando as credenciais do usuário administrador criado ao final do pro-

cesso de instalação. Após entrar, você verá a página Conteúdo do Tableau Server.

Etapa 7: publicar dados para o Tableau Server na instância
do ECS

Depois de configurar o Tableau Server em uma instância do ECS, os usuários de sua

empresa poderão publicar pastas de trabalho e fontes de dados no servidor. O processo fun-

ciona damesmamaneira que faria se o Tableau estivesse instalado no local, exceto que os

usuários devem fazer logon no servidor que executa a instância do ECS.

Antes de permitir que os usuários façam publicações, verifique se cada um deles foi criado

com a função no site de Publisher (Publicador) no Tableau Server e se têm permissões para

Publisher (Publicador). Para obter mais informações, pesquise “Adicionar usuários ao ser-

vidor" na Ajuda do Tableau.

Para publicar pastas de trabalho e fontes de dados no Tableau, os usuários devem fazer

logon no servidor usando o endereço IP do servidor em nuvem e as credenciais atribuídas
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anteriormente. Para obter mais informações, consulte Como publicar pastas de trabalho no

Tableau Server.

Etapa 8: gerenciar licenças do Tableau Server

Não é necessário gerenciar sua licença do Tableau Server se interromper a instância do

ECS usando o console da Alibaba Cloud, ou de dentro da própria instância. Quando você

interrompe uma instância usando o console ECS, a instância ainda pode receber encar-

gos.

Excluir uma instância desaloca todos os seus recursos, incluindo armazenamento externo.

Você pode excluir sua instância quando não precisar mais dela. Sempre desative sua

licença do Tableau antes de interromper e excluir a instância.

Antes de excluir a instância, faça o seguinte:

1. Faça logon em sua instância.

2. Crie um backup do Tableau, em seguida copie o arquivo .tsbak em outro local,

como o Serviço de armazenamento de objeto da Alibaba Cloud, que será acessível

depois que a VMnão estiver mais disponível. Para obter mais informações, pesquise

"Executar um backup e uma restauração completos do Tableau" na Ajuda do

Tableau.

3. Use o comando tsm licenses deactivate para desativar sua chave do produto do

Tableau. Agora você pode interromper e excluir sua VM.

Autoimplantar o Tableau Server na Alibaba
Cloud em um ambiente distribuído
Você pode executar o Tableau Server em duasmáquinas virtuais (VMs) em umambiente

distribuído, também conhecido como cluster. No entanto, para executar o Tableau Server

em umambiente distribuído altamente disponível (HA), é necessário iniciar três oumais ins-

tâncias do Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS) domesmo tipo e com amesma
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capacidade e configurá-las como nós adicionais. Esse cenário pressupõe que você tenha

três instâncias de ECS com o Tableau Server instalado em cada instância. Uma instância é

configurada como o nó inicial e as outras duas instâncias são configuradas como nós adi-

cionais.

Use as etapas a seguir para instalar e implementar o Tableau Server em um cluster de três

instâncias do ECS emuma configuração altamente disponível e escalonável.

Etapa 1: criar uma Virtual Private Cloud (Nuvem Privada Vir-
tual, VPC) da Alibaba

Você precisa ter uma Virtual Private Cloud (NuvemPrivada Virtual, VPC) existente da Ali-

baba nomodo personalizado com uma sub-rede privada e pública em três zonas diferentes.

Para obter mais informações sobre como planejar e criar uma rede VPC nomodo per-

sonalizado com sub-redes personalizadas, consulte Planejar e projetar uma VPC no site da

Alibaba.
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Etapa 2: implantar três instâncias do ECS

Implante três instâncias de ECS domesmo tipo e com amesma capacidade, na sub-rede

privada, e distribua os nós entre as zonas disponíveis. Selecione as instâncias que aten-

dam aos requisitos de sistema do Tableau Server. Você instalará o Tableau Server em

cada uma das instâncias ECS e usará um nó como o servidor inicial e os outros dois nós

como servidores adicionais.

Para obter mais informações sobre como instalar o Tableau em umambiente Linux dis-

tribuído, procure "Instalações distribuídas e altamente disponíveis" e "Instalar e configurar

nós adicionais" na Ajuda do Tableau Server.
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Etapa 3: criar um balanceador de carga do servidor Alibaba
para o cluster do Tableau Server

Leia Implementar alta disponibilidade ao usar um balanceador de carga do servidor no site

da Alibaba e siga as etapas para iniciar um balanceador de carga na Virtual Private Cloud

(NuvemPrivada Virtual, VPC) da Alibaba.

1. Crie e inicie um balanceador de carga voltado para a Internet. Siga as etapas em

Implementar alta disponibilidade ao usar um balanceador de carga do servidor no site

Alibaba.

2. Verifique se o grupo de segurança do ECS esteja configurado para permitir acesso

somente na porta 80 ou 443, com a fonte limitada a hosts ou intervalos de hosts que

acessarão o Tableau. Para obter mais informações sobre grupos de segurança do

ECS, consulte Casos para configurar grupos de segurança do ECS no site da Ali-

baba.

3. Especifique o caminho de ping como /.

4. Selecione as instâncias do Tableau e siga as instruções emObter balanceamento de

carga entre as regiões com oGerenciador de TráfegoGlobal no site doGoogle, para

que o balanceador de carga possa balancear o tráfego entre as instâncias em várias

zonas.

5. Atualize o Tableau para usar o balanceador de carga. Para obter mais informações,

procure "Adicionar um balanceador de carga" na Ajuda do Tableau Server.

Solucionar problemas do Tableau Server na
Alibaba Cloud
Se você estiver tendo problemas com o Tableau na sua instância do Elastic Compute Ser-

vice (ECS) da Alibaba Cloud doMicrosoft Azure ou para acessar o Tableau depois da ins-

talação, leia essas dicas de solução de problemas.
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l Não é possível acessar o servidor em um navegador remoto

Umoumais dos seguintes problemas podem impedir que você acesse o servidor em

umnavegador remoto:

l Faça logon na instância e verifique se o servidor está em execução.

l No console do Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud, certifique-se

de que configurou um endpoint para permitir tráfego HTTP para a instância.

l Você recebe a seguinte mensagem de erro: o Tableau Server não está licen-
ciado

Esse erro poderá ocorrer se você tiver desligado instâncias sem primeiro desativar a

licença. Entre em contato com o Suporte do Tableau.

l O Tableau Server não usa todos os núcleos da CPU

Umoumais dos sintomas a seguir podem ocorrer ao trabalhar com a licença com

base em núcleos do Tableau Server:

l Ao instalar o Tableau Server, o instalador podemostrar menos núcleos do que

o esperado para o computador que o executa.

l Na página Licenças do Tableau Server, o número de núcleos listados em

Licenças em uso émenor do que o esperado.

l Ao executar tsm licenses list, o Tableau Server pode informar um

númeromenor de núcleos em uso do que o esperado.

Para obter mais informações, consulte Alguns núcleos não são reconhecidos pelo

Tableau Server.
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