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Nó externo 1871

Acessar o status remotamente 1873

Obter o status do processo como XML 1875

Valores de status no XML 1876

Solucionar problemas dos processos do servidor 1877

Controlador do cluster 1878

Armazenamento de arquivo 1879

Index and Search Server 1881

Repositório 1881

VizQL Server 1883

Limpar senhas de conexão de dados salvas 1883

Para limpar senhas de conexões de dados salvas de todos os usuários
do servidor: 1883

Sincronizar os grupos do Active Directory no servidor 1884

Antes de começar 1885

Sincronização dos grupos de diretório externo em uma agenda 1885

Sincronização de todos os grupos de diretório externo sob demanda 1886

Exibição da atividade de sincronização 1887
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Definir uma função de site mínima para usuários em umgrupo de diretório
externo 1888

Oque acontece quando os usuários são removidos do diretório externo de
origem? 1889

Melhora do desempenho da sincronização de grupos 1889

Definir a página inicial padrão para todos os usuários 1890

Para definir a página inicial padrão para todos os usuários 1890

Páginas iniciais e hierarquia definidas pelo usuário 1891

Desabilitar a autenticação do cliente 1891

Remover arquivos desnecessários 1892

Monitorar uso do espaço em disco 1893

Reduzir o uso do espaço em disco 1893

Configurações do servidor (geral e personalização) 1894

Geral 1894

Personalização 1909

Interromper e reiniciar o computador do Tableau Server 1910

Referência da linha de comando tsm 1911

Uso da CLI do tsm 1911

Autenticação com aCLI tsm 1912

Fazer logon na CLI tsm localmente 1912

Fazer logon na CLI tsm remotamente 1913

Script e automação com aCLI tsm 1913
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Exibição do conteúdo de ajuda no shell 1913

Sinopse 1913

Comandos 1914

Categorias 1914

tsm authentication 1914

tsm authentication identity-migration configure 1916

Sinopse 1916

Opções 1916

tsm authentication kerberos <commands> 1916

Sinopse 1916

Opções de configuração do Kerberos 1917

tsm authentication legacy-identity-mode <commands> 1917

Sinopse 1917

tsm authentication list 1917

Sinopse 1917

Opções 1917

tsm authenticationmutual-ssl <commands> 1918

Sinopse 1918

Opções 1918

tsm authentication openid <commands> 1919

Sinopse 1919

Opções de configuração doOpenID 1920
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Opções para openidmap-claims 1922

tsm authentication pat-impersonation <commands> 1923

Sinopse 1923

tsm authentication saml <commands> 1923

Comandos disponíveis 1923

tsm authentication saml configure 1924

Sinopse 1924

Opções 1924

Exemplo 1927

tsm authentication saml enable and saml disable 1927

Sinopse 1927

tsm authentication saml export-metadata 1927

Sinopse 1927

Opções 1927

tsm authentication samlmap-assertions 1928

Sinopse 1928

Opções 1928

Example for samlmap-assertions 1929

tsm authentication sitesaml enable and sitesaml disable 1929

Sinopse 1929

tsm authentication sspi <commands> 1929

Sinopse 1930
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tsm authentication trusted <commands> 1930

Sinopse 1930

Opções 1930

Opções globais 1931

tsm configuration 1932

Respostas "Chave desconhecida" 1932

Respostas com valor "Null" 1933

tsm configuration get 1933

Sinopse 1933

Opção 1933

tsm configuration list-dynamic-keys 1934

Sinopse 1934

tsm configuration set 1934

Sinopse 1934

Opções 1934

Opções globais 1935

Opções do tsm configuration set 1936

Uso da CLI do tsm 1937

Uso básico das chaves do tsm configuration 1937

Definir uma chave de configuração 1937

Redefinir uma chave de configuração para o padrão 1938

Exibir o valor atual de uma chave de configuração. 1938
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Chaves de configuração 1939

adminviews.disabled 1939

api.server.enabled 1939

auditing.enabled 1939

backgrounder.default_run_now_priority 1940

backgrounder.enable_parallel_adsync 1940

backgrounder.externalquerycachewarmup.enabled 1940

backgrounder.externalquerycachewarmup.view_threshold 1940

backgrounder.extra_timeout_in_seconds 1941

backgrounder.default_timeout.run_flow 1941

backgrounder.failure_threshold_for_run_prevention 1941

backgrounder.log.level 1941

backgrounder.querylimit 1942

backgrounder.restrict_serial_collections_to_site_level 1942

backgrounder.notifications_enabled 1943

backgrounder.sort_jobs_by_type_schedule_boundary_heuristics_mil-
liSeconds 1943

backgrounder.subscription_failure_threshold_for_run_prevention 1943

backgrounder.subscription_image_caching 1944

backgrounder.timeout_tasks 1944

backgrounder.timeout.single_subscription_notify 1944

backgrounder.timeout.sync_ad_group 1945
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backgrounder.vInstances_max_overflow_queue_size 1945

backup.zstd.thread_count 1945

basefilepath.backuprestore 1946

basefilepath.log_archive 1946

basefilepath.site_export.exports 1946

basefilepath.site_import.exports 1946

clustercontroller.log.level 1947

clustercontroller.zk_session_timeout_ms 1947

dataAlerts.checkIntervalInMinutes 1947

dataAlerts.retryFailedAlertsAfterCheckInterval 1947

dataAlerts.SuspendFailureThreshold 1948

databaseservice.max_database_deletes_per_run 1948

dataserver.log.level 1948

dataserver_<n>.port 1949

elasticserver.vmopts 1949

excel.shadow_copy_all_remote.enabled 1949

features.ActiveMQ 1950

features.DeleteOrphanedEmbeddedDatabaseAsset 1950

features.DesktopReporting 1950

features.MessageBusEnabled 1951

features.PasswordlessBootstrapInit 1951

features.PasswordReset 1951
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filestore.empty_folders_reaper.enabled 1952

filestore_empty_folders_reap.frequency 1952

filestore.log.level 1952

filestore.reapemptyfoldersholdoffms 1952

floweditor.max_datafile_upload_size_in_kb 1953

gateway.http.cachecontrol.updated 1953

gateway.http.hsts 1953

gateway.http.hsts_options 1953

gateway.httpd.loglevel 1953

gateway.httpd.shmcb.size 1954

gateway.httpd.socache 1954

gateway.http.request_size_limit 1954

gateway.http.x_content_type_nosniff 1955

gateway.http.x_xss_protection 1955

gateway.log.level 1955

gateway.public.host 1956

gateway.public.port 1956

gateway.slow_post_protection.enabled 1956

gateway.slow_post_protection.request_read_timeout 1956

gateway.timeout 1957

gateway.trusted 1957

gateway.trusted_hosts 1957
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indexandsearchserver.vmopts 1957

hyper.file_partition_size_limit 1958

hyper.global_file_partition_size_limit 1958

hyper.log_queries 1959

hyper.enable_accesspaths_symbolic_canonicalization 1959

hyper.log_query_cpu 1960

hyper.log_timing 1960

hyper.log_troublesome_query_plans 1960

hyper.memory_limit 1960

hyper.memtracker_hard_reclaim_threshold 1961

hyper.memtracker_soft_reclaim_threshold 1961

hyper.network_threads 1962

hyper.objectstore_validate_checksums 1962

hyper.query_total_time_limit 1963

hyper.session_memory_limit 1963

hyper_standalone.consistent_hashing.enabled 1964

hyper_standalone.health.enabled 1964

hyper.temp_disk_space_limit 1964

hyper.hard_concurrent_query_thread_limit 1965

hyper.soft_concurrent_query_thread_limit 1965

hyper.use_spooling_fallback 1966

jmx.security.enabled 1967
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jmx.ssl.enabled 1967

jmx.ssl.require_client_auth 1968

jmx.ssl.user.name 1968

jmx.ssl.user.password 1968

jmx.user.access 1968

licensing.login_based_license_management.default_requested_duration_
seconds 1969

licensing.login_based_license_management.enabled 1969

licensing.login_based_license_management.max_requested_duration_
seconds 1969

maestro.app_settings.sampling_max_row_limit 1970

maestro.input.allowed_paths 1970

maestro.output.allowed_paths 1971

maestro.output.write_to_mssql_using_runas 1972

maestro.sessionmanagement.maxConcurrentSessionPerUser 1973

metadata.ingestor.blocklist 1973

metadata.ingestor.pipeline.throttleEventsEnable 1974

metadata.ingestor.pipeline.throttleLimit 1975

metadata.ingestor.pipeline.throttlePeriodLength 1975

metadata.query.limits.time 1976

metadata.query.limits.count 1976

metricsservices.checkIntervalInMinutes 1977
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metricsservices.enabled 1977

metricsservices.failureCountToWarnUser 1977

metricsservices.maxFailedRefreshAttempts 1977

mobile.deep_linking.on_prem.enabled 1977

monitoring.dataengine.connection_timeout 1978

native_api.connection.limit.<connection class> 1978

native_api.connection.globallimit 1978

native_api.ExplainDataEnabled 1978

native_api.force_alternative_federation_engine 1978

native_api.ProtocolTransitionLegacyFormat 1979

native_api.InitializeQueryCacheSizeBasedOnWeights 1979

native_api.QueryCacheMaxAllowedMB 1979

native_api.LogicalQueryCacheMaxAllowedWeight 1980

native_api.MetadataQueryCachMaxAllowedWeight 1980

native_api.NativeQueryCacheMaxAllowedWeight 1980

native_api.QueryCacheEntryMaxAllowedInPercent 1980

nlp.concepts_shards_count 1981

nlp.values_shards_count 1982

nlp.defaultNewSiteAskDataMode 1983

noninteractive.vmopts 1983

pgsql.port 1983

pgsql.preferred_host 1984
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pgsql.ssl.ciphersuite 1984

pgsql.verify_restore.port 1984

ports.blocklist 1984

recommendations.enabled 1985

recommendations.vizrecs.enabled 1985

redis.max_memory_in_mb 1985

refresh_token.absolute_expiry_in_seconds 1985

refresh_token.idle_expiry_in_seconds 1986

refresh_token.max_count_per_user 1986

rsync.timeout 1986

schedules.display_schedule_description_as_name 1986

schedules.display_schedules_in_client_timezone 1987

schedules.ignore_extract_task_priority 1987

searchserver.connection_timeout_milliseconds 1987

searchserver.index.bulk_query_user_groups 1988

searchserver.javamemopts 1988

searchserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms 1989

searchserver.zookeeper_session_timeout_milliseconds 1989

ServerExportCSVMaxRowsByCols 1989

service.jmx_enabled 1990

service.max_procs 1990

service.port_remapping.enabled 1990
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session.ipsticky 1990

sheet_image.enabled 1991

ssl.ciphersuite 1991

ssl.client_certificate_login.blocklisted_signature_algorithms 1991

ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size 1992

ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size 1992

ssl.protocols 1993

storage.monitoring.email_enabled 1993

storage.monitoring.warning_percent 1993

storage.monitoring.critical_percent 1993

storage.monitoring.email_interval_min 1993

storage.monitoring.record_history_enabled 1994

subscriptions.enabled 1994

subscriptions.timeout 1994

svcmonitor.notification.smtp.enabled 1994

svcmonitor.notification.smtp.mime_use_multipart_mixed 1995

tabadmincontroller.auth.expiration.minutes 1995

tdsservice.log.level 1995

tomcat.http.maxrequestsize 1996

tomcat.http.proxyHost 1996

tomcat.http.ProxyPort 1996

tomcat.https.proxyHost 1996
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tomcat.https.ProxyPort 1996

tomcat.https.port 1997

tomcat.server.port 1997

tomcat.useSystemProxies 1997

tomcatcontainer.log.level 1997

tsm.log.level 1997

tsm.controlapp.log.level 1998

usernotifications.reap_after_days 1998

vizportal.adsync.update_system_user 1998

vizportal.alwaysUseEmbeddedShareLinks 1998

vizportal.commenting.delete_enabled 1999

vizportal.csv_user_mgmt.index_site_users 1999

vizportal.csv_user_mgmt.bulk_index_users 1999

vizportal.log.level 2000

vizportal.oauth.connected_apps.max_expiration_period_in_minutes 2000

vizportal.oauth.external_authorization.enabled 2000

vizportal.oauth.external_authorization_server.blocklisted_jws_algorithms 2001

vizportal.oauth.external_authorization_server.issuer 2001

vizportal.oauth.external_authorization_server.jwks 2002

vizportal.oauth.external_authorization_server.max_expiration_period_in_
minutes 2002

vizportal.openid.client_authentication 2003
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vizportal.openid.essential_acr_values 2003

vizportal.openid.full_server_request_logging_enabled 2004

vizportal.openid.voluntary_acr_values 2004

vizportal.rest_api.cors.allow_origin 2004

vizportal.rest_api.cors.enabled 2005

vizqlserver.allow_insecure_scripts 2005

vizqlserver.browser.render 2006

vizqlserver.browser.render_threshold 2006

vizqlserver.browser.render_threshold_mobile 2006

vizqlserver.clear_session_on_unload 2006

vizqlserver.force_maps_to_offline 2007

vizqlserver.geosearch_cache_size 2007

vizqlserver.initialsql.disabled 2007

vizqlserver.log.level 2008

vizqlserver.NumberOfWorkbookChangesBetweenAutoSaves 2008

vizqlserver_<n>.port</n> 2008

vizqlserver.protect_sessions 2008

vizqlserver.querylimit 2009

vizqlserver.RecoveryAttemptLimitPerSession 2009

vizqlserver.session.expiry.minimum 2009

vizqlserver.session.expiry.timeout 2009

vizqlserver.sheet_image_api.max_age_floor 2009
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vizqlserver.showdownload 2010

vizqlserver.showshare 2010

vizqlserver.url_scheme_whitelist 2010

vizqlserver.web_page_objects_enabled 2011

vizqlserver.WorkbookTooLargeToCheckpointSizeKiB 2011

vizqlserver.workflow_objects_enabled 2011

webdataconnector.refresh.enabled 2011

webdataconnector.whitelist.fixed 2012

webdataconnector.enabled 2012

webdataconnector.whitelist.mode 2012

wgserver.audit_history_expiration_days 2013

wgserver.change_owner.enabled 2013

wgserver.clickjack_defense.enabled 2013

wgserver.domain.accept_list 2014

wgserver.domain.allow_insecure_connection 2015

wgserver.domain.fqdn 2015

wgserver.domain.whitelist 2015

wgserver.extended_trusted_ip_checking 2016

wgserver.restrict_options_method 2016

wgserver.saml.blocklisted_digest_algorithms 2016

wgserver.saml.forceauthn 2017

wgserver.saml.idpattribute.username 2017
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wgserver.saml.iframed_idp.enabled 2017

wgserver.saml.maxassertiontime 2018

wgserver.saml.min_allowed.elliptic_curve_size 2018

wgserver.saml.min_allowed.rsa_key_size 2019

wgserver.saml.responseskew 2019

wgserver.saml.sha256 2020

wgserver.session.apply_lifetime_limit 2020

wgserver.session.idle_limit 2020

wgserver.session.lifetime_limit 2020

wgserver.unrestricted_ticket 2020

workerX.gateway.port 2021

workerX.vizqlserver.procs 2021

zookeeper.config.snapCount 2021

tsm customize 2021

Sinopse 2023

Opções 2023

Opções globais 2025

tsm data-access 2026

tsm data-access caching list 2027

Sinopse 2027

tsm data-access caching set 2027

Sinopse 2027
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Opções 2027

tsm data-access repository-access disable 2027

Sinopse 2028

Opções 2028

tsm data-access repository-access enable 2028

Sinopse 2028

Opções 2029

tsm data-access repository-access list 2029

Sinopse 2029

tsm data-access set-saml-delegation configure 2030

Sinopse 2030

Opções 2030

tsm data-access set-saml-delegation disable 2031

Sinopse 2031

tsm data-access set-saml-delegation enable 2031

Sinopse 2031

tsm data-accessweb-data-connectors add 2031

Sinopse 2031

Opções 2031

tsm data-accessweb-data-connectors allow 2032

Sinopse 2032

Opções 2033
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tsm data-accessweb-data-connectors delete 2033

Sinopse 2033

Opções 2033

tsm data-accessweb-data-connectors list 2034

Sinopse 2034

Opções 2034

Opções globais 2034

tsm email 2035

tsm email test-smtp-connection 2035

Sinopse 2036

Opções globais 2036

tsm initialize 2037

Sinopse 2037

Opções 2037

Opções globais 2037

tsm jobs 2038

tsm jobs cancel 2039

Sinopse 2039

Opções 2039

tsm jobs list 2039

Sinopse 2039

Opções 2039
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tsm jobs reconnect 2040

Sinopse 2040

Opções 2040

Opções globais 2040

tsm licenses 2041

tsm licenses activate 2042

Sinopse 2042

Opções 2042

tsm licenses atr-configuration get 2042

Sinopse 2043

Opções 2043

tsm licenses atr-configuration set 2043

Sinopse 2043

Opções 2043

tsm licenses deactivate 2043

Sinopse 2044

Opções 2044

tsm licenses get-offline-activation-file 2044

Sinopse 2044

Opções 2045

tsm licenses get-offline-deactivation-file 2045

Sinopse 2045
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Opções 2045

tsm licenses list 2046

Sinopse 2047

tsm licenses refresh 2047

Sinopse 2048

Opções globais 2048

tsm login 2049

Sinopse 2049

Opções globais 2049

tsm logout 2050

Sinopse 2050

Opções globais 2051

tsmmaintenance 2052

tsmmaintenance backup 2053

Sinopse 2054

Opções 2054

Exemplos 2057

tsmmaintenance cleanup 2057

Sinopse 2058

Opções 2058

Exemplos 2060

tsmmaintenance jmx disable 2060
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Sinopse 2061

Opções 2061

tsmmaintenance jmx enable 2061

Sinopse 2061

Opções 2062

tsmmaintenancemetadata-services disable 2063

Sinopse 2063

Opção 2063

tsmmaintenancemetadata-services enable 2063

Sinopse 2064

Opção 2064

tsmmaintenancemetadata-services get-status 2064

Sinopse 2065

tsmmaintenance preflight-check permissions 2065

Sinopse 2065

Opção 2065

tsmmaintenance preflight-check ports 2066

Sinopse 2066

Opção 2067

tsmmaintenance reindex-search 2068

Sinopse 2068

Opção 2068
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tsmmaintenance reset-searchserver 2069

Sinopse 2069

Opção 2069

tsmmaintenance restore 2069

Sinopse 2069

Opções 2070

tsmmaintenance send-logs 2071

Sinopse 2071

Opções 2071

tsmmaintenance snapshot-backup complete 2072

Sinopse 2072

Opções 2072

tsmmaintenance snapshot-backup prepare 2073

Sinopse 2073

Opções 2073

tsmmaintenance snapshot-backup restore 2074

Sinopse 2074

Opções 2074

tsmmaintenance validate-backup-basefilepath 2074

Sinopse 2075

Opções 2075

tsmmaintenance validate-resources 2075

cxxxviii Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Sinopse 2075

Opções 2075

tsmmaintenance ziplogs 2076

Sinopse 2076

Opções 2076

Opções globais 2080

tsm pending-changes 2081

tsm pending-changes apply 2081

Sinopse 2082

Opções 2082

tsm pending-changes discard 2082

Sinopse 2082

Opções 2083

tsm pending-changes list 2083

Sinopse 2083

Opções 2083

Opções globais 2084

tsm register 2085

Sinopse 2085

Opções 2085

Opções globais 2086

tsm reset 2087
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Sinopse 2087

Opção 2087

Opções globais 2087

tsm restart 2089

Sinopse 2089

Opção 2089

Opções globais 2089

tsm schedules 2090

tsm schedules delete 2091

Sinopse 2091

Opções 2091

tsm schedules list 2091

Sinopse 2092

Opções 2092

tsm schedules resume 2092

Sinopse 2092

Opções 2092

tsm schedules suspend 2093

Sinopse 2093

Opções 2093

tsm schedules update 2093

Sinopse 2094
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Opções 2094

Opções globais 2095

tsm security 2096

Pré-requisitos 2097

tsm security custom-cert add 2097

Sinopse 2098

Opções 2098

tsm security custom-cert delete 2098

Sinopse 2098

tsm security custom-cert list 2098

Sinopse 2099

tsm security external-ssl disable 2099

Sinopse 2099

tsm security external-ssl enable 2099

Sinopse 2099

Opções 2099

tsm security external-ssl list 2101

Sinopse 2101

tsm security kms set-mode aws 2101

Sinopse 2101

Opções 2102

Exemplo 2102
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tsm security kms set-mode azure 2102

Sinopse 2103

Opções 2103

Exemplo 2103

tsm security kms set-mode local 2103

Sinopse 2103

tsm security kms status 2103

Sinopse 2104

tsm securitymaestro-rserve-ssl disable 2105

tsm securitymaestro-rserve-ssl enable 2105

Sinopse 2105

Opções 2105

tsm securitymaestro-tabpy-ssl disable 2106

tsm securitymaestro-tabpy-ssl enable 2106

Sinopse 2106

Opções 2106

tsm security regenerate-internal-tokens 2107

Sinopse 2108

Opções 2108

tsm security repository-ssl disable 2109

Sinopse 2109

tsm security repository-ssl enable 2109
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Sinopse 2109

Opções 2109

tsm security repository-ssl get-certificate-file 2110

Sinopse 2110

Opções 2111

tsm security repository-ssl list 2111

Sinopse 2111

tsm security rotate-coordination-service-secrets 2111

Sinopse 2111

Opções 2111

Opções globais 2112

tsm settings 2113

tsm settings clone 2114

Sinopse 2114

Opções 2114

tsm settings export 2114

Sinopse 2115

Opções 2115

tsm settings import 2115

Sinopse 2116

Opções 2116

Opções globais 2117
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tsm sites 2118

tsm sites export 2118

Sinopse 2119

Opções 2119

tsm sites import 2120

Sinopse 2121

Opções 2121

tsm sites import-verified 2122

Sinopse 2122

Opções 2122

tsm sites unlock 2123

Opções 2123

Opções globais 2124

tsm start 2125

Sinopse 2125

Opção 2125

Opções globais 2125

tsm status 2126

Sinopse 2127

Opções 2127

Opções globais 2128

tsm stop 2129
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Sinopse 2129

Opções 2129

Opções globais 2130

tsm topology 2131

tsm topology cleanup-coordination-service 2133

Sinopse 2133

Opção 2133

tsm topology deploy-coordination-service 2134

Sinopse 2134

Opções 2134

tsm topology external-services gateway disable 2135

Sinopse 2135

Opções 2135

tsm topology external-services gateway enable 2135

Sinopse 2135

Opções 2135

tsm topology external-services gateway update 2136

Sinopse 2136

Opção 2136

tsm topology external-services list 2136

Sinopse 2136

Opção 2137
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tsm topology external-services repository disable -n nodeN 2137

Sinopse 2137

Opção 2137

tsm topology external-services repository enable 2137

Sinopse 2138

Opções 2138

tsm topology external-services repository replace-host 2139

Sinopse 2140

Opções 2140

tsm topology external-services storage disable 2141

Sinopse 2141

Opções 2141

tsm topology external-services storage enable 2141

Sinopse 2141

Opções 2141

tsm topology external-services storage switch-share 2142

Sinopse 2142

Opção 2142

tsm topology failover-repository 2142

Sinopse 2143

Opções 2143

tsm topology filestore decommission 2143
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Sinopse 2144

Opções 2144

tsm topology filestore recommission 2145

Sinopse 2145

Opções 2145

tsm topology list-nodes 2145

Sinopse 2145

Opções 2145

tsm topology list-ports 2146

Sinopse 2146

Opções 2146

tsm topology nodes get-bootstrap-file 2146

Sinopse 2147

Opções 2147

tsm topology remove-nodes 2147

Sinopse 2148

Opções 2148

tsm topology set-node-role 2148

Sinopse 2149

Opções 2149

tsm topology set-ports 2151

Sinopse 2151
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Opções 2151

tsm topology set-process 2152

Sinopse 2153

Opções 2153

tsm topology toggle-coordination-service 2153

Sinopse 2154

Opção 2154

Opções globais 2154

tsm user-identity-store 2155

tsm user-identity-store get-group-mappings [options] 2156

Sinopse 2156

tsm user-identity-store get-user-mappings [options] 2156

Sinopse 2156

tsm user-identity-store list [options] 2156
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Oque é ResourceMonitoring Tool? 2656
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Servidor 2663
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RMT Server: 2676

Agente: 2677

Quempode fazer isso 2677

Próxima etapa 2677

Instalar o RMT Server usando interface daWeb 2677

Instalação em um local não padrão 2682

RMT Server 2682

Quempode fazer isso 2682

Próxima etapa 2683

Instalar o Agente usando interface daWeb 2683

Antes da instalação 2683

Etapas para baixar o arquivo bootstrap do agente 2683

Etapas para instalar o Agente 2684

Instalação do agente em uma instalação de vários nós do Tableau Server 2688

Instalação em um local não padrão 2688

Quempode fazer isso 2688

Próximas etapas 2689

Instalar o RMT Server usando a linha de comando 2689

Instalar noWindows 2689

OWindows instala propriedades e switches 2699

Instalar no Linux 2701

Quempode fazer isso 2711

Tableau Software clxxvii

Ajuda do Tableau Server noWindows



Próxima etapa 2711
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Etapa 8: registre novamente os agentes 2731
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Práticas recomendadas de atualização 2731

Atualizando quando a nova versão do RMT requer uma atualização do Post-
greSQL da versão principal 2732

Recuperando-se de uma atualização com falha 2733

Compatibilidade de versão RMT e PostgreSQL 2734

Quempode fazer isso 2734

Serviço de fila demensagens externo (RabbitMQ) para ResourceMoni-
toring Tool do Tableau 2734

Nova instalação do ResourceMonitoring Tool 2735

Instalações existentes do ResourceMonitoring Tool do Tableau 2737

Migração para AWS AMQexterno 2738

Etapa 1: crie o Amazon AMQpara Rabbit MQpara hospedar o serviço de fila
demensagens externo com as seguintes recomendações. 2738

Etapa 2: teste a conexão do servidor RMT 2738

Etapa 4: verifique a fila 2738

Etapa 5: configure o RMT Server para usar o novo serviço AmazonMQ 2739

Etapa 6: inicie o RMT Server. 2739

Etapa 7: registre novamente os agentes 2740

Etapa 8: verifique se o RMT Server está em execução 2740

Práticas recomendadas de atualização 2740

Tableau Software clxxix

Ajuda do Tableau Server noWindows



Etapas de atualização com a ativação de TLS para RabbitMQ 2741

Compatibilidade entre produtos 2742

Quempode fazer isso 2742

ResourceMonitoring Tool do Tableau Pré-requisitos - Licenças 2742
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Quempode fazer isso 2758
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Sinopse 2774
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Opções 2783
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Parâmetro de posição 2799
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Sinopse 2807
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Parâmetro de posição 2817
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Agente inativo 2829
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Tarefas demanutenção 2910
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Permissões e licenças necessárias 2923

Etapa 1: fonte 2924
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Definir fórmula de cálculo 2948
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Etapa 2: mapeamento 2960
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Adicionar marcas 2970
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Command Executable 2983

Command Parameters 2983

Script 2983

Etapa 2: pós-migração 2983
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Opção 3: atualizar a extração após amigração 2991
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Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau 2992

Run Plan 2993

Opções disponíveis: 2993

Códigos de saída: 2994

Show Plan Summary 2994

help 2994

version 2994
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improvement 2994
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license 2995

Exemplos 2995

script-warning 2996

Exemplos 2996
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Exemplo: scripting do plano demigração 2997

Quempode fazer isso 2999

Utilização da interface de linha de comando do Content Migration Tool do
Tableau 2999

migrar 3000
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help 3000

Exemplos 3000

license 3000

Exemplos 3000

update 3001

Exemplos 3001

version 3001

Quempode fazer isso 3001

Configurações do Content Migration Tool do Tableau 3002

Quempode fazer isso 3004

Arquivos de registro do Content Migration Tool do Tableau 3005

Content Migration Tool Local do arquivo de registro 3005

Quempode fazer isso 3006

Registro de atividade 3006

Permissões de auditoria usando os registros de atividades 3007

Formato de registro 3008

Metadados sobre a ação 3009

Ação 3010

Referência do tipo de evento do registro de atividades 3011

Atributos comuns a todos os tipos de eventos 3012

Tipos de eventos 3012

Sistema de gerenciamento de chaves do Tableau Server 3016
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KMS local do Tableau Server 3016

Solucionar problemas de configuração 3017

Configuração incorreta em vários nós 3017

Gerar novamente a RMK e aMEK no Tableau Server 3018

Sistema de gerenciamento de chaves da AWS 3018

AWS KMS para criptografia em repouso 3018

Configurar o AWS KMS para extrações criptografadas do Tableau Server 3019

Etapa 1: Criar a CMK e definir política de chave para o Tableau Server
no AWS 3020

Etapa 2: coletar parâmetros de configuração AWS 3020

Etapa 3: configurar o Tableau Server para AWS KMS 3021

Etapa 4: habilitar criptografia em repouso 3021

Etapa 5: validar a instalação 3021

Solucionar problemas de configuração 3023

Configuração incorreta em vários nós 3023

Atualizar a AWS CMK 3023

Gerar novamente a RMK e aMEK no Tableau Server 3024

Fazer backup e restaurar com o AWS KMS 3024

Azure Key Vault 3025

Azure Key Vault para criptografia em repouso 3025

Configurar o Azure Key Vault para extrações criptografadas do Tableau
Server 3026
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Etapa 1: criar um cofre de chaves e uma chave para o Tableau Server
no Azure 3026

Etapa 2: coletar parâmetros de configuração do Azure 3027

Etapa 3: configurar o Tableau Server para Azure Key Vault 3027

Etapa 4: habilitar criptografia em repouso 3027

Etapa 5: validar a instalação 3028

Solucionar problemas de configuração 3029

Configuração incorreta em vários nós 3029

Atualizar a chave do Azure 3029

Backup e restauração comAzure Key Vault 3029

Armazenamento de arquivos externo do Tableau Server 3030

Por que usar o armazenamento de arquivos externo? 3030

Gerenciamento do armazenamento de arquivos externo 3031

Gerenciamento de licenças 3031

Cenários demigração compatíveis 3031

Backup e restauração 3032

Considerações de atualização 3032

Considerações de alta disponibilidade 3032

Topologia 3032

Próximo 3034

Instalar o Tableau Server com o armazenamento de arquivos externo 3034

Pré-requisitos 3035
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Instalar o Tableau Server com o armazenamento de arquivos externo 3036

Etapa 1: configurar um compartilhamento de rede 3036

Etapa 2: baixar e instalar o TSM 3037

Etapa 3: ativar e registrar o Tableau Server 3038

Etapa 4. Permitir armazenamento de arquivo externo 3038

Etapa 5: definir as configurações iniciais do nó 3039

Etapa 6: concluir a instalação 3039

Etapa 7: tarefas de pós-instalação 3039

Quempode fazer isso 3040

Próximo 3040

Reconfigurar Armazenamento de arquivos 3040

Reconfigurar o Tableau Server comArmazenamento de arquivos externo 3040

Pré-requisitos 3040

Etapa 1: atualizar o Tableau Server 3041

Etapa 2: ativar a licença do AdvancedManagement 3042

Etapa 3: configurar o armazenamento de arquivos para usar um arma-
zenamento externo 3042

Reconfigurar o Tableau Server para usar o Armazenamento de arquivos
local 3044

Configurar o Tableau Server para usar um armazenamento externo dife-
rente 3045

Quempode fazer isso 3046

Backup e restauração com o Armazenamento de arquivos externo 3046
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Estratégias de backup: 3046

Tableau Server configurado com o armazenamento de arquivos externo 3047

Criação de um backup instantâneo 3048

Restaurar um backup instantâneo 3049

OTableau Server configurado com armazenamento de arquivos externos
e repositório externo 3050

Backup do repositório 3051

Opção 1: Incluir backup de repositório com instantâneo de com-
partilhamento de rede 3051

Criação de um backup instantâneo 3051

Restaurar um backup instantâneo 3053

Opção 2: repositório de backup separadamente 3054

Criar backups de instantâneos 3054

Restaurar um backup instantâneo 3056

Quempode fazer isso 3058

Considerações de desempenho para armazenamento de arquivos externo 3058

Quempode fazer isso 3059

Repositório externo do Tableau Server 3059

Considerações sobre repositório externo 3060

Cloud Platform 3060

Requisitos 3061

Versão 3062
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Topologia 3063

Gerenciamento do repositório externo 3064

Gerenciamento de licenças 3064

Cenários demigração compatíveis 3065

Backup e restauração 3065

Conexões SSL 3066

Atualizar o Certificado SSL 3067

Considerações de alta disponibilidade 3067

Considerações de atualização 3068

Monitoramento do status do repositório 3069

Obtenção de registros 3070

Próximas etapas 3071

Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no Serviço de banco de
dados relacional (RDS) da AWS 3071

Requisitos e recomendações 3071

Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL noRDS da Amazon 3072

Etapa 1: criar um grupo de parâmetros 3072

Etapa 2: criar uma instância de banco de dados PostgreSQL noRDS da
Amazon 3073

Etapa 3: Obter o endpoint da instância de banco de dados PostgreSQL 3075

Etapa 4: baixar o arquivo de certificado SSL (arquivo .pem) 3075

Configuração de alta disponibilidade para o banco de dados PostgreSQL 3075
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Recuperação de desastres do banco de dados PostgreSQL 3076

Quempode fazer isso 3076

Próximas etapas 3076

Criar uma instância PostgreSQL do banco de dados do Azure no Azure 3077

Requisitos e recomendações 3077

Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no Azure 3078

Etapa 1: criar uma sub-rede delegada para o Banco de dados do Azure
para instância do PostgreSQL 3078

Etapa 2: criar uma instância de Banco de dados do Azure para Post-
greSQL 3079

Etapa 3: configurar uma regra de firewall em nível de servidor 3080

Etapa 4: configurar a instância do banco de dados do Azure para Post-
greSQL. 3080

Etapa 5: obter o endpoint da instância de banco de dados PostgreSQL 3080

Etapa 6: baixar o arquivo de certificado SSL 3081

Configuração de alta disponibilidade para o banco de dados PostgreSQL 3081

Recuperação de desastres do banco de dados PostgreSQL 3081

Quempode fazer isso 3082

Próximas etapas 3082

Criar uma instância PostgreSQL noGoogle Cloud 3082

Requisitos e recomendações 3083

Criar uma instância PostgreSQL do banco de dados noGoogle Cloud 3083

Etapa 1: criar uma nova instância PostgreSQL 3083
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Etapa 2: configurar sinalizadores de banco de dados para sua instância
PostgreSQL 3083

Etapa 3: obter o endpoint da instância de banco de dados PostgreSQL 3084

Etapa 4: baixar o arquivo de certificado SSL 3084

Configuração de alta disponibilidade para o banco de dados PostgreSQL 3084

Recuperação de desastres do banco de dados PostgreSQL 3084

Quempode fazer isso 3085

Próximas etapas 3085

Criar um banco de dados PostgreSQL como uma instalação autônoma 3086

Requisitos e recomendações 3086

Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL autônoma 3087

Etapa 1: instalar e inicializar o PostgreSQL 3087

Etapa 1: configurar a instância PostgreSQL 3087

Configurações de superusuário 3087

Rede e segurança 3088

Opções de banco de dados 3088

Parâmetros de atualização 3088

Configurar as conexões remotas 3088

Configurar o SMTP 3089

Alta disponibilidade e recuperação de desastres 3090

Quempode fazer isso 3091

Instalar o Tableau Server com o repositório PostgreSQL externo 3091
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Antes da instalação 3091

Instalação e configuração do Tableau Server 3093

Etapa 1: crie um arquivo de configuração 3093

Etapa 2: instale o Tableau Server e configurar o repositório externo 3094

Etapa 3: conclua o tsm initialize 3095

Etapa 4: conclua a instalação 3095

Quempode fazer isso 3095

Reconfigurar o repositório do Tableau Server 3096

Mover um repositório local para um externo 3096

Mover repositório externo para local 3098

Quempode fazer isso 3099

Atualizar o Tableau Server comRepositório Externo para uma nova versão
principal do PostgreSQL. 3099

Antes de atualizar 3099

Upgrades do Tableau Server 3101

Compatibilidade entre produtos 3102

Quempode fazer isso 3105

Atualizar a Instância de RDS 3105

Quempode fazer isso 3106

Gerenciamento de carga de trabalho por meio das funções de nó 3107

Funções de nó do processador em segundo plano 3107

Uso das funções de nó do Processador em segundo plano 3108
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Opções de configuração 3108

Requisitos da licença 3110

Considerações 3110

Funções de nó de armazenamento de arquivos 3112

Diretrizes para otimizar a atualização de extração e backup ou restauração
das cargas de trabalho. 3113

Gerenciamento de carga de trabalho de consulta de extração de ajuste 3115

Opções de configuração 3116

Requisitos da licença 3116

Como ver as funções do nó 3117

Quempode fazer isso 3117

Tableau Server Independent Gateway 3117

Por que usar o Independent Gateway? 3118

Gerenciando o Independent Gateway 3118

Gerenciamento de licenças 3118

Backup e restauração 3118

Considerações de alta disponibilidade 3118

Topologia 3119

Próximo 3119

Instalar o Tableau Server com Independent Gateway 3119

Pré-requisitos 3119

Instalar o Tableau Server e o Independent Gateway 3120
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Etapa 1: baixar e instalar o Tableau Server 3121

Etapa 2: baixar e instalar o Independent Gateway 3121

Etapa 3: habilitar o Independent Gateway no Tableau Server 3123

Oconteúdo do arquivo JSON do Independent Gateway 3123

Osegredo de autenticação do Independent Gateway 3124

Exemplo de arquivo JSON de Independent Gateway 3124

Habilitando o Independent Gateway no Tableau Server 3125

Etapa 4: verificar o Independent Gateway no Tableau Server 3125

Configurar o Tableau Server com Independent Gateway 3125

Comparação entre conexão direta e relé 3126

Conexão direta 3126

Configuração 3126

Gerenciar entrada da porta 3127

Conexão de relé 3127

Configuração 3128

Protocolo demanutenção 3128

Alterar a porta de HK 3129

Locais do arquivo de registro 3129

Solução de problemas 3129

Configurar módulo de autenticação com Independent Gateway 3130

Exemplo de configuração domódulo de autenticação 3131

Propriedades de configuração 3131
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Obloco <Location "/tsighk"> 3132

Solucionar problemas de configuração domódulo de autenticação per-
sonalizado 3133

Configurar TLS no Independent Gateway 3134

Exemplo de configuração do TSL 3135

Visão geral da configuração do TSL 3135

Requisitos e considerações do certificado 3135

Configurações globais de TLS 3136

TLS externo para Independent Gateway 3137

Etapa 1: distribuir arquivos para computadores de Independent Gateway 3137

Etapa 2: atualizar variáveis de ambiente em computadores do Independent
Gateway 3138

Etapa 3: definir as propriedades de configuração do TLS emTableau Server 3138

Independent Gateway no Tableau Server 3141

Etapa 1: configurar e habilitar o TLS no Tableau Server 3141

Etapa 2: distribuir arquivos de certificado em computadores do Independent
Gateway 3141

Etapa 3: definir as propriedades de configuração do TLS emTableau Server 3142

Etapa 4: carregar o certificado de CA raiz para o Tableau Server 3146

Conexão demanutenção do Tableau Server e o Independent Gateway 3146

Etapa 1: distribuir arquivos para computadores de Independent Gateway 3147

Etapa 2: importar o certificado de CA raiz do Independent Gateway para o
armazenamento confiável do Tableau Server 3147
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Etapa 3: atualizar variáveis de ambiente em computadores do Independent
Gateway 3148

Etapa 4: atualizar httpd.conf.stub no Independent Gateway 3148

Etapa 5: defina as propriedades de configuração do TLS no Tableau Server 3150

Etapa 6: atualizar o arquivo de configuração JSON do Independent Gateway 3153

Solução de problemas 3153

Atualizar o Tableau Server Independent Gateway 3153

Visão geral 3154

Etapa 1: copie os arquivos para referência 3154

Etapa 2: oblitere o Independent Gateway 3155

Etapa 2: instale o Independent Gateway 3155

Etapa 4: (opcional) substitua o arquivo tsighk-auth pela cópia original 3155

Etapa 5: atualize as configurações de TLS de limpeza 3156

Etapa 6: (opcional) atualize a implantação do Tableau Server de back-end3157

Etapa 7: reinicie o serviço tsig-httpd 3157

Desinstalar o Tableau Server Independent Gateway 3157

Desinstalando o Independent Gateway 3157

Instalar switches e propriedades para o Tableau Server Independent
Gateway 3158

Limites de recursos do Processador em segundo plano do Tableau Server 3164

Visão geral e conceitos 3164

Oque é isso 3164

ccxiv Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Quando usá-lo 3164

Requisitos e recomendações 3165

Terminologia e conceitos 3165

Oque você pode fazer 3166

Como definir limites de recursos do Processador em segundo plano 3167

Limites de site padrão 3167

Limites de locais personalizados 3168

Oque acontece depois que você configura os limites de recursos 3169

Quando fazer ajustes nos limites de recursos 3169

Quempode fazer isso 3170

Sobre DataManagement 3170

Recursos do DataManagement 3171

Tableau Catalog 3171

Tableau Prep Conductor 3173

Conexões virtuais e políticas de dados 3174

Licença DataManagement 3175

Tableau Prep Conductor 3175

Tableau Catalog 3175

Conexões virtuais e políticas de dados 3176

Como funciona o licenciamento de DataManagement 3176

Baseada no usuário 3176

Baseada no núcleo 3177
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Tableau Prep Conductor 3181

Habilitação do Tableau Prep Conductor no Tableau Server 3183

Sobre o espaço de trabalho de fluxo 3183

Página de Visão geral do fluxo 3184

Página de visão geral do fluxo sem oDataManagement 3186

Página de Conexões de fluxo 3186

Página de Tarefas agendadas de fluxo (DataManagement obrigatório) 3187

Página de agendas 3188

Histórico de execução de fluxo (DataManagement obrigatório) 3189

Histórico de revisão de fluxo 3190

Quempode fazer isso 3190

Habilitar e configurar o Tableau Prep Conductor no Tableau Server 3190

Topologia do servidor 3191

Próxima etapa: 3193

Quempode fazer isso 3193

Etapa 1 (nova instalação): instalar o Tableau Server com o Tableau Prep
Conductor 3194

Antes da instalação 3194

Instalar o Tableau Server e habilitar o Tableau Prep Conductor 3194

Configurar gateway público 3195

Habilitar o Tableau Prep Conductor 3195

Verificar se o Tableau Prep Conductor está habilitado e em execução 3196
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Dedicar um nó para o Tableau Prep Conductor 3199

Instalações em vários nós: 3199

Próxima etapa 3200

Quempode fazer isso 3200

Etapa 1 (instalação existente): habilitar o Tableau Prep Conductor 3200

Antes de atualizar 3201

Preparar para a atualização: 3201

Configurar gateway público 3201

Instalações do Tableau Server que usam licenças baseadas em usuário 3201

Instalações de nó único do Tableau Server 3202

Instalações de vários nós do Tableau Server 3204

Instalações do Tableau Server que usam licenças baseadas em núcleo 3208

Instalações de nó único do Tableau Server 3208

Instalações de vários nós do Tableau Server 3211

Próxima etapa 3215

Quempode fazer isso 3215

Etapa 2: Configurações de fluxo para o Tableau Server 3216

Configurações de publicação, agendamento e credencial 3216

Consequência de desabilitar o Tableau Prep Conductor 3217

Configurar notificações para falhas de fluxo 3218

Para habilitar a notificação por e-mail em todo o servidor 3219

Definir os valores da notificação 3220
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Para configurar a notificação para um site: 3220

Próxima etapa 3221

Quempode fazer isso 3221

Etapa 3: Criar agendas para tarefas de fluxo 3221

Criar uma nova agenda: 3221

Próxima etapa 3223

Quempode fazer isso 3223

Etapa 4: Lista de permissões para locais de entrada e saída 3223

Como usar a lista de permissões para os locais de entrada e saída 3224

Próxima etapa 3227

Quempode fazer isso 3227

Etapa 5: Configurações opcionais do servidor 3227

Definir o período de tempo limite para fluxos 3227

Definir o limite para tarefas de fluxo suspensas 3228

Quempode fazer isso 3229

Agendar tarefas de fluxo 3229

Agendar uma tarefa de fluxo 3230

Agendar tarefas vinculadas 3235

Quempode fazer isso 3244

Notificar usuários sobre execuções de fluxo bem-sucedidas 3245

Definir as configurações do site para assinaturas de fluxo 3245

Publicar o fluxo 3246
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Adicionar uma assinatura de fluxo 3247

Cancelar a assinatura de uma assinatura de fluxo 3248

Ver assinaturas 3249

Retomar assinaturas de fluxo suspensas 3249

Acesse os dados de fluxo de um e-mail de notificação 3250

Quempode fazer isso 3251

Gerenciar um fluxo 3252

Gerenciamento de fluxos 3252

Quempode fazer isso 3254

Monitorar integridade e desempenho do fluxo 3263

Detectar problemas conforme eles ocorrem e solucioná-los 3263

Receber notificações quando um fluxo falhar: 3264

Ver e solucionar erros 3264

Página de Visão geral do fluxo 3265

Página Conexões 3266

Página Tarefas agendadas 3267

Página Histórico de execução 3267

Alertas 3268

Status de processo do Tableau Prep Conductor 3269

Quempode fazer isso 3270

Exibições administrativas para fluxos 3271

Quempode fazer isso? 3271
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Ações por todos os usuários 3271

Ações por usuário específico 3272

Ações por usuários recentes 3273

Atraso de tarefas no processador em segundo plano 3273

Tarefas em segundo plano para não extrações 3275

Desempenho das execuções de fluxo 3275

Estatísticas para utilização do espaço 3276

Quempode fazer isso 3277

Recursos do Desenvolvedor - APIs REST 3278

Sobre o Tableau Catalog 3278

Como funciona o Tableau Catalog 3280

Principais termos do Tableau Catalog 3280

Licença do Tableau Catalog 3280

Habilitar o Tableau Catalog 3280

Recursos e funcionalidades 3281

Descoberta de dados 3281

Curadoria e confiança 3281

Linhagem e análise de impacto 3282

Recursos do desenvolvedor 3282

Sobre conexões virtuais e políticas de dados 3282

Termos-chave 3283

Licenciar conexões virtuais e políticas de dados 3284
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Habilite conexões virtuais e políticas de dados 3284

Permissões 3284

Permissões x políticas de dados 3285

Como as permissões e as políticas de dados funcionam juntas 3285

Recursos e funcionalidades 3286

Fluxo de trabalho do editor de conexão virtual 3287

Próxima etapa 3288

Criar uma conexão virtual 3288

Conectar a dados 3289

Adicionar outra conexão 3289

Selecionar as tabelas para incluir na conexão 3290

Selecionar omodo de tabela: em tempo real ou extração 3290

Definir o estado de visibilidade da tabela 3291

Consulte os detalhes da tabela 3291

Atualizar dados do banco de dados 3292

Quempode fazer isso 3293

Próximas etapas 3293

Criar uma política de dados para segurança em nível de linha 3293

Sobre políticas de dados 3293

Filtrar com uma coluna de política de uma tabela de política 3294

Umexemplo usando uma coluna de política de uma tabela de política 3298

Filtrar com coluna de política de uma tabela de direitos 3298
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Umexemplo usando uma coluna de política de uma tabela de direitos 3301

Escrever uma condição de política 3301

Exemplos de condições de política 3302

Funções do Tableau compatíveis com condições de política 3302

Quempode fazer isso 3302

Próximas etapas 3303

Recursos 3303

Testar a segurança em nível de linha com visualização como usuário 3303

Quempode fazer isso 3304

Próxima etapa 3304

Publicar uma conexão virtual e definir permissões 3304

Salvar um rascunho 3304

Rascunho em andamento 3304

Publicar a conexão 3305

Definir permissões em uma conexão virtual 3305

Quempode fazer isso 3306

Próxima etapa 3307

Agendar atualizações de extração para uma conexão virtual 3307

Extrair tabelas 3307

Agendar atualizações de extração no Tableau Server ou Tableau Cloud 3307

Limite de tempo para atualizações de extrações 3309

Quempode fazer isso 3310
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Próxima etapa 3310

Use uma conexão virtual 3310

Conecte-se a uma conexão virtual 3310

Editar uma conexão virtual ou política de dados 3311

Responda a alterações de esquema subjacentes 3311

Trabalhar com histórico de revisão de conexão virtual 3312

Restaurar ou excluir uma revisão de conexão virtual 3312

Substituir uma fonte de dados existente em uma pasta de trabalho por uma
conexão virtual 3313

Odowngrade do Tableau 2022.1 interrompe as conexões virtuais 3314

Quempode fazer isso 3314

Ajuda e suporte do Tableau 3314

Destaques das novidades 3315

Visão geral de ajuda rápida 3316

Tarefas relacionadas 3317

Ajuda rápida 3318

Conectar a dados 3318

Tarefas relacionadas 3318

Sobre o Editor de conexão virtual 3319

Tarefas relacionadas 3320

Adicionar tabelas à conexão 3320

Salvar um rascunho ou publicar uma conexão 3323
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Definir permissões para que outras pessoas possam usar a conexão 3323

Tarefas relacionadas 3324

Sobre políticas de dados 3324

Tarefas relacionadas 3325

Criar e testar políticas de dados 3325

Mapear para uma colunas de política 3326

Mapear para uma tabela de direitos 3327

Salvar um rascunho ou publicar uma conexão 3330

Definir permissões para que outras pessoas possam usar a conexão 3330

Tarefas relacionadas 3331

Sobre a Ajuda do Tableau

Como lidar com o viés implícito na linguagem técnica

Emumesforço para nos alinhar com umdos principais valores de nossa empresa, a igual-

dade, mudamos a terminologia para sermos omais inclusivos possível. Como a alteração

dos termos em determinados locais pode causar uma alteração significativa, mantemos a

terminologia existente nos seguintes locais:

l APIs do Tableau: métodos, parâmetros e variáveis

l CLIs do Tableau: comandos e opções

l Instaladores, diretórios de instalação e termos em arquivos de configuração do
Resource Monitoring Tool do Tableau

l Documentação de sistemas de terceiros
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Para obter mais informações sobre nosso esforço contínuo para resolver o viés implícito,

consulte OSalesforce atualiza a linguagem técnica em umesforço contínuo para resolver o

viés implícito no site da Salesforce.
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O que há de novo e o que foi alte-
rado no Tableau Server
Use a visualização abaixo para explorar novos recursos no Tableau Server. Clique em um

recurso para exibir a dica de ferramenta com um link para a documentação detalhada desse

recurso. Explore os filtros para refinar sua pesquisa. Baixe os dados para criar uma lista per-

sonalizada.

l Use o painel Pesquisar por Recurso para ver uma lista de novos recursos para um
produto ou versão ou explorar quando um recurso foi lançado. Atualmente, o painel é
padronizado para a versão mais recente do Server.

l Use o painel do Atualizar Server para ver uma lista de recursos específicos para sua
atualização. A exibição de atualização inclui filtros que permitem filtrar recursos novos
ou alterados. Os recursos listados no status alterado geralmente são recursos que
podem afetar a atualização. Os recursos de lista categorizados como alterados
podem ser úteis para preparar e testar suas atualizações.
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Planejamento da sua implantação
Os artigos desta seção fornecem informações sobre o planejamento de uma implantação do

Tableau Server.

Além de consultar os artigos nesta seção, recomendamos consultar o blueprint do Tableau

como uma primeira etapa no fluxo de trabalho de planejamento. O blueprint do Tableau é

um guia passo a passo para se tornar uma organização controlada por dados.

Validando seu plano de implantação do Ser-
ver
Antes de se comprometer a instalar uma nova implantação do Tableau Server em sua orga-

nização, certifique-se de avaliar atentamente suas opções. Para amaioria das orga-

nizações, o Tableau Cloud fornecerá uma solução de análisemais confiável, eficiente e

econômica em comparação com o Tableau Server auto-hospedado. Para obter infor-

mações sobre a viabilidade do Tableau Cloud para sua organização, revise essa postagem

no blog, Should I movemy analytics to the cloud? (Devomover minha análise para a

nuvem?)

Se você determinou que deve auto-hospedar o Tableau Server, recomendamos seguir a

implantação prescrita do Tableau noGuia de implantação empresarial (EDG). OEDGapre-

senta uma arquitetura de referência totalmente testada e suportada, de alto desempenho,

escalável e segura, baseada em uma rede de dados em camadas. No futuro, estamos com-

prometidos em investir na arquitetura de referência EDGpara facilitar o lançamento de

recursos emelhorar os cenários de atualização.
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Visão geral do administrador de servidor
OTableau Server noWindows integra-se a vários componentes que fazem parte da sua

infraestrutura de TI para oferecer uma cultura de autoatendimento de análise de dados a

seus usuários. É importante que você, como administrador, compreenda como o Tableau

Server se adapta à sua infraestrutura de TI.

Os tópicos nesta seção fornecem informações sobre planejamento, implementação, ajuste

e gerenciamento do Tableau Server.

Se você estiver implantando o Tableau Server como parte de um esforçomais amplo para

transformar sua empresa em uma cultura orientada por dados, consulte o Blueprint do

Tableau. OBlueprint do Tableau é um guia passo a passo para se tornar uma empresa ori-

entada por dados, independentemente de a sua empresa não estar familiarizada com a

análise nova emoderna ou de você já a ter implantado e precisar ampliar, aprofundar e

dimensionar o uso de dados.

Este tópico fornece uma visão geral breve de como refletir sobre o Tableau Server e como

interagir com a sua infraestrutura de TI existente.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Visão geral do administrador de ser-

vidor

Validando seu plano de implantação do Server

Antes de se comprometer a instalar uma nova implantação do Tableau Server em sua orga-

nização, certifique-se de avaliar atentamente suas opções. Para amaioria das orga-

nizações, o Tableau Cloud fornecerá uma solução de análisemais confiável, eficiente e

econômica em comparação com o Tableau Server auto-hospedado. Para obter infor-

mações sobre a viabilidade do Tableau Cloud para sua organização, revise essa postagem

no blog, Should I movemy analytics to the cloud? (Devomover minha análise para a

nuvem?)

4 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/blueprint/pt-br/bp_overview.htm
https://help.tableau.com/current/blueprint/pt-br/bp_overview.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/pt-br/admin.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/pt-br/admin.htm
https://www.tableau.com/pt-br/blog/should-i-move-my-analytics-cloud
https://www.tableau.com/pt-br/blog/should-i-move-my-analytics-cloud


Se você determinou que deve auto-hospedar o Tableau Server, recomendamos seguir a

implantação prescrita do Tableau noGuia de implantação empresarial (EDG). OEDGapre-

senta uma arquitetura de referência totalmente testada e suportada, de alto desempenho,

escalável e segura, baseada em uma rede de dados em camadas. No futuro, estamos com-

prometidos em investir na arquitetura de referência EDGpara facilitar o lançamento de

recursos emelhorar os cenários de atualização.

Visão geral da arquitetura

OTableau Server é uma coleção de processos que funcionam juntos para oferecer uma pla-

taforma de análise de autosserviço para os seus usuários. O diagrama a seguir mostra uma

exibição arquitetural de alto nível do Tableau Server.

Os processos de vários servidores (apresentados em azul acima) trabalham juntos para ofe-

recer serviços em várias camadas. O processo deGateway é o componente que redireciona

o tráfego de todos os clientes do Tableau aos nós do servidor disponíveis em um cluster.

OServiços de dados é um agrupamento lógico dos serviços que fornecem dados atu-

alizados, gerenciamento demetadados compartilhado, fontes de dados administradas e

dados namemória. Os processos subjacentes que fornecem osServiços de dados são os
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processos do Processador em segundo plano, do Servidor de dados e doMecanismo de

dados.

Os serviços de análise, compostos de processos do VizQL e do Servidor de cache, for-

necem os serviços de visualização e análise voltados para o usuário e os serviços de

cache.

O compartilhamento e a colaboração e o serviço de gerenciamento de conteúdo são for-

necidos pelo processo do Servidor de aplicativos. A funcionalidade principal do Tableau

Server como o logon de usuário, gerenciamento de conteúdo (projetos, sites, permissões

etc.) e as atividades de administração é fornecida pelo processo do Servidor de aplicativos.

Todos os serviços acima usam e dependem do processo Repositório, que contém dados

relacionais estruturados comometadados, permissões, pastas de trabalho, extrações de

dados, informações do usuário e outros dados. O processo Armazenamento de arquivo per-

mite a redundância de arquivo de extração no cluster e garante que as extrações estejam

localmente disponíveis em todos os nós do cluster. Com carregamentosmaiores, os arqui-

vos de extração estão disponíveis localmente no cluster para processamento e ren-

derizaçãomais rápidos.

A arquitetura do Tableau é flexível, permitindo que você executa a plataforma em qualquer

lugar. É possível instalar o Tableau Server no local, na sua nuvem privada ou datacenter,

no Amazon EC2, naGoogle Cloud Platform ou noMS Azure. A plataforma de análise do

Tableau tambémpode ser executada sobre as plataformas de virtualização. Reco-

mendamos que você siga as práticas recomendadas para cada plataforma de vir-

tualização, com o objetivo de garantir o melhor desempenho do Tableau Server.

Tableau e seus dados

Ao instalar o Tableau Server na sua empresa, ele se torna um componente central do pipe-

line de análises para os dados que os seus usuários precisam. É importante compreender

como o Tableau Server interage com os seus dados de negócios. Especificamente, o

Tableau Server pode armazenar extrações de dados na sua organização. Ele também

pode se conectar a fontes de dados em tempo real. Como você escolhe fornecer os dados
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aos seus usuários do Tableau é informado por algumas variáveis: tipo de fonte de dado,

cenário do usuário, exigências de desempenho e acesso, além de condições de infra-

estrutura.

OTableau Server não foi estruturado como um servidor de data warehouse onde os arqui-

vos de dados estáticos e nativos são abrigados. Na realidade, o uso do Tableau Server

como data warehouse tradicional é um uso inapropriado do seu investimento. Em vez disso,

em relação do armazenamento de dados, recomendamos hospedar as extrações de dados

otimizadas no Tableau Server. Como uma extração de dados é sempre um subconjunto de

uma fonte de dadosmaior na empresa, você tambémpode criar extrações das fontes de

dados que estão sobretaxadas durante o horário de trabalho ao agendar a atualização de

extrações fora dele.

As extrações também são úteis para amodelagem de dados ou habilitar a criação de visu-

alização de alto desempenho. Por exemplo, paramelhorar a criação da visualização e o

desempenho da interação, você pode otimizar as extrações ao filtrar os dados da fonte para

os campos essenciais, em umdeterminado departamento ou projeto. As extrações podem

ter muitos recursos. Se a sua empresa planeja usar muito as extrações, revise o tópico Oti-

mizar para extrações.

OTableau Server tambémoferece acesso direto e autorizado às fontes de dados em tempo

real, permitindo que os usuários criem e executem consultas complexas e filtradas em várias

fontes de dados conectadas. Para esse cenário, o Tableau requer um acesso à rede com

alto desempenho às fontes de dados na sua empresa e às que estão na nuvem. OTableau

Server e as fontes de dados de destino tambémprecisam ser corretamente dimensionados

para lidar com a carga de processamento exigida por operações de dados de alto volume e

complexas. É possível otimizar o desempenho das conexões de dados em tempo real com

configurações de cache e especificação dos comandos SQL iniciais.

Acesso de usuário

OTableau Server tambémé uma plataforma de colaboração baseada naWeb, onde os usu-

ários se conectam para compartilhar, visualizar e interagir com as visualizações de dados e

fontes de dados por meio de uma variedade de dispositivos. Isso significa que o Tableau
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Server deve ser acessível aos usuários do Tableau dentro da sua rede local protegida.

Além disso, é possível ampliar o acesso às visualizações de dados aos usuários de apli-

cativos para desktop, dispositivosmóveis e usuários autenticados daWeb fora da sua

empresa.

OTableau Server integra-se às seguintes soluções de autenticação do usuário: Active

Directory, SAML, OpenId e Kerberos.

Onde devo instalar o Tableau Server na minha rede?

Devido ao aspecto altamente confidencial damaioria dos dados gerenciados pelas empre-

sas com o Tableau Server e como o Tableau Server requer acesso aos armazenamentos

de dados internos, o Tableau Server deve ser executado dentro de uma rede protegida. O

acesso autenticado da Internet está configurado para se conectar ao Tableau Server por

meio de um proxy reverso ou uma solução VPN.

Algumas empresas inserem exibições do Tableau em páginas públicas daWeb ou, para

usuários internos, em servidores daWeb genéricos na rede interna.

OTableau Server pode ser configurado para dar suporte aos cenários com acesso auten-

ticado ou anônimo. Para acesso autorizado, em que os usuários podem visualizar apenas

os dados subjacentes aos quais têm permissão, é possível configurar os tíquetes confiáveis

com um servidor daWeb genérico. Neste cenário, o Tableau Server autoriza o acesso aos

dados subjacentes em uma exibição inserida. Este esquema permite que você hospede as
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visualizações de dados interativos em um servidor Web de umDMZ ou fora da rede pro-

tegida.

O acesso anônimo a exibições inseridas do Tableau exige que "usuário convidado" esteja

habilitado para o Tableau Server. O usuário convidado tambémexige que você licencie o

Tableau Server de acordo com o número de núcleos sendo executado, em vez de um

modelo (interagente) de usuário nomeado.

Dimensionamento e escalabilidade

Dependendo do tamanho e do uso dos dados na sua empresa, você pode escalonar ver-

ticalmente ou horizontalmente o Tableau Server. Ao escalonar o seu servidor, você também

pode alocar seletivamente os recursos para atenderem às necessidades de dados e do usu-

ário.

Quando você escalona verticalmente o Tableau Server, adiciona recursos de hardware a

um único servidor. Por exemplo, você pode aumentar amemória e a potência de pro-

cessamento do computador que executa o Tableau Server.

Quando você escalona horizontalmente o Tableau Server, adiciona computadores (ou nós).

Para criar uma implantação altamente disponível com failover, você precisa de, nomínimo,

três nós. Por exemplo, você pode executar amaioria dos processos do servidor que ocupam

muita CPU emdois nós e usar o terceiro nó para o gateway e serviços do controlador de

coordenação.

Seja o escalonamento vertical ou horizontal, você pode alocar seletivamente os recursos ao

configurar o número e tipo de processos do servidor executados. Se a sua empresa temmui-

tos dados e cria muitas extrações de dados, é possível aumentar o número de processos

dedicados à atualização e ao armazenamento de extrações. Como alternativa, se a sua

empresa deseja otimizar os carregamentos de usuáriosmuito densos, é possível aumentar

o número de processos dedicados a respostas de solicitações de usuário. Além disso, é pos-

sível integrar o Tableau Server aos balanceadores de carga da rede para aprimorar ainda

mais seu servidor em relação às solicitações de usuário.
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Modelo de gerenciamento do Tableau Server

OTableau Server foi projetado para dar suporte ao esquema de gerenciamento com dois

administradores de alto nível: administrador de servidor e administrador de site. Em peque-

nas empresas, essas funções podem ser assumidas pelamesma pessoa ou equipe, porém

emempresasmaiores as funções frequentemente são diferentes.

Nestemodelo, os administradores são profissionais de TI que fazem amanutenção e imple-

mentam soluções de servidor heterogêneas. As áreas essenciais para os administradores

de servidor podem incluir rede, ajuste emanutenção de hardware, segurança e acesso e

gerenciamento de usuários e serviços de diretório. As ferramentas e a documentação que

fornecemos com o Tableau Server para o administrador de servidor dão suporte a essas

áreas de TI de servidor principais.

Por outro lado, o administrador de site é uma função administrativa específica para imple-

mentações do Tableau Server ou do Tableau Cloud. O administrador de site do Tableau

preocupa-se basicamente com o conteúdo de dados. O administrador de site gerencia usu-

ários e os acessos deles a projetos, pastas de trabalho e fontes de dados. Para saber mais

sobre sites e como planejar a sua implementação, consulte O que é um site

Funções administrativas

Emalgumas pequenas empresas, um único administrador pode gerenciar a totalidade do

Tableau Server. Mas em empresasmaiores, o Tableau Server geralmente requer pelo

menos três funções administrativas para gerenciamento em escala.

Administrador do Tableau Server

Oadministrador do Tableau Server tem acesso a páginas administrativas para criar e edi-

tar sites, adicionar usuários e definir funções emuitas tarefas relacionadas ao conteúdo

após a instalação do Tableau Server ser concluída. O administrador do Tableau Server

também cria e gerencia outros administradores de servidores e de sites, que, por sua vez,

podem gerenciar sites, grupos de usuários e projetos.
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Para obter informações sobre o logon no Tableau Server como umadministrador, consulte

Fazer logon na área de administração do Tableau Server.

Administrador do TSM

OTableau ServicesManager (TSM) é uma ferramenta que oferece aos administradores de

servidores opções baseadas em linha de comando e naWeb para instalar, atualizar, con-

figurar emanter o Tableau Server. O administrador do TSM instala o servidor e executa tare-

fas administrativas relacionadas ao servidor, como backup de dados do servidor,

restauração de backups, criação de arquivos de log e gerenciamento de clusters de vários

nós.

O administrador do TSMdeve ser um administrador no computador local. Consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

As tarefas comuns executadas pelo administrador do TSM incluem:

l Configuração inicial do Tableau Server após a instalação

l Gerenciamento de configuração contínuo, inclusive edição de configurações e alte-
ração da topologia do servidor

l Realização de tarefas administrativas, como backup, restauração e ziplogs

Para saber mais sobre o TSM, consulte Visão geral do Tableau ServicesManager.

Administrador do portal do Tableau

Uma importante função administrativa em uma implantação do Tableau Server é o admi-

nistrador do Portal do cliente do Tableau. O administrador do portal gerencia o licen-

ciamento e as chaves associadas para a implantação do Tableau. Como administrador do

portal, o primeiro passo é comprar licenças no Portal do cliente do Tableau. Quando com-

prar as licenças, o portal retornará as chaves do produto correspondentes. Para renovar a

licença, visite a página naWebRenovação do Tableau.

OTableau tem uma série de produtos (Desktop, Server, Prep Builder, e muito mais). Cada

um dos produtos do Tableau exige a ativação das licenças ao atualizar o software do

Tableau com as chaves do produto que são compradas e armazenadas no Portal do cliente
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do Tableau. Como o administrador que tem a tarefa de ativar licenças do Tableau, é impor-

tante entender a relação entre licenças e chaves. Consulte Conhecer osmodelos de

licença e as chaves do produto.

Ferramentas de gerenciamento

OTableau Server inclui vários conjuntos de ferramentas para o gerenciamento do sistema:

l Página de administrador do Tableau Server: este é o site administrativo na Web
instalado em cada instância do Tableau Server. As tarefas executadas na página do
administrador são tarefas diárias para os administradores de servidor e de site. As
tarefas relacionadas ao servidor incluem a criação de sites e contas de administrador
de site e, opcionalmente, a importação de usuários, a configuração da sincronização
com serviços de diretório, a configuração de agendas de atualização de extrações, o
monitoramento de desempenho e uso do servidor e outras configurações globais.

As tarefas relacionadas ao site incluem o gerenciamento de conteúdo e a atribuição

de permissões, a execução de atualizações de extração, a criação de grupos e pro-

jetos, omonitoramento de atividades do site e, opcionalmente, a adição de usuários

e outras tarefas relacionadas ao conteúdo.

Consulte Navegar nas Áreas administrativas do ambiente daWeb do Tableau.

As permissões exigidas pela página de administrador do Tableau Server são base-

adas em funções no site. As funções no site são geradas e gerenciadas pelo Tableau

Server.

l Referência da linha de comando tsm - esta é a interface primária para configurações
em todo o servidor. Muitas configurações feitas com a CLI do TSM raramente são
revisadas após a configuração inicial. Por exemplo: SSL, inscrições, dados em
cache, conta de serviço, alerta SMTP, autenticação do usuário e configuração de
logon único são executados com o TSM CLI.

l Também é possível Fazer logon na interface do usuário naWeb do Tableau Ser-
vicesManager.

l tabcmd: a fim de automatizar tarefas administrativas no seu site do Tableau Server,
use o utilitário de linha de comando tabcmd em um computador comWindows ou
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Linux para criar scripts. Por exemplo, use tabcmd para criar ou excluir usuários, pro-
jetos e grupos.

l REST API: com a REST API do Tableau Server, é possível gerenciar e alterar os
recursos do Tableau Server de maneira programática, através de HTTP. A API for-
nece acesso simples aos recursos por trás das fontes de dados, projetos, pastas de
trabalho, usuários de site e sites em um servidor Tableau. É possível usar esse
acesso para criar seus próprios aplicativos, ou para criar scripts de interações com os
recursos do Tableau Server.

Segurança

Como um servidor de aplicativos que se conecta a dados que podem ser altamente sen-

síveis, o Tableau Server oferece suporte e implementa uma série de padrões de segurança

do setor. Nossa documentação para o administrador do servidor inclui as práticas reco-

mendadas e a implementação de autenticação do usuário, autorização, segurança de

dados e segurança da rede. Embora nossa instalação padrão tenha um design seguro, tam-

bém recomendamos seguir a lista de verificação para o fortalecimento da segurança, a fim

de bloquear aindamais a implantação.

Para obter mais informações sobre conformidade da auditoria de segurança, relatórios de

vulnerabilidades e outros recursos de segurança, visite http://www.tableau.com/pt-br/-

security.

Visão geral do Tableau Services Manager
Este artigo fornece uma visão geral do Tableau ServicesManager (TSM), que pode ser

usado para configurar e administrar o Tableau Server. A partir da versão 2018.2, o TSM

está disponível para o Tableau Server noWindows, como umaCLI e uma interface do usu-

ário daWeb.

l Funcionalidade
l Componentes
l Autenticação
l Conexão
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Funcionalidade

OTSMoferece aos administradores de servidor opções de linha de comando e com base

naWeb para a configuração emanutenção do Tableau Server, incluindo a execução de

tarefas administrativas como fazer o backup de dados do servidor, restaurar backups, criar

arquivos log e gerenciar clusters com vários nós. Por exemplo, use o TSMpara realizar as

tarefas a seguir:

l Configuração inicial do Tableau Server após a instalação

l Gerenciamento de configuração contínuo, inclusive edição de configurações e alte-
ração da topologia do servidor

l Realização de tarefas administrativas, como backup, restauração e ziplogs

Para administradores familiarizados com versões anteriores do Tableau Server, o TSM

substitui as ferramentas a seguir das versões anteriores do Tableau Server:

l Utilitário de configuração do Tableau Server

l Utilitário de linha de comando tabadmin

l Tableau Server Monitor

Componentes

OTSM consiste-se em serviços (chamados processos nesta documentação) e clientes. Os

processos do TSM são serviços administrativos que gerenciam os processos do Tableau

Server. Os processos do TSM são executados continuamente após a inicialização do TSM,

mesmo quando o resto do Tableau Server estiver off-line.

Os processos do TSMque executammesmo quando o Tableau Server está interrompido

incluem:

l Agente de administração

l Controlador de administração

l Serviço de arquivo do cliente (Client File Service)

l Serviço de coordenação (com base no Apache Zookeeper™)

l Gerenciador de serviço

l Serviço de licenciamento
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Para obter mais informações sobre os processos do TSMe do Tableau Server, consulte Pro-

cessos do Tableau Server.

Autenticação TSM

Se a interface do usuário daWeb do TSM, a interface da linha de comando ou a API do

TSM for usada, será necessária a autenticação no Tableau Server antes de realizar as tare-

fas administrativas. Essa conta de usuário é diferente das contas de usuário do Tableau Ser-

ver, incluindo os administradores do Tableau Server e os administradores de site.

Faça a autenticação no TSM comumusuário existente no computador do Tableau Server.

Esta conta de usuário TSMdeve usar autenticação com senha. Por padrão, a conta de usu-

ário TSMdeve ser ummembro do grupo Administradores no computador onde o Tableau

Server está sendo executado. Como alternativa, você pode especificar um grupoWindows

para administração TSMdepois de ter instalado o Tableau Server. Consulte Configurar um

grupo de administração do TSMpersonalizado.

Conexão de clientes do TSM

Como umamedida de segurança, só é possível se conectar ao TSM com clientes (CLI, inter-

face do usuário naWeb, Rest API) pelo HTTPS. Isso ocorre porque o TSMpermite realizar

tarefas administrativas e estabelecer conexão com o TSMa partir de outros computadores.

Ao se conectar a um cliente do TSM, é necessário se conectar à instância do Tableau Ser-

ver que executa o serviço do Controlador de administração do TSM.

Observação: a ferramenta CLI do TSMnão requer credenciais de administrador em

alguns cenários. Especificamente, se a conta que está conectado for ummembro do

grupo TSMautorizado, não será necessário fornecer credenciais para executar coman-

dos ao executar o CLI do tsm localmente. Para obter mais informações, consulte Auten-

ticação com aCLI tsm.
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As conexõesHTTPS do TSMdependem de um certificado autoassinado gerado pelo ins-

talador do Tableau Server. Este certificado é o certificado CA de instalação do Tableau que

assina os certificados SSL que o Tableau cria para codificar o tráfego pelo HTTP. O cer-

tificado CA de instalação do Tableau deve ser confiado pelos sistemas que se conectam ao

Controlador de administração do TSM.

O cliente TSM CLI valida a confiança do certificado de um armazenamento diferente do

usado pela interface do usuário naWeb do TSM. O cliente TSM CLI faz referência ao arma-

zenamento confiável no repositório de chaves local do Java para validar a confiança de cer-

tificadosCA. Como a interface do usuário naWeb do TSM deve estabelecer conexão com

umnavegador daWeb, a confiança é validada com o repositório de chaves confiável do sis-

tema operacional. A diferença em como os certificadosCA são armazenados determina

cenários de configuração de confiança diferentes, como demonstrado a seguir:

l Para a interface do usuário na Web do TSM e comunicações do CLI no Tableau Ser-
ver, a confiança do certificado é configurada por padrão como parte da instalação,
bootstrap do nó e processos de atualização. O certificado CA de instalação do
Tableau é adicionado ao armazenamento confiável no repositório de chaves do Java
e no repositório de chaves de raiz confiável do Windows. Isso permite acessar o TSM
de qualquer computador no cluster sem uma configuração adicional.

l Para conexões TSM CLI de computadores remotos, você será solicitado a confiar no
certificado CA de instalação do Tableau na primeira vez que se conectar ao Tableau
Server que executa o Controlador de administração do TSM. Você pode optar por
confiar no certificado CA, nesse cado você não será solicitado novamente neste com-
putador até que o certificado expire (o padrão é de 3 anos). Ou poderá se conectar
com uma confiança única ao executar o comando do TSM com o sinalizador --
trust-admin-controller-cert .

l Para conexões da interface do usuário na Webd o TSM de computadores remotos, o
navegador pedirá que confie no host que executa o serviço do Controlador de admi-
nistração do TSM.

Planejamento de infraestrutura
Antes de instalar o Tableau Server, examine os requisitos de disco, as configurações reco-

mendadas, as contas de usuário, a segurança e os requisitos de rede.
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Validando seu plano de implantação do Server

Antes de se comprometer a instalar uma nova implantação do Tableau Server em sua orga-

nização, certifique-se de avaliar atentamente suas opções. Para amaioria das orga-

nizações, o Tableau Cloud fornecerá uma solução de análisemais confiável, eficiente e

econômica em comparação com o Tableau Server auto-hospedado. Para obter infor-

mações sobre a viabilidade do Tableau Cloud para sua organização, revise essa postagem

no blog, Should I movemy analytics to the cloud? (Devomover minha análise para a

nuvem?)

Se você determinou que deve auto-hospedar o Tableau Server, recomendamos seguir a

implantação prescrita do Tableau noGuia de implantação empresarial (EDG). OEDGapre-

senta uma arquitetura de referência totalmente testada e suportada, de alto desempenho,

escalável e segura, baseada em uma rede de dados em camadas. No futuro, estamos com-

prometidos em investir na arquitetura de referência EDGpara facilitar o lançamento de

recursos emelhorar os cenários de atualização.

Antes da instalação...

Observação: encontre informações adicionais sobre as especificações técnicas para o
Tableau Server no site daWeb do Tableau, aqui.

Este tópico inclui as solicitações e recomendações que devem ser consideradas antes de

instalar o Tableau Server em umambiente de produção.

l Se você não estiver familiarizado com o Tableau Server e desejar implementá-lo na
sua organização, incentivamos que você implemente primeiro o Tableau Server como
um único servidor em um ambiente de teste. Amaneira mais fácil de fazer uma ins-
talação de servidor único é seguir as etapas em Começar a instalação.

l Se você estiver implantando o Tableau Server em um cluster distribuído, revise Requi-
sitos distribuídos além dos requisitos e das recomendações descritas neste tópico.
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Validando seu plano de implantação do Server

Antes de se comprometer a instalar uma nova implantação do Tableau Server em sua orga-

nização, certifique-se de avaliar atentamente suas opções. Para amaioria das orga-

nizações, o Tableau Cloud fornecerá uma solução de análisemais confiável, eficiente e

econômica em comparação com o Tableau Server auto-hospedado. Para obter infor-

mações sobre a viabilidade do Tableau Cloud para sua organização, revise essa postagem

no blog, Should I movemy analytics to the cloud? (Devomover minha análise para a

nuvem?)

Se você determinou que deve auto-hospedar o Tableau Server, recomendamos seguir a

implantação prescrita do Tableau noGuia de implantação empresarial (EDG). OEDGapre-

senta uma arquitetura de referência totalmente testada e suportada, de alto desempenho,

escalável e segura, baseada em uma rede de dados em camadas. No futuro, estamos com-

prometidos em investir na arquitetura de referência EDGpara facilitar o lançamento de

recursos emelhorar os cenários de atualização.

Recomendações de hardware para instalações de produção

A lista a seguir descreve as recomendaçõesmínimas de hardware para uma instalação de

nó único e uso de produção do Tableau Server:

Tipo de ins-
talação

Processador CPU RAM Espaço livre
em disco

Nó único l 64-bit (chip-
sets de x64)

l Deve aceitar
conjuntos de
instruções
SSE4.2 e
POPCNT

l Os pro-
cessadores
baseados em
ARM não são

8 núcleos (16

vCPUs), 2.0

GHz ou supe-

rior

Versão

2022.3 e pos-

teriores:

l 128 GB

Versão

2021.4.0 para

versão

2022.1.x:

500GB - 1 TB
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Tipo de ins-
talação

Processador CPU RAM Espaço livre
em disco

suportados l 64 GB

Versão

2021.3.x e

anteriores:

l 32 GB

Se estiver adicionando o Tableau Prep Conductor à sua instalação do
Tableau Server, recomendamos adicionar um segundo nó e dedicá-lo
para a execução do Prep Conductor no Tableau Server. Esse nó deve
ter um mínimo de quatro núcleos (8 vCPUs) e 16 GB de RAM.

Implantações

empresariais

e de vários

nós

Entre em contato com o Tableau para obter orientação técnica.

Os nós devem atender às recomendaçõesmínimas de hardware ou

excedê-las, exceto:

l Nós dedicados do Processador em segundo plano executando

até duas instâncias nele, onde 4 núcleos podem ser aceitáveis.

l Nó dedicado para o Tableau Prep Conductor: mínimo de quatro

núcleos (8 vCPUs) e 16GB deRAM.

l Nó dedicado para Independent Gateway: mínimo de 2 núcleos (4

vCPUs), 8 GB deRAMe 100GB de espaço livre em disco.

Importante: o requisito de espaço em disco não pode ser verificado até que você inicialize o

TSM.

l Oespaço livre em disco será calculado após a extração do programa de Instalação do

Tableau Server. O programa de instalação usa cerca de 1GB de espaço. Pode ser

necessário alocar espaço em disco adicional dependendo de vários fatores, como
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estar usando extrações.

l Requisitos de espaço de armazenamento conectado à rede para arma-
zenamento de arquivo externo: se você estiver planejando configurar o Tableau
Server com armazenamento de arquivo externo, precisará estimar a quantidade de

espaço de armazenamento para dedicar em seu armazenamento conectado à rede.

Estimativa do tamanho do armazenamento: você deve levar em consideração a

quantidade de armazenamento necessária para publicar e atualizar as extrações.

Além disso, você tambémdeve levar em consideração o tamanho do backup do repo-

sitório, a menos que escolha especificamente a opção de fazer o backup do repo-

sitório separadamente, conforme descrito no tópico Opção 2: repositório de backup

separadamente

l Extrações:
l Considere o número de extrações que será publicado no Tableau Ser-
ver e o tamanho de cada extração. Teste as suas necessidades ao publi-
car várias extrações no Tableau Server e, em seguida, verifique o
espaço em disco usado. Você pode usar essa quantidade de espaço em
disco para ajudar a descobrir quantas extrações serão publicadas no
Tableau Server no decorrer do tempo, além de como cada extração exis-
tente terá o tamanho aumentado.

l Considere o espaço necessário pelo diretório temp durante uma atu-

alização de extração. O diretório temp, que armazena uma extração

durante a atualização, pode necessitar de um tamanho três vezesmaior

que o do arquivo final.

l Backup do repositório:

l Para obter uma estimativa dos dados do repositório, verifique o tama-

nho do diretório <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obter o tamanho exato dos dados de repositório, abra o arquivo de
backup e use o tamanho do arquivo workgroup.pg_dump.

l A contagem de núcleos baseia-se nos núcleos "físicos". Núcleos físicos podem
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representar hardware de servidor reais ou em umamáquina virtual (VM). O hyper-

threading é ignorado para a finalidades de contar núcleos.

l A RAMmostrada é omínimo recomendado para uma instalação de um nó único. A

instalação pode funcionar melhor commais RAM, dependendo da atividade, do

número de usuários e dos trabalhos em segundo plano.

Para ver a lista completa de recomendações e os requisitosmínimos, consulte Requisitos

mínimos de hardware e recomendações para o Tableau Server.

Para implementações de nuvem públicas na AmazonWeb Services e naGoogle Cloud Plat-

form, a “vCPU” é na realidade umaCPU de hiper processamento e não um núcleo de CPU

total. Ao dimensionar as instâncias na nuvem, é preciso ter o dobro de vCPU que o infor-

mado nos requisitos de núcleo de CPU do Tableau Server (8 vCPU necessária para uma

instalação de avaliação gratuita mínima, 16 vCPU recomendada para uma instalação de nó

único).

Requisitos do sistema operacional

Os seguintes sistemas operacionaisMicrosoft WindowsServer de 64 bits são compatíveis:

l Tableau Server 2021.3.0 e posterior:

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Versões mais recentes:

l Tableau Server 2020.1.0 - 2021.2.x:

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2
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l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

l Tableau Server 2019.1.0 - 2019.x:

l WindowsServer 2008 R2

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Observação: todos os nós em um cluster de vários nós devem ter omesmo tipo de sis-

tema operacional. Você não pode instalar uma instância de vários nós do Tableau Ser-

ver em uma combinação de nós do Linux e doWindows.

Diretório de instalação

Por padrão, o Tableau Server será instalado na unidade do sistema. A unidade na qual o

Windows está instalado é a unidade do sistema. Namaioria dos casos, a unidade do sis-

tema é a unidade C:\. Neste caso padrão, o Tableau Server será instalado nos diretórios a

seguir:

l C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages

l C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server

Não especifique um link simbólico ou um local para o diretório de dados em um volume de

NFS (Network File System).
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Locais de instalação não padrão

Em vez de instalar na unidade do sistema, algumas organizações instalam aplicativos em

uma unidade separada. Durante a instalação (ou com a instalação automática), é possível

especificar um local diferente para a instalação. Se você selecionar um drive de instalação

ou uma localização de pasta diferente durante a instalação, o diretório de dados do Tableau

Server será instalado nomesmo caminho. Ou seja, se você instalar o Tableau em um local

não padrão, o caminho C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server padrão não

será criado.

Ao instalar em um local não padrão, considere o seguinte:

l Pode ser necessário configurar as permissões de conta do usuário Run Asmanu-

almente. Se você não usar a conta local predefinida, NetworkServices, como a conta

do serviço Run As, será necessário definir as permissões da conta que usará. É

necessário definir essas permissões depois de definir Tableau Server. Consulte Veri-

ficar permissões de pasta.

l Os arquivos de log são armazenados em <installation path or dri-

ve>\data\tabsvc\logs. O caminho C:\ProgramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs em uma instalação padrão é convertido em <ins-

tallation path or drive>\data\tabsvc\logs.

l Pode ser necessário especificar omesmo local ao atualizar para as versõesmais

recentes do Tableau Server. Para obter mais informações sobre a atualização, con-

sulte Visão geral da atualização do Tableau Server.

Observação: se executar o Tableau Server em umaVM, localmente ou na

nuvem, esteja ciente das possíveis complicações relacionadas ao licenciamento.

Isso se aplica se você estiver executando o Tableau Server como umautônomo

ou em um cluster. Se estiver apenas atualizando o Tableau Server na VM, não

será necessário ações adicionais relacionadas ao licenciamento. Caso planeje
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clonar a VMpara criar uma nova produção ou ambiente de teste para atualizar,

será necessário desativar as licenças do Tableau Server antes da clonagem. Se

não fizer isso, o novo ambiente de VMpode acabar com uma licença não con-

fiável, e qualquer tentativa de atualização poderá falhar.

Para clonar uma VM, certifique-se de que o Tableau Server seja não licenciado

(todas as licenças estejam desativadas). Depois de clonar a VM, ative a licença do

Tableau nela e dê continuidade à atualização.

l Ao instalar uma instância de vários nós do Tableau Server, o local de instalação
(caminho) deve ser o mesmo em todos os nós.

Tableau Prep Conductor

OTableau Prep Conductor é um dos processos no Tableau Server. Ele executa um fluxo,

verifica as credenciais de conexão e envia alertas se houver falha em um fluxo. OTableau

Prep Conductor usa a funcionalidade de agendamento emonitoramento do Tableau Ser-

ver para automatizar os fluxos em execução para atualizarem a saída do fluxo, em vez de

fazer logon no Tableau Prep Builder para executar manualmente fluxos individuais à

medida que seus dados são alterados.

OTableau Prep Conductor é licenciado separadamente e está disponível com a licença do

DataManagement Para obter mais informações sobre o licenciamento do Tableau Prep

Conductor, consulte Licença DataManagement.

Recomendamos habilitar o Tableau Prep Conductor em umnó dedicado. Para obter mais

informações:

l Se estiver instalando um novo Tableau Server, consulte Etapa 1 (nova instalação):

instalar o Tableau Server com o Tableau Prep Conductor.

l Se você estiver adicionando o Tableau Prep Conductor a uma instalação existente

do Tableau Server, consulte o tópico Etapa 1 (instalação existente): habilitar o

Tableau Prep Conductor.
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Requisitos adicionais

Certifique-se de que o seu ambiente tambématenda aos requisitos adicionais a seguir:

Nome de host

l O Tableau Server deve resolver o hosthame para um endereço IP usando o servidor
de nomes de domínio (DNS) ou com um arquivo de host local no computador que está
executando o Tableau Server. Por padrão, os arquivos de host são armazenados em
\Windows\System32\Drivers\etc\hosts.

l O nome de host do servidor não deve ser alterado após iniciar o Tableau Services
Manager durante o processo de instalação. Por exemplo, isso pode acontecer se o
pacote cloud-init for usado para inicializar uma máquina virtual e o Tableau Server for
instalado nesta máquina.

l Os nomes do host que incluem sublinhado (_) não são compatíveis com o Tableau
Server.

Endereço IP estáticos

Ocomputador no qual o Tableau Server for instalado deve ter um endereço de IPv4 ou IPv6

estático.

Drivers de banco de dados

Para conectar-se a fontes de dados específicas, o computador no qual o Tableau Server for

instalado deve ter os drivers de banco de dados corretos instalados. Para obter mais infor-

mações, consulte Drivers de banco de dados.

Portas disponíveis

OTSMe Tableau Server precisam de uma porta TCP para que você os acesse. O padrão

do TSMé a porta 8850 e o padrão do serviço deGateway do Tableau Server é a porta 80.

Recomendamos certificar que as portas 8850 e 80 não estejam sendo usadas no seu sis-

tema antes de instalar o Tableau Server. Se essas portas não estiverem disponíveis, as por-

tas de TSMe gateway podem ser dinamicamente remapeadas a números de porta

diferente e, atualmente, não há interface para exibir para qual porta eles foram remapeados.
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Se estiver instalando o Tableau Server em um computador que tambémexecuta o IIS (não

é uma implantação recomendada), você deverámodificar o número da porta do gateway

do Tableau para evitar conflito com o IIS. É possível especificar um número de porta de

gateway diferente durante o processo de configuração.

Consulte Portas do Tableau ServicesManager.

Configuração do firewall local

Se você estiver executando um firewall no computador onde o Tableau Server será ins-

talado, você precisará abrir as seguintes portas padrão para o tráfego do Tableau Server.

Todos os números de porta, exceto 443, podem ser alterados.

Porta TCP/UDP Usada por ...

TIPO DE INSTALAÇÃO

Todos

Distribuída /
Alta dis-
ponibilidade

80 TCP Gateway X

443 TCP SSL. Quando o Tableau Server estiver
configurado para SSL, o servidor de
aplicativos redirecionará as soli-
citações para essa porta. Não altere
essa porta.

X

8850 TCP Tableau Services Manager. X

8060 TCP Banco de dados do PostgreSQL. X

8061 TCP Porta de verificação de backup do Post-
greSQL

X

8000-
9000

TCP Intervalo de portas reservado por
padrão para mapeamento dinâmico
de processos do Tableau

X
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Porta TCP/UDP Usada por ...

TIPO DE INSTALAÇÃO

Todos

Distribuída /
Alta dis-
ponibilidade

27000-
27009

TCP Intervalo de portas usado pelo
Tableau Server para serviço de Licen-
ciamento. Esse intervalo deve estar
aberto no nó que executa o serviço de
Licenciamento e acessível por meio de
outros nós. Por padrão, o nó inicial exe-
cuta o serviço de Licenciamento.

X

Consulte Portas do Tableau ServicesManager

Para obter informações sobre a configuração do firewall local doWindows, consulte a docu-

mentação do produto daMicrosoft.

Administrador local

A conta usada para executar a Configuração deve ser ummembro do grupo de admi-

nistradores locais no computador Windows no qual o Tableau Server está instalado.

Por padrão, você tambémdeve usar uma conta com direitos de administrador local para exe-

cutar a interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager (TSM) e ferramentas

CLI. No entanto, depois de instalar o Tableau Server, você pode especificar um grupoWin-

dows para administração do TSM. Consulte Configurar um grupo de administração do TSM

personalizado.

Use o TSMpara configurar os componentes do Tableau Server que dependem do acesso a

nível de sistema operacional, como processos, autenticação, arquivos de registro, licen-

ciamento e alertas. Consulte Autenticação TSM.

A administração específica do Tableau, como a importação de usuários, criação de sites, cri-

ação naWeb etc., é executada por administradores do Tableau Server. Você pode
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configurar essas contas administrativas atribuindo funções aos usuários após a instalação.

A conta inicial de administrador do Tableau Server é criada como parte do processo de ins-

talação. Consulte Adicionar uma conta de administrador.

Conta de serviço Run As

A conta de serviço Run As para a execução do serviço do Tableau Server será útil se você

estiver usando a autenticação NT com fontes de dados ou se estiver planejando fazer a

representação do SQLServer. Para obter mais informações, consulte Conta de serviço

Run As e Representação do SQLServer.

Em algumas empresas, Políticas de grupo ou outras soluções de gerenciamento de sis-

tema são usadas para padronizar permissões e contas nos servidores de aplicações. Se

sua empresa executar tal solução, configure o sistema para acomodar as permissões de

pasta exigidas pela conta de serviço Run As. Consulte Verificar permissões de pasta.

Software antivírus

Osoftware antivírus que verifica os diretórios usados pelo Tableau Server pode interferir

na instalação e no uso contínuo do Tableau Server. Em alguns casos, isso pode resultar

em falhas de instalação, problemas de inicialização do Tableau Server ou afetar o desem-

penho. Se você planeja executar um software antivírus no computador que executa o

Tableau Server, siga as recomendações na Base de dados de conhecimento.

Continue para a próxima etapa: Instalação e configuração do Tableau Server.

Requisitos de espaço em disco

Emgeral, ao estimar a quantidade de espaço adicional em disco a ser alocado para a uti-

lização diária do Tableau Server, você deve considerar se as extrações serão ou não publi-

cadas no Tableau Server, além de considerar o número de pastas de trabalho que você

espera publicar no Tableau Server . Se você prevê o uso de extrações, o Tableau reco-

menda que você comece com algumas centenas de gigabytes (GB). Se você não prever o

uso de extrações, pode precisar de cerca de 50GB para atender às suas necessidades de
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uso. Para configurar alertas de espaço em disco, consulte Configurar notificação de evento

do servidor.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Requisitos de espaço em disco.

É fundamental que o Tableau Server tenha espaço em disco suficiente. Se você ficar sem

espaço em disco em qualquer nó em uma instalação do Tableau Server, poderá ter um

desempenho errático, incluindo não poder acessar o Tableau Server ou a InterfaceWeb

TSM. Para obter as etapas de solução de problemas, consulte Solucionar problemas de uso

do espaço em disco nos nós do Tableau Serverbase de dados de conhecimento de nós do

Tableau Server.

Aqui estão os fatores que afetam os requisitos de espaço em disco e onde você pode optar

por instalar o Tableau Server:

Tamanho da unidade e tipo de partição

O tipo de partição usada na unidade do Tableau Server pode afetar a quantidade de espaço

disponível para a instalação do Tableau Server.

l As partições Master Moot Record (MBR) são compatíveis com partições e discos rígi-
dos de até 2 terabytes (2T) e podem ser usadas em drives de inicialização.

l O particionamento da tabela de partição GUID (GPT) é compatível com a partições e
discos rígidos de até 18 exabytes de tamanho, mas não pode ser usado em unidades
de inicialização. Essas são uma boa escolha ao instalar o Tableau Server em uma uni-
dade adicional, pois fornecem muito espaço em disco, permitindo que as empresas
aumentem ao longo do tempo.

Publicar extrações no Tableau Server

Considere o número de extrações que será publicado no Tableau Server e o tamanho de

cada extração. Teste as suas necessidades ao publicar várias extrações no Tableau Server

e, em seguida, verifique o espaço em disco usado. Você pode usar essa quantidade de

espaço em disco para ajudar a descobrir quantas extrações serão publicadas no Tableau

Tableau Software 29

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server-linux/pt-br/requ_diskspace.htm


Server no decorrer do tempo, além de como cada extração existente terá o tamanho

aumentado.

Atualização de extrações

Considere o espaço necessário pelo diretório temp durante uma atualização de extração.

O diretório temp, que armazena uma extração durante a atualização, pode necessitar de

um tamanho três vezesmaior que o do arquivo final.

Embora possa haver casos em que as extrações .hyper se tornammaiores após uma

atualização de extração, há outros em que elas se tornammenores. Em geral, os requi-

sitos gerais de tamanho em disco devem ser osmesmos para extrações .hyper e .tde.

Criação de muitas pasta de trabalho

Se estiver usando as pastas de trabalho, considere o número de pastas de trabalho que

serão publicadas no Tableau Server. As pastas de trabalho individuais costuma ocupar

uma pequena quantidade de espaço em disco. Entretanto, se você pretende publicar milha-

res de pastas de trabalho, pode desejar alocar espaço em disco adicional para acomodá-

las.

Registros

Para ajudar com o gerenciamento diários e a solução de problemas, o Tableau Server cria

arquivos de registro como parte das operações normais. Dependendo do nível em que o

registro está configurado, ele pode afetar bastante a quantidade de espaço em disco neces-

sário no PC do Tableau Server.

Processos de backup e restauração

Oespaço em disco livre necessário para criar um backup varia dependendo da quantidade

de dados nos repositório e no armazenamento de arquivos do Tableau Server, além de sua

localização com o serviço tabadmincontroller. Durante os backups, as tarefas em segundo

plano para limpeza de extrações antigas são temporariamente pausadas. Isso significa
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que, durante o backup, as atualizações de extração deixarão os arquivos extras no lugar, adi-

cionando ao uso de espaço em disco. Se o backup demorar muito ou se a organização usar

muitas extrações regularmente atualizadas, isso poderá resultar em uma quantidade sig-

nificativa de uso de espaço em disco temporário. Esses arquivos temporários serão remo-

vidos depois que o backup for concluído.

A tabela a seguir lista os requisitos de espaço em disco para backup com base em se o nó

hospeda o repositório, no armazenamento de arquivos, no controlador ou alguma com-

binação deles. Em ambientes do Tableau Server com vários nós, você precisa estimar o

espaço em disco necessário em cada nó.

Repositório Armazenamento
de arquivo

Controlador Espaço em disco necessário

Dados de repositório 3x + 250MB

Para obter uma estimativa dos dados

do repositório, verifique o tamanho

do diretório <data direc-

tory>/pgsql/data/base.

Para obter o tamanho exato dos

dados de repositório, abra o arquivo

de backup e use o tamanho do

arquivo workgroup.pg_dump.

Dados do armazenamento de arqui-

vos 1.5x

Para obter uma estimativa dos dados

do armazenamento de arquivos

(extrações, fluxos etc.), verifique o

tamanho do diretório <data direc-

tory>/dataengine.
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Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 2.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 1.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 1.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 2.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 1.5x

Requisitos de recuperação do espaço em disco

Você deve ter o espaço em disco adequado para que o processo de restauração do banco

de dados seja executado com êxito.

Para restaurar o Tableau Server:

l Emnós de controlador, você precisa de espaço livre igual ao tamanho do arqui-

vamento de backup.

l Emnós de repositório, você precisa de espaço livre igual ao triplo do tamanho dos

dados do repositório no arquivamento de backup, além de 250MB e do tamanho do

diretório de dados pgsql.
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l Emnós de armazenamento de arquivos, você precisa de espaço livre igual ao dobro

do tamanho da pasta domecanismo de dados no arquivamento de backup.

Configurações de linha de base recomendadas

Determinar a topologia (número de nós, de processos do Tableau Server) da sua implan-

tação do Tableau Server requer considerar estas variáveis: seu ambiente, fontes de dados e

gerenciamento para fornecer acesso aos dados de autoatendimento, fluxo de trabalho e

uso. Contudo, você pode não ter informações suficientes sobre essas variáveis ao implantar

o Tableau Server pela primeira vez Este tópico descreve três arquiteturas de linha de base

que podem ser usadas como pontos iniciais para suas instalações do Tableau Server.

Validando seu plano de implantação do Server

Antes de se comprometer a instalar uma nova implantação do Tableau Server em sua orga-

nização, certifique-se de avaliar atentamente suas opções. Para amaioria das orga-

nizações, o Tableau Cloud fornecerá uma solução de análisemais confiável, eficiente e

econômica em comparação com o Tableau Server auto-hospedado. Para obter infor-

mações sobre a viabilidade do Tableau Cloud para sua organização, revise essa postagem

no blog, Should I movemy analytics to the cloud? (Devomover minha análise para a

nuvem?)

Se você determinou que deve auto-hospedar o Tableau Server, recomendamos seguir a

implantação prescrita do Tableau noGuia de implantação empresarial (EDG). OEDGapre-

senta uma arquitetura de referência totalmente testada e suportada, de alto desempenho,

escalável e segura, baseada em uma rede de dados em camadas. No futuro, estamos com-

prometidos em investir na arquitetura de referência EDGpara facilitar o lançamento de

recursos emelhorar os cenários de atualização.

Recomendações de hardware para instalações de produção

As recomendações de hardware para instalações de produção do Tableau Server abaixo

são baseadas no hardware que a equipe do Tableau usa para testar a escalabilidade do

Tableau Server. Sugerimos usar essas recomendações como pontos iniciais das suas
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implantações de produção. Para implantações de prova de conceito (PoC), reco-

mendamos o uso do Tableau Cloud. Para obter mais informações, consulte Requisitos de

mínimos de hardware para instalação.

Tipo de ins-
talação

Processador CPU RAM Espaço livre
em disco

Nó único l 64-bit (chip-
sets de x64)

l Deve aceitar
conjuntos de
instruções
SSE4.2 e
POPCNT

l Os pro-
cessadores
baseados em
ARM não são
suportados

8 núcleos (16

vCPUs), 2.0

GHz ou supe-

rior

Versão

2022.3 e pos-

teriores:

l 128 GB

Versão

2021.4.0 para

versão

2022.1.x:

l 64 GB

Versão

2021.3.x e

anteriores:

l 32 GB

500GB - 1 TB

Se estiver adicionando o Tableau Prep Conductor à sua instalação do
Tableau Server, recomendamos adicionar um segundo nó e dedicá-lo
para a execução do Prep Conductor no Tableau Server. Esse nó deve
ter um mínimo de quatro núcleos (8 vCPUs) e 16 GB de RAM.

Implantações

empresariais

e de vários

nós

Entre em contato com o Tableau para obter orientação técnica.

Os nós devem atender às recomendaçõesmínimas de hardware ou

excedê-las, exceto:

l Nós dedicados do Processador em segundo plano executando

até duas instâncias nele, onde 4 núcleos podem ser aceitáveis.
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Tipo de ins-
talação

Processador CPU RAM Espaço livre
em disco

l Nó dedicado para o Tableau Prep Conductor: mínimo de quatro

núcleos (8 vCPUs) e 16GB deRAM.

l Nó dedicado para Independent Gateway: mínimo de 2 núcleos (4

vCPUs), 8 GB deRAMe 100GB de espaço livre em disco.

Observação: o Tableau recomenda afinidade de CPU dedicada para implantações

que usammáquinas virtuais. Se estiver executando o Tableau Server em umambiente

virtual, use as práticas recomendadas de seu host da VMpara a alocação vCPU em

relação ao número de núcleos de CPU físicos no host da VM. Geralmente 2 vCPUs = 1

núcleo físico para o Tableau Server. Por exemplo, para instalações AWS, a reco-

mendaçãomínima de núcleo 4 core é equivalente a 8 AWS vCPUs. Domesmomodo,

siga as práticas recomendadas pelo provedor de infraestrutura virtual para certificar-se

de que o Tableau Server tem acesso aos recursos adequados de computação, memó-

ria e dados. Se estiver instalando o Tableau Server em umambiente virtual ou em uma

implantação com base em nuvem, consulte a seçãoMáquinas virtuais e implantações

da nuvem pública a seguir neste tópico.

Estimação de espaço em disco

Há diversos fatores que afetam os requisitos de espaço em disco, incluindo se publicará ou

não extrações, fluxos e o número de pastas de trabalho no Tableau Server. Para obter mais

informações, consulte Requisitos de espaço em disco.

Configurações de linha de base

l Instalações de servidor único

l Instalação de dois nós - especializada para ambiente de extraçãomais intenso
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l Instalação de dois nós - especializada para ambientes de fluxo

l Instalações de alta disponibilidade (HA)

Instalações de servidor único

Recomendações

Recomendamos usar apenas umamáquina para instalar o Tableau Server para implan-

tações iniciais com uso limitado e que não são demissão crítica. As instalações de servidor

único tambémpodem ser expandida para instalação de vários nós conforme aumenta a

carga de trabalho.

A seguir algumas instâncias de quando uma instalação de servidor único não for o reco-

mendado para você:

l Se seu sistema for considerado demissão crítica e precisar ter alta disponibilidade. A

alta disponibilidade é paraminimizar o tempo de inatividade do sistema. É obtida eli-

minando pontos únicos de falha e tendo ummecanismo de failover confiável. O

Tableau Server requer omínimo de uma configuração de três nós para fornecer

redundância e eliminar os pontos únicos de falha. Esse é um dosmotivos principais

paramover para uma configuração de vários nós.

l Se tiver muitos usuários ativos emuitas atualizações de extração, os dois tipos de

carga podem estar competindo pelosmesmo recursos namáquina. Nesse cenário,

uma configuração de servidor único pode não ser a opção adequada, pois você pode

precisar de nós adicionais especializados para isolar as diferenças de carga de tra-

balho.

Observação: os usuários ativos representam as solicitações interativas, simultâneas

feitas no Tableau Server, incluindo o consumo de painéis em um laptop ou dispositivo

móvel, criação naWeb e conexão a e consulta de fontes de dados publicadas.
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Configuração do servidor
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l Nó de servidor único independente com todos os processos instalados.

l Por padrão, o instalador do Tableau Server configura o número de instâncias de pro-

cessos com base no hardware damáquina. Recomendamosmanter a configuração

padrão como seu ponto inicial. Abaixo, o número de processos de umamáquina de 8

núcleos.

l VizQL Server: definido como 2 instâncias (cálculo padrão: número de núcleos

físicos dividido por 4, até omáximo de 4).

l Processador em segundo plano, servidor cache e servidor de dados: definido

como 2 instâncias.

l Para todos os outros processos, apenas uma instância do processo é ins-

talada, independente do hardware.

Observação: uma instância do Tableau Prep Conductor é configurada auto-

maticamente com o Processador em segundo plano, quando você tem aChave do pro-

duto doGerenciamento de dados ativada no servidor. No entanto, recomenda-se que

você tenha um nó dedicado para o Tableau Prep Conductor. Se você planeja ter fluxos

no Tableau Server, recomendamos usar dois oumais nós e dedicar um desses nós

para executar somente fluxos. A configuração de exemplo descrita acima não inclui o

Tableau Prep Conductor porque é um servidor de nó único.

Instalações em vários nós

Executar o Tableau Server emmais de umamáquina é chamado de instalação em vários

nós, instalação distribuída ou de cluster. Há váriosmotivos para escolher uma instalação em

vários nós. Por exemplo,você pode ter ambientes de extração intensos, o que pode sig-

nificar dedicar alguns recursos de hardware para o processador em segundo plano. Para sis-

temas com requisitos de alta disponibilidade, é necessário um ambiente de vários nós que

tenha aomenos três nós.
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Instalação de dois nós - especializada para ambiente de extração mais intenso

Recomendações

Comece com uma instalação de dois nós quando as condições a seguir forem aplicáveis:

l Extrair ambiente intenso: amaioria das fontes de dados são extrações. Ter ape-
nas algumas extrações extremamente grandes pode colocar sua implantação nessa

categoria, como se você tivessemuitas extrações pequenas.

l Extrações atualizadas com frequência: atualizar uma extração é uma tarefa que
consomemuitos recursos da CPU. As implantações em que extrações são fre-

quentemente atualizadas (por exemplo, várias vezes ao dia durante o horário comer-

cial) são geralmente ajudados pelamaior ênfase no processo em segundo plano,

que lida com tarefas de atualização.

Importante: configurações de dois nós não atendem aos requisitosmínimos de alta

disponibilidade. Se precisar de um sistema de alta disponibilidade, consulte Ins-

talações de alta disponibilidade (HA).
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Configuração do servidor
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l No nó inicial, instale todos os processos, exceto o processador em segundo plano.

Abaixo, o número de instâncias dos processos de umamáquina de 8 núcleos:

l VizQL Server: definido como 2 instâncias. (Cálculo padrão: número de núcleos

físicos dividido por 4, até ummáximo de 4 ).

l Servidor cache e servidor de dados: definido como 2 instâncias. Uma instância

do Pergunte aos dados (AskData) é automaticamente configurada no nó que

tem o Servidor de dados.

l Index and Search Server: a memória do Index and Search Server é con-

figurada paramelhorar o desempenho usando a opção de configuração inde-

xandsearchserver.vmopts do TSM. Para obter mais informações,

consulte Opções do tsm configuration set.

l Para todos os outros processos, apenas uma instância do processo é ins-

talada, independente do hardware. Uma instância do Contêiner demicros-

serviço interativo é instalada em umnó que tem o Servidor de aplicativo

habilitado e uma instância do Contêiner demicrosserviço não interativo é ins-

talada em umnó que tem o Processador em segundo plano habilitado.

l Isole o processador em segundo plano no nó adicional. Para calcular o número

mínimo de processos do processador em segundo plano a ser executado neste nó,

divida o número total de núcleos físicos do computador por 4. Para calcular o número

máximo, divida os núcleos físicos totais do computador por dois. No exemplomos-

trado acima, ambos os nós estão emmáquinas com 8 núcleos físicos. Ao instalar o

processador em segundo plano, o Tableau Server instala automaticamente uma ins-

tância do Processador de dados.

Observação: essa configuração pressupõe que você não tem o Tableau Prep Con-

ductor habilitado no Tableau Server. Se o estiver usando o Tableau Prep Conductor

para agendar e gerenciar fluxos e tiver um ambiente pesado de extração, reco-
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mendamos que tenha pelomenos 3 nós e use a configuração de 3 nós descrita pos-

teriormente neste tópico.

Aomonitorar e coletar dados sobre o desempenho e uso, você pode ajustas e configurar o

número de instâncias desses processos. Por exemplo, no nó dedicado a executar o pro-

cessador em segundo plano, inicialmente, você pode definir o número de processos do pro-

cessador em segundo plano como omínimo recomendado (número total de núcleos

dividido por quatro), e aumentar o número de processos do processador em segundo plano

posteriormente, se achar que:

l As extrações estão demorammuito para serem concluídas

l As assinaturas e alertas não estão sendo concluídas no tempo determinado

Para nós dedicados de processador em segundo plano, dependendo da carga de trabalho

e dos recursos do sistema, você pode aumentar o número de instâncias do processador

em segundo plano, além domáximo recomendado acima. Aumentar as instâncias do pro-

cessador em segundo plano no nó pode afetar a funcionalidade do nó demaneiras posi-

tivas e negativas. Você é responsável por monitorar cuidadosamente os recursos de RAM

eCPU e outros aspectos do Tableau Server para determinar amelhor configuração para

seu ambiente.

Para obter mais informações sobre o ajuste de desempenho, consulte o tópico Ajuste de

desempenho.

Instalação de dois nós - especializada para ambientes de fluxo

Comece com uma configuração de dois nós se estiver planejando publicar, agendar e

gerenciar fluxos no Tableau Server.
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Importante: configurações de dois nós não atendem aos requisitosmínimos de alta dis-

ponibilidade. Se precisar de um sistema de alta disponibilidade, consulte Instalações de

alta disponibilidade (HA).
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l No nó inicial, instale todos os processos. Abaixo, o número de instâncias dos pro-

cessos de umamáquina de 8 núcleos:

l VizQL Server: definido como 2 instâncias. (Cálculo padrão: número de

núcleos físicos dividido por 4, até ummáximo de 4 ).

l Servidor cache e servidor de dados: definido como 2 instâncias. Uma instância

do Pergunte aos dados (AskData) é automaticamente configurada no nó que

tem o Servidor de dados.

l Processador em segundo plano: mínimo de 2 emáximo de 4. O diagrama

acimamostra omáximo para um nó de 8 núcleos. OTableau Prep Conductor

é configurado automaticamente no nó em que você instalou o processador em

segundo plano. No nó inicial, defina a função de nó do processador em

segundo plano para executar todos os tipos de trabalho incluindo fluxos que

usam a configuração tsm topology set-node-role do tsm. Para obter

mais informações, consulte tsm topology set-node-role

l Index and Search Server: a memória do Index and Search Server é con-

figurada paramelhorar o desempenho usando a opção de configuração inde-

xandsearchserver.vmopts do TSM. Para obter mais informações,

consulte Opções do tsm configuration set.

l Para todos os outros processos, apenas uma instância do processo é ins-

talada, independente do hardware. Uma instância do Contêiner demicros-

serviço interativo é instalada em umnó que tem o Servidor de aplicativo

habilitado e uma instância do Contêiner demicrosserviço não interativo é ins-

talada em umnó que tem o Processador em segundo plano habilitado.

l Isolou o processador em segundo plano no nó adicional para executar somente

fluxo. Use a configuração tsm topology set-node-role do tsm para definir

essa configuração. Para obter mais informações, consulte tsm topology set-node-

role
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Observação: se você tiver um ambiente de extração intenso e agendar e gerenciar flu-

xos em seu servidor, recomendamos que use a configuração de 3 nós descrita abaixo.

Instalações de alta disponibilidade (HA)

Recomendações

Uma instalação de alta disponibilidade do Tableau Server é uma instalação distribuída pro-

jetada paramaximizar a disponibilidade do Tableau Server. A alta disponibilidade significa

que o sistema está disponível com a quantidademínima de tempo de inatividade. Para criar

redundância para itens de HA relacionados, como repositório, redundância de arquivo e fai-

lover, é necessário ummínimo de três nós. A tolerância para tempo de inatividade vai

variar em cada empresa, além de depender dos SLAs definidos na sua empresa.

A alta disponibilidade é obtida ao eliminar pontos únicos de falha e ao detectar falhas e con-

figurar um sistema de failover confiável. A HA no Tableau Server é obtida principalmente

por:

l Redundância de arquivo com várias instâncias do Armazenamento de arqui-

vos/Processador de dados

l Repositório ativo/passivo em dois nós.

l Index e Search Server em todos os três nós.

l Adicionar um balanceadores de carga externa para certificar-se de que a instalação é

robusta para falhas de gateway e de que as solicitações sejam roteadas apenas para

funcionamento dos processos de gateway.

Configuração do servidor

Configuração de três nós:
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l Para criar redundância, você precisa adicionar mais nós para hospedar instâncias

dos processos do repositório e do armazenamento de arquivo/processador de

dados. Você pode adicionar instâncias de outros processos, incluindo várias
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instâncias de um processo em umnó.

l Para criar redundância para o tipo de tarefas do processador em segundo plano, faça

com que um dos nós (nó inicial neste exemplo) execute todos os tipos de tarefas. Os

processadores em segundo plano executam todos os tipos de tarefas por padrão. Em

umdos nós adicionais, defina o processador em segundo plano para executar

somente fluxos e o outro nó adicional para executar todas as tarefas, exceto os fluxos.

l O funcionamento bem-sucedido do Tableau Server depende de umServiço de coor-

denação funcionando adequadamente. Para instalações de servidor de três oumais

nós, recomendamos que você adicione instâncias adicionais do Serviço de coor-

denação implantando um novo ensemble do Serviço de coordenação. Isso oferece

redundância e disponibilidade aprimorada caso essa instância apresente problemas.

Para obter mais informações, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coor-

denação.

l Amemória do Index and Search Server é adicionada a todos os três nós para

redundância e pode ser configurada paramelhorar o desempenho usando a opção

de configuração indexandsearchserver.vmopts do TSM. Para obter mais

informações, consulte indexandsearchserver.vmopts.

l Para reduzir a vulnerabilidade do sistema, você pode executar vários gateways e ins-

tâncias adicionais de alguns dos processos do servidor. O númeromínimo de com-

putadores necessários para alcançar essa configuração é três.

l O repositório também foi movido do nó inicial para um dos nós adicionais e uma

segunda instância passiva foi adicionada a outro novo nó.

l Uma instância do Contêiner demicrosserviço interativo é instalada em umnó que tem

o Servidor de aplicativo habilitado e uma instância do Contêiner demicrosserviço não

interativo é instalada em umnó que tem o Processador em segundo plano habilitado.
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OBSERVAÇÃO: em determinadas circunstâncias, você pode desejar limitar os pro-

cessos em execução no nó inicial. Osmotivos para fazer isso incluem querer executar

omenor número de processos possível no nó para limitar as solicitações de pro-

cessamento nele. Você tambémpode remover os processos licenciados do Tableau

Server do nó se tiver uma licença baseada em núcleo e não desejar que os núcleos do

nó inicial sejam incluídos no seu uso do núcleo. Para obter mais informações sobre os

processos de licença do Tableau Server, consulte Processos do Tableau Server do

nó.

Máquinas virtuais e implantações da nuvem pública

Emgeral, as considerações e recomendações neste tópico se aplicam a todo o ambiente

virtual e implantações da nuvem.

Se estiver executando o Tableau Server em umambiente virtual, use as práticas reco-

mendadas de seu host da VMpara a alocação vCPU em relação ao número de núcleos de

CPU físicos no host da VM. Geralmente 2 vCPUs = 1 núcleo físico para o Tableau Server.

Por exemplo, para instalações AWS, a recomendaçãomínima de núcleo 4 core é equi-

valente a 8 AWS vCPUs.

Para obter mais informações sobre implantações baseadas em nuvem, consulte

l Instalar o Tableau Server na nuvem.

Configurações além da linha de base

Se você estiver planejando um sistema cuja configuração está além dos limites docu-

mentados aqui, entre em contato com osServiços de consultoria do Tableau.

Considerações sobre a recuperação de desastres

Embora as configurações de HA reduzam o tempo de inatividade, você ainda pode encon-

trar falhas em caso de um desastre ou falhas no hardware. Além das considerações acima,
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você deve avaliar a importância da recuperação de desastre em sua empresa e planejar

uma implantação que o ajude a alcançar os objetivos da recuperação de desastre.

Ao planejar a recuperação de desastre (DR) no ambiente do Tableau, há dois fatores prin-

cipais a serem considerados:

l Objetivo do tempo de recuperação (RTO), umamedida de quanto tempo de ina-

tividade seu negócio pode aceitar antes de uma recuperação completa.

l Influencia a frequência que você restaura os backups para um cluster alter-

nativo e a quantidade de investimento na infraestrutura.

l Objetivo do ponto de recuperação (RPO), umamedida de quanta perda de dados seu

negócio pode tolerar.

l Influencia a frequência que você precisará fazer backups do seu sistema.

l Para o Tableau Server, o RPOnão pode ser mais curto que o tempo levado

para concluir um backup completo do seu servidor.

O diagrama abaixo ilustra como planejar para uma gama de requisitos de RTO:
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Escalabilidade do Tableau Server

Estas configurações de linha de base pode não ser suficiente conforme suas necessidades

aumentam e são alteradas, e pode ser necessário escalonar o Tableau Server para além

dessas configurações. Como outras plataformas empresariais, o Tableau Server escala

verticalmente ao adicionar processador, memória e disco a um nó existente, e escala hori-

zontalmente ao adicionar mais nós a um cluster. Contudo, a escalabilidade e o desem-

penho são altamente dependentes de sistemas externos e atividade de usuário. A

configuração do Tableau Server pode diferenciar dependendo de seus requisitos e vari-

áveis:

Para obter mais informações sobre a escalabilidade Tableau Server e as variáveis que a

afetam, consulteWhitepaper de escabilidade do Tableau Server .
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Conta de serviço Run As

A conta de serviçoRun As é uma conta doWindows usada pelo Tableau Server ("runs as")

quando ele acessa recursos. Por exemplo, o Tableau Server lê e grava arquivos no com-

putador no qual está instalado. Pela perspectiva doWindows, o Tableau Server está

fazendo isso como a conta de serviço Run As. Em alguns casos, o Tableau Server pode

usar a conta do serviço Run As para acessar dados de fontes externas, como bancos de

dados ou arquivos em umdiretório de rede compartilhado.

Ao longo do planejamento da implantação do Tableau Server, é necessário determinar se a

conta de serviço Run As padrão, configurado para ser executado no contexto da conta de

Serviço de rede local (NT Authority\Network Service), será suficiente para o que você pre-

cisa. Caso não seja, será necessário atualizar a conta de serviço Run As para ser executado

em uma conta de domínio que tenha acesso aos recursos em seu(s) domínio(s) do Active

Directory.

Seja como for, é importante entender as implicações de segurança da conta que o Tableau

Server usa para a conta de serviço Run As. Especificamente, se o Tableau Server precisar

acessar outros servidores, compartilhamentos de arquivos ou bancos de dados que usam

autenticação doWindows, a conta configurada para a conta de serviço Run As será usada

para acessar esses recursos. A conta que é configurada para a conta de serviço Run As tam-

bém deve ter permissões elevadas para o Tableau Server local. Uma prática recomendada

de segurança geral é limitar o escopo de todas as contas de usuário às permissõesmínimas

necessárias. Fazemos amesma recomendação conforme você planeja a conta de serviço

Run As. Para obter mais informações, consulte Acesso aos dados com a conta de serviço

Run As

A conta que você usa para serviço Run As não deve ser membro da conta Administradores

locais ou Administradores de domínio. Em vez disso, recomendamos o uso de uma conta de

usuário de domínio que não seja um administrador da conta de serviço Run As. Usar uma

conta de domínio que não sejamembro desses grupos de administradores é uma boa prá-

tica de segurança e pode ajudar a evitar o acesso a certas fontes de dados e pastas. Para
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obter informações sobre as práticas recomendadas ao criar uma conta de serviço Run As,

consulte Criação da conta de serviço Run As .

É possível definir a conta de serviço Run As durante a instalação do Tableau Server ou atu-

alizar a conta de serviço Run As usando a interface do usuário naWeb do TSM. OTableau

ServicesManager define as permissões da conta de serviço Run As, mas se você não tiver

certeza de que a conta que deseja usar para ser o usuário Run As está de acordo com os

requisitos, ou se tiver alterado a conta de serviço Run As e estiver recebendo erros de per-

missão, consulte Configurações exigidas da conta de serviço Run As.

Conta padrão de serviço Run As: Serviço de rede

A conta de Serviço de rede é uma conta local predefinida com permissões limitadas que

existem em todos os computadoresWindows. Ainda que ela tenha acesso administrativo

limitado ao computador local no qual ela é executada, ela temmais acesso a recursos do

que osmembros do grupo de Usuários padrão do Active Directory. Por exemplo, o grupo

de Serviço de rede pode gravar no Registro, no registro de eventos, e tem direitos espe-

ciais de conexão para serviços de aplicativos.

Por padrão, a conta de serviço Run As está definida como uma conta local chamada Ser-

viço de rede. Use a conta de Serviço de rede padrão quando:
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l estiver usando uma autenticação local do Tableau Server.

l todos os usuários em sua organização incluírem dados extraídos nas planilhas que
estão carregando para o Tableau Server.

l estiver executando o Tableau Server em uma implantação de servidor único.

l fontes de dados externas que seus usuários acessam pelo Tableau Server não pre-
cisarem da segurança integrada do Windows NT ou Kerberos. Na maioria dos cená-
rios de acesso a dados, bancos de dados Microsoft SQL Server, MSAS, Teradata e
Oracle precisam de segurança integrada do Windows NT.

Ainda que a conta de Serviço de rede possa ser usada para acessar os recursos em com-

putadores remotos nomesmo domínio do Active Directory, não recomendamos usar a

conta padrão nesse tipo de cenário. Em vez disso, configure uma conta de domínio para a

conta de serviço Run As caso o Tableau Server precise se conectar a fontes de dados em

seu ambiente. Consulte Alterar a conta de serviço Run As.

Conta de serviço Run As: usuário de domínio

Em todos os cenários do Active Directory, recomendamos atualizar a conta de serviço Run

As do Tableau Server com uma conta de usuário de domínio. Atualize a conta de serviço

Run As para uma conta de usuário de domínio quando as fontes de dados acessadas pelo

Tableau Server precisarem da segurança integradaWindowsNT ou Kerberos.

Caso tenha feito uma implantação distribuída do Tableau Server, será possível atualizar a

conta de serviço Run As com umusuário de domínio ou um grupo de trabalho doWindows.

Em ambos os casos, use amesma conta de usuário para todos os nós do servidor. Consulte

Requisitos distribuídos para obter mais informações.

Para configurar seu ambiente para usar uma conta de domínio, consulte Alterar a conta de

serviço Run As.

Acesso aos dados com a conta de serviço Run As

Quando a Autenticação doWindows é configurada, a conta de serviço Run As requer per-

missões de leitura e consulta para os bancos de dados acessados pelo Tableau Server. Con-

forme projetado, as permissões da conta de serviço Run As resultam no acesso aos
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mesmos bancos de dados pelos usuários do Tableau Server com a funçãoCreator ou

Explorer (pode publicar). Os usuários com essas funções podem acessar e visualizar os

bancos de dados com omesmo nível de acesso que a conta de serviço Run As, ao se

conectar aos bancos de dados usando a opção de Autenticação doWindows no Tableau

Server.

Por exemplo, um usuário com a função Creator pode visualizar todos os bancos de dados

com acesso concedido à conta de serviço Run As.

Se o usuário do Creator especificar o nome de host do banco de dados e selecionar a

Autenticação doWindows ao criar uma nova fonte de dados em umnavegador daWeb, o

usuário poderá visualizar os bancos de dados que têm permissão para a conta de serviço

Run As.

O acesso de exibição aos ativos do banco de dados não se restringe aos usuários que se

conectam ao Tableau Server com umnavegador daWeb. Usuários bem informados, com

asmesmas funções observadas acima e conhecimento sobre os nomes de servidores do

banco de dados, tambémpodem criar pastas de trabalho com o Tableau Desktop que

podem visualizar os bancos de dados que têm permissão para a conta de serviço Run As.

A funcionalidade descrita aqui é universal para todas as fontes de dados acessadas pela

conta de serviço Run As, independentemente de como os usuários autenticam com o

Tableau Server. Por exemplo, mesmo que os usuários autentiquem o Tableau Server com

Kerberos ou SAML, o acesso deles a todas as fontes de dados configuradas pelo Run As

será omesmo. Os usuários do Creator ou Explorer (pode publicar) podem acessar todos

os dados que têm permissão para a conta de serviço Run As.

Recomendações

A organização deve avaliar se o acesso do usuário aos bancos de dados nesses cenários é

aceitável. Geralmente, reduzir o uso e o escopo da conta de serviço Run As reduzirá a pro-

babilidade de acesso inadvertido do usuário ao conteúdo do banco de dados. No entanto,

reduzir o uso e o escopo da conta de serviço Run As tambémpode impor mais geren-

ciamento de credenciais para você e seus usuários.

58 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Avalie as recomendações a seguir no contexto das necessidades da sua empresa e das polí-

ticas de acesso aos dados.

l Em primeiro lugar, você deve confiar em todos os usuários que têm funções de Cre-
ator ou Explorer (pode publicar). Você dependerá desses usuários para realizar as
ações no Tableau com integridade.

l Se você não puder confiar em todos os usuários que têm direitos de publicação nas
fontes de dados acessadas pela conta de serviço Run As, você deve considerar o uso
de credenciais inseridas para essas fontes de dados.

l Se uma fonte de dados não for configurada para atualizações de extração auto-
máticas, ou seja, a fonte de dados é acessada principalmente como uma conexão em
tempo real, você pode utilizar a Delegação Kerberos. Para obter os
requisitos, consulte Habilitar a Delegação do Kerberos.

Definir as configurações de conexão da fonte de dados

Para autenticar automaticamente seus usuários quando a pasta de trabalho que eles esti-

verem acessando se conectar a uma fonte de dados ativa, autenticada por Windows, con-

figure sua conexão de dados do Tableau com a opçãoUsar a Autenticação do Windows
selecionada:

Autenticação do Windows Nome de usuário e senha

Autentica com a conta de usuário Run As
do servidor

Cada usuário do Tableau Server é soli-
citado a fornecer credenciais de banco
de dados
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Autenticação do Windows Nome de usuário e senha

É importante entender como a conta de serviço Run As acessa os dados em nome dos usu-

ários da organização. Em alguns casos, os usuários podem acessar inadvertidamente

dados para os quais suas contas de usuário não estão explicitamente autorizadas. Antes

de permitir que os usuários acessem os dados com a conta de serviço Run As, analise o

Acesso aos dados com a conta de serviço Run As.

Alterar a conta de serviço Run As

Dependendo do ambiente e dos requisitos de acesso aos dados, talvez você queira ou pre-

cise alterar a conta de serviço Run As. Há dois cenários principais em que a conta de ser-

viço Run As é alterada:
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l Ao substituir a conta local Run As padrão (Serviço de rede) por uma conta de domínio.
Se estiver operando em um ambiente no qual a maioria de suas fontes de dados é
autenticada no contexto do Active Directory (segurança integrada do Windows NT),
então será necessário configurar a conta de serviço Run As para usar uma conta de
domínio, não a conta local (Serviço de rede).

l Ao alterar uma conta de serviço Run As de domínio existente para uma conta dife-
rente.

Este tópico descreve ambos os cenários e como atualizar a senha da conta de serviço Run

As.

A conta que você usa para serviço Run As não deve ser membro da conta Administradores

locais ou Administradores de domínio. Em vez disso, recomendamos o uso de uma conta de

usuário de domínio que não seja um administrador da conta de serviço Run As. Usar uma

conta de domínio que não sejamembro desses grupos de administradores é uma boa prá-

tica de segurança e pode ajudar a evitar o acesso a certas fontes de dados e pastas. Para

obter informações sobre as práticas recomendadas ao criar uma conta de serviço Run As,

consulte Criação da conta de serviço Run As .

Substituição da conta local Run As padrão (Serviço de rede) por uma conta de domínio

Se você for substituir a conta Serviço de rede padrão por uma conta de domínio, é reco-

mendável usar uma conta dedicada para a conta de serviço Run As. Siga estas etapas:

1. Crie a conta de serviço Run As no Active Directory

2. Configurar o Tableau Server para usar a conta de serviço Run As

Criação da conta de serviço Run As

Siga as práticas recomendadas:

l É importante entender como a conta de serviço Run As acessa os dados em nome
dos usuários da organização. Em alguns casos, os usuários podem acessar inad-
vertidamente dados para os quais suas contas de usuário não estão explicitamente
autorizadas. Antes de criar uma conta de serviço Run As, analise o Acesso aos dados
com a conta de serviço Run As.
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l Crie uma conta dedicada no Active Directory para a conta de serviço Run As do
Tableau Server. Em outras palavras, não use uma conta existente. Ao usar uma
conta dedicada, você terá certeza de que os recursos de dados permitidos para o
Tableau Server estarão acessíveis apenas pela conta de serviço Run As do Tableau
Server.

l A conta de serviço Run As é usada para consultar a inscrição de usuários e grupos
no Active Directory. Por padrão, a conta NetworkServices e os usuários de domínio
padrão têm permissão para consultar o Active Directory. Não limite a leitura ou con-
sulte permissões para a conta de serviço Run As.

l Não use uma conta com qualquer tipo de permissões administrativas de domínio.
Especificamente, quando você criar uma conta no Active Directory, crie uma conta no
Grupo de usuários de domínio. Não adicione a conta criada a qualquer grupo de
segurança do Active Directory que eleve sem necessidade as permissões da conta.

l Conceda permissões das fontes de dados em seu diretório para essa única conta. A
conta que você usará para a conta de serviço Run As precisa apenas de acesso de
Leitura às fontes de dados e aos compartilhamentos de rede apropriados.

l Se os usuários na empresa forem autenticados com smartcards, desabilite a opção
de logon do smartcard para a conta de serviço Run As.

l Caso tenha instalado o Tableau Server em uma unidade que não seja a do sistema,
será necessário configurar a unidade do sistema para conceder permissões adi-
cionais à conta de serviço Run As. A unidade do sistema é a unidade na qual o Win-
dows está instalado. Por exemplo, se tiver instalado o Windows na unidade C:/, então
C:/ é a sua unidade de sistema. Se você instalar o Tableau Server em qualquer outra
unidade (D:/, E:/ etc), será necessário configurar permissões para a conta de serviço
Run As na unidade do sistema. Consulte Configurações exigidas da conta de serviço
Run As para obter mais informações.

Configuração da conta de serviço Run As no Tableau Server

Depois de criar a conta de serviço Run As no Active Directory, configure o Tableau Server

para usá-la.

Use a interface naWeb do TSMpara configurar a conta de serviço Run As pela primeira

vez.

Para configurar a conta de serviço Run As
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1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaSegurança, em seguida clique na guiaConta de serviço Run As.

3. SelecioneConta de usuário em seguida insira o nome de usuário e a senha da

conta de serviço. Especifique o nome de domínio como domain\account, onde o

nome de domínio é o nomeNetBIOS do domínio onde o usuário reside:

4. Clique emSalvar para verificar o nome de usuário e senha.

5. Ao terminar, clique emAlterações pendentes, em seguida clique emAplicar alte-
rações e reiniciar..

Depois de atualizar a conta de serviço Run As, o Tableau Server configurará auto-

maticamente as permissões no computador local para a conta inserida.

Alteração de uma conta de serviço Run As de domínio existente para uma conta diferente

Para alterar uma conta de serviço Run As de domínio existente para uma conta diferente,

aplique permissões para essa nova conta. Para aplicar permissões à sua conta de serviço
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Run As, primeiro é necessário redefinir as permissões, aplicando-as à conta de Serviço de

rede padrão.

Antes de começar, verifique se a nova conta que será usada para a conta de serviço Run

As está em conformidade com as práticas recomendadas, mencionadas anteriormente na

seção Criação da conta de serviço Run As.

Este procedimento exige a reinicialização dos serviços do Tableau Server duas vezes, por-

tanto realize este procedimento fora do horário comercial.

Usar a interface na Web do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaSegurança, em seguida clique na guiaConta de serviço Run As.

3. EmConta de usuário, selecioneNT Authority\NetworkService.

4. Clique emSalvar.

5. Ao terminar, clique emAlterações pendentes, em seguida clique emAplicar alte-
rações e reiniciar..

6. Depois que o servidor reiniciar, abra o TSMe navegue até a guiaConta de serviço
Run As.

7. SelecioneConta de usuário em seguida insira o nome de usuário e a senha da

conta de serviço. Especifique o nome de domínio como domain\account, onde o

nome de domínio é o nomeNetBIOS do domínio onde o usuário reside:
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8. Clique emSalvar para verificar o nome de usuário e senha.

9. Ao terminar, clique emAlterações pendentes, em seguida clique emAplicar alte-
rações e reiniciar..

10. Revogue as permissões para a conta anterior. Consulte Revogar permissões da

conta de serviço Run As.

Usar a CLI do TSM

1. Redefinir a conta de serviço Run As para o Serviço de rede. Execute o seguinte

comando:

tsm configuration set -k service.runas.username -v "NT

AUTHORITY\NetworkService"

2. Execute o seguinte comando para salvar esta alteração e reiniciar:

tsm pending-changes apply

3. Configure a conta de serviço Run As para a nova conta. Execute os seguintes
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comandos:

tsm configuration set -k service.runas.username -v

<domain\username>

tsm configuration set -k service.runas.password -v

"<password>"

Coloque a senha entre aspas para garantir que os caracteres especiais na cadeia de

caracteres sejam processados corretamente. Para exibir como a senha será arma-

zenada, execute o comando a seguir:

tsm pending-changes list

A senha será validada com o Active Directory. Se válida, a senha será codificada e

salva. OTSMnão relatará sucesso ou falha.

4. Execute o seguinte comando para salvar e reiniciar:

tsm pending-changes apply

Solução de problemas:

l Verifique se o servidor foi iniciado. Se estiver em umestado degradado, talvez

você tenha inserido uma senha incorreta. Exiba a senha armazenada exe-

cutando o comando configuration get. Este comando vai des-

criptografar e exibir a senha no shell. Execute o seguinte comando:

tsm configuration get -k service.runas.password

Se a senha anterior estiver exibida, você não inseriu uma senha válida.

l Insira a senha correta (consulte a Etapa 3) e execute o seguinte comando

para salvar e reiniciar:

tsm pending-changes apply

5. Revogue as permissões para a conta anterior. Consulte Revogar permissões da
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conta de serviço Run As.

Atualização da senha da conta de serviço Run As

Se a senha da conta de serviço Run As foi atualizada no Active Directory, é necessário atu-

alizá-la para o Tableau Server. A senha da conta de serviço Run As é codificada e arma-

zenada no Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Gerenciar segredos do

servidor.

Se estiver executando o Tableau Server em uma implementação distribuída, precisará atu-

alizar a senha somente com o TSMno nó inicial do cluster. O TSMdistribuirá auto-

maticamente essa configuração para todos os nós.

Usar a interface na Web do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaSegurança, em seguida clique na guiaConta de serviço Run As.

3. EmConta de usuário, insira a senha da conta de serviço.

4. Clique emSalvar para verificar a senha.

5. Ao terminar, clique emAlterações pendentes, em seguida clique emAplicar alte-
rações e reiniciar..

Usar a CLI do TSM

1. Defina a nova senha. Execute o seguinte comando:
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tsm configuration set -k service.runas.password -v

"<password>"

Coloque a senha entre aspas para garantir que os caracteres especiais na cadeia de

caracteres sejam processados corretamente. Para validar que o escape dos carac-

teres especiais foi realizado corretamente, execute o seguinte comando para exibir

como a senha será armazenada:

tsm pending-changes list

A senha será validada com o Active Directory. Se válida, a senha será codificada e

salva. OTSMnão relatará sucesso ou falha.

2. Execute o seguinte comando para salvar e reiniciar:

tsm pending-changes apply

Solução de problemas:

l Verifique se o servidor foi iniciado. Se estiver em umestado degradado, talvez

você tenha inserido uma senha incorreta. Exiba a senha armazenada exe-

cutando o comando configuration get. Este comando vai des-

criptografar e exibir a senha no shell. Execute o seguinte comando:

tsm configuration get -k service.runas.password

Se a senha anterior estiver exibida, você não inseriu uma senha válida.

l Insira a senha correta (consulte a Etapa 1) e execute o seguinte comando

para salvar e reiniciar:

tsm pending-changes apply

Solução de problemas: atualizar a senha no console de Serviços da Microsoft

Emalguns casos, pode ocorrer falhas de serviço após atualizar a senha da conta de ser-

viço Run As. Se isso acontecer, talvez seja necessário atualizar manualmente a senha do
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serviço do Tableau Server Services Manager. Atualize a senha no console de geren-
ciamento de Serviços daMicrosoft.

Se você estiver executando o Tableau Server em uma implantação distribuída, execute o

seguinte procedimento em cada nó do cluster.

1. Interrompa o Tableau Server.

l Para usar a CLI do TSM, execute os comandos a seguir:

tsm stop

l Para usar a interface do usuário daWeb do TSM, no canto superior direito da

página, clique na lista suspensa ao lado do status, em seguida, em Inter-
romper o Tableau Server:

2. Abra o snap-in doMMC dosServiços no computador comWindows no qual o

Tableau Server está em execução.

3. Clique duas vezes no serviço do Tableau Server Services Manager para abrir a
página de propriedades.

4. Na páginaPropriedades do Tableau Server Services Manager, clique na guia
Fazer logon e insira a senha da conta de serviço.

5. Clique emAplicar, em seguida, emOK.

6. Reinicie o serviço do Tableau Server Services Manager clicando com o botão

direito domouse no nome do serviço, em seguida, emReiniciar.
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7. Inicie o Tableau Server.

l Para usar a CLI do TSM, execute os comandos a seguir:

tsm start

l Para usar a interface do usuário daWeb do TSM, no canto superior direito da

página, clique na lista suspensa ao lado do status, em seguida, em Iniciar o
Tableau Server.

Tarefas relacionadas

A conta de serviço Run As é essencial para diversas operações no Tableau Server, espe-

cificamente aquelas que envolvem o acesso a dados remotos. Para evitar erros de acesso,

revise as tarefas aqui e siga os links daquelas que se aplicam à sua situação.

l Se estiver executando o Tableau Server em uma organização com vários domínios
do Active Directory, consulte Requisitos de confiança de domínio para implantações
do Active Directory.

l Para habilitar o logon único do Kerberos, é necessária a configuração adicional rela-
cionada a conta de serviço Run As. Para habilitar o logon único do Kerberos com o
Tableau Server, consulte Kerberos.

l A habilitação da representação precisa de configuração adicional relacionada a
conta de serviço Run As. Para implantar e habilitar a representação com Microsoft
SQL Server, consulte Representação com credenciais SQL inseridas.

l Caso tenha instalado o Tableau Server em uma unidade que não seja a do sistema,
será necessário definir algumas permissões manualmente para a conta de serviço
Run As. Consulte Configurações exigidas da conta de serviço Run As para obter
mais informações.

l Se você alterou a conta de serviço Run As, recomendamos revogar as permissões
da conta anterior. Consulte Revogar permissões da conta de serviço Run As.

l Se a sua empresa usa uma solução de proxy de encaminhamento, então pode ser
necessário reconfigurar as configurações LAN locais no Tableau Server com a conta
de serviço Run As. Consulte Configurar um servidor proxy de encaminhamento para
obter mais informações. Neste cenário, a conta de serviço Run As também deve ser
configurada temporariamente como a conta de logon do Controlador administrativo
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do Tableau Server para operações da chave do produto. Consulte Configurar ope-
rações da chave do produto com proxy de encaminhamento

l Se você estiver usando a Resource Monitoring Tool em sua empresa, a conta de ser-
viço Run As pode ser usada para autenticar e coletar informações de Hardware. Ao
atualizar uma conta Run As, confirme a conectividade entre o RMT e o Tableau Ser-
ver nas configurações do ambiente RMT:

1. Entre no RMT como administrador.

2. Navegue até a página Ambientes (Admin > Ambientes).

3. Clique em Editar para o ambiente que foi atualizado.
4. Na lista Servidores, confirme se cada servidor mostra o Serviço do agente

como conectado. Passe o mouse sobre o status Conectado para ver um
carimbo de data/hora da última mensagem de pulsação recebida.

Solucionar problemas do Usuário Run As

Conforme discutido no tópico Conta de serviço Run As, o Tableau Server precisa de acesso

administrativo ao computador no qual ele está instalado. Portanto, quando você atualiza a

conta de serviço Run, um processo em segundo plano configurará as permissões no com-

putador do Tableau para a conta. No entanto, em alguns cenários de implantação completa,

pode ser necessário verificar ou configurar manualmente as permissões de conta de serviço

Run As no computador local do Tableau Server. Use essa seção para verificar como as per-

missões são configuradas nasmáquinas que executam o Tableau Server em sua implan-

tação. Esta seção também inclui procedimentos que descrevem como definir permissões e

configurar políticas de segurança para a conta de serviço Run As.

Configurações exigidas da conta de serviço Run As

A conta de serviço Run As precisa de permissões que permitammodificar configurações de

arquivos e registro. Além disso, devido à conta de serviço Run As ser usada como o con-

texto de segurança do serviço doGerenciador de aplicativo do Tableau Server (tabsvc), é

preciso que a conta receba direitos para fazer logon como um serviço.

Essas permissões são definidas automaticamente quando você atualiza a conta de serviço

Run As na Configuração do Tableau Server como descrito no tópico Alterar a conta de ser-

viço Run As.
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Se você alterou a conta de serviço Run As, recomendamos revogar as permissões da

conta anterior. Consulte Revogar permissões da conta de serviço Run As.

A conta que você usa para serviço Run As não deve ser membro da conta Administradores

locais ou Administradores de domínio. Em vez disso, recomendamos o uso de uma conta

de usuário de domínio que não seja um administrador da conta de serviço Run As. Usar

uma conta de domínio que não sejamembro desses grupos de administradores é uma boa

prática de segurança e pode ajudar a evitar o acesso a certas fontes de dados e pastas.

Para obter informações sobre as práticas recomendadas ao criar uma conta de serviço

Run As, consulte Criação da conta de serviço Run As .

Caso tenha alterado a conta de serviço Run As recentemente ou esteja recebendo erros

de permissão, use esta seção para confirmar se o Tableau Server atende aos requisitos de

permissão detalhados aqui. Se estiver executando uma instalação distribuída, todas as con-

figurações de permissão da conta de serviço Run As devem ser asmesmas em todos os

nós.

Observação:Não oculte os arquivos criados pelo instalador do Tableau Server.

Verificar permissões de pasta

A conta executada pelo serviço do Tableau Server é chamada de conta de serviço Run As.

A conta de serviço Run As requer permissões para recursos específicos de pastas no com-

putador Windows.

Este tópico fornece:

l Uma listagem das permissões exigidas pela conta de serviço Run As.

l Informações sobre a instalação do Tableau Server em locais de instalação não
padrão

l Como reaplicar permissões em uma conta de serviço Run As existente com o TSM.
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Este tópico refere-se à unidade na qual oWindows como a unidade do sistema. A unidade

do sistema é equivalente à variável do ambiente doWindows, %WINDIR%. A unidade na

qual o Tableau Server está instalado é chamada de unidade de instalação.

Recurso Unidade
do sis-
tema ou
de ins-
talação

Caminho do arquivo Per-
missões
exigidas

pasta system SYSTEMROOT:\windows\system32 Leitura, Lis-
tar con-
teúdo da
pasta

exe-
cutável

system SYSTEMROOT:\win-

dows\system32\cmd.exe

Ler e exe-
cutar

Raiz da
unidade

ins-
talação

raiz, por exemplo, Local Disk (C:) Leitura, Lis-
tar con-
teúdo da
pasta

pasta ins-
talação

PROGRAMFILES\Tableau\Tableau Ser-

ver

Modificar

pasta ins-
talação
(na uni-
dade do
sistema)

\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\

Modificar

pasta ins-
talação
(em uma
unidade
externa
ao sis-

\Tableau\Tableau Server\data\ Modificar
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tema)

Quando a conta de serviço Run As no TSMé atualizada, um processo em segundo plano

configura as permissões de pasta no computador Tableau da conta de serviço Run As

especificada.

Nesse caso, onde você está instalando na unidade do sistema na pasta padrão (C:\P-

rogramFiles\Tableau), a configuração das permissões de pasta serão tratadas pelo TSM.

Não é necessário verificar ou alterar permissões de pasta nesse caso. Se você instalar o

Tableau Server em uma unidade diferente, será necessário configurar algumas per-

missõesmanualmente.

Instalando em um local não padrão
Se você estiver instalando o Tableau Server em um local não padrão em uma unidade dife-

rente, será necessário configurar permissões na pasta de instalação para a conta de ser-

viço Run As, bem como as contas locais predefinidas: Serviço local do serviço de rede e

Sistema.

A tabela a seguir descreve as permissões aplicadas caso instale o Tableau Server em um

local não padrão. Todas essas permissões são definidas na pasta de instalação e são her-

dadas pelas subpastas e arquivos na pasta de instalação. Essas permissões são con-

figuradas pelo programa de instalação do Tableau e também são reconfiguradas sempre

que você atualiza o Tableau Server para uma nova versão. Alterar as permissões nessas

pastas pode prejudicar a funcionalidade.

Para obter mais informações sobre as diferentes contas usadas pelo Tableau Server, con-

sulte Contas e permissões doWindows.

Definir permissões para esta conta: Permissões exigidas

A conta de usuário usada para instalar e
atualizar o Tableau Server

Controle total
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A conta de usuário usada para executar
comandos TSM

Controle total

Conta do sistema Controle total

Executar como conta de serviço, serviço
de rede e serviço local

Ler e executar

Reaplicar permissões de pastas
Emalgumas empresas, Políticas de grupo ou outras soluções de gerenciamento de sistema

são usadas para padronizar permissões e contas nos servidores de aplicações. Se sua

empresa executar tal solução, configure o sistema para acomodar as permissões de pasta

exigidas pela conta de serviço Run As. Se as permissões de pasta para a conta de serviço

Run As tiverem sido alteradas, você poderá usar o TSMpara reaplicar as permissões. Con-

sulte Alteração de uma conta de serviço Run As de domínio existente para uma conta dife-

rente.

Verificar permissões do Registro

A conta na qual o serviço Tableau Server é executado precisa de permissões paramodificar

o Registro no computador local.

Em um cluster de vários nós, as permissões de registro são concedidas apenas no nó tsm

de um cluster.

Quando você atualiza a conta de serviço Run As, o TSM configurará as permissões de regis-

tro no computador do Tableau para a conta especificada. É improvável que você precise apli-

car essas permissõesmanualmente.

Verifique se a conta de serviço Run As tem permissões para as seguintes ramificações do

registro HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tableau. Se a conta especificada como a

conta de serviço Run As for ummembro do grupo administrativo local ou ummembro do

grupo de segurança de Administradores de domínio, a conta não será exibida na página Per-

missões.
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Permissões
OTSM concederá permissão de Leitura e as seguintes permissões Especiais para essas

ramificações:

l Valor da consulta

l Definir valor

l Criar subchave

l Enumerar subchaves

l Notificar

l Gravar DAC

l Proprietário de gravação

l Controle de leitura

Para visualizar ou editar permissões em diretórios do Registro:

1. Abra o Editor de Registro inserindo regedit no Executar do Windows e clicando em
OK.

2. No Editor de Registro, vá até o diretório cujas permissões deseja exibir ou editar. Cli-
que com o botão direito do mouse no diretório e clique em Permissões....

3. Em Permissões, na guia Segurança, selecione a conta de serviço Run As e clique em
Avançado.
Se estiver adicionando a conta de serviço Run As, clique em Adicionar e siga o pro-
cesso do Windows para adicionar uma conta de usuário na guia Segurança. Depois
de adicionar a conta, selecione a conta de serviço Run As e clique em Avançado.

4. Em Configurações avançadas de segurança, na guia Permissões, selecione a conta
de serviço Run As e clique em Editar.

5. Em Entrada de permissão, em permissões Básicas, verifique se Ler e Permissões
especiais estão selecionadas. Verifique se Aplicar essas permissões apenas a
objetos e/ou contêineres neste contêiner está desmarcado.

6. Para visualizar ou editar as permissões Especiais, clique emMostrar permissões
avançadas.

7. Em permissões Avançadas, verifique se as permissões enumeradas no início deste
tópico estão selecionadas. Verifique se Aplicar essas permissões apenas a obje-
tos e/ou contêineres neste contêiner está desmarcado.
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8. Se tiver definido novas permissões, clique emOK em todas as janelas para terminar.
Se tiver exibido as permissões e não tiver editado nada, clique em Cancelar para
fechar todas as janelas.

Verificar a política de segurança local

Depois de especificar uma conta de serviço Run As no Tableau ServicesManager (con-

forme descrito no tópico Alterar a conta de serviço Run As), o TSMatualizará a política de

segurança local no computador com o Tableau Server. O TSMatualizará a política de segu-

rança local para conceder permissões de “logon como serviço” e “logon local” para a conta

de serviço Run As. Essa política elevada é um requisito porque a conta de serviço Run As é

usada como o contexto de segurança para o serviço doGerenciador de aplicativo do

Tableau Server (tabsvc).

Observação: se a conta de serviço Run As especificada no TSM for ummembro dos

administradores locais ou um administrador de domínio, o TSMpoderá não atualizar a

política de segurança local. Atualizar a conta de serviço Run As com uma conta que é

membro dos administradores locais ou um administrador de domínio não é uma boa prá-

tica de segurança. Recomendamos usar uma conta de usuário de domínio para a conta

de serviço Run As.

Em alguns casos, poderá ser necessário definir as políticas de segurançamanualmente

para a conta de serviço Run As. Por exemplo, algumas empresas executam a Política de

Grupo doWindows que remove os direitos de “logon como serviço" e “permitir logon local”

que foram definidos nas contas de usuário. Ou uma organização pode executar uma política

que cria um conflito de permissão ao especificar "Negar logon como um serviço". Se a sua

empresa faz isso, então será necessário desativar ou editar as Políticas de grupo para que

sua conta de serviço Run As não seja afetada. Para obter detalhes sobre as práticas reco-

mendadas ao criar uma conta de serviço Run As, consulte Criação da conta de serviço Run

As .

O seguinte procedimento descreve como configurar as políticas de segurança, Logon
como serviço e Allow log on locally, manualmente. Tambémé possível usar o
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procedimento abaixo para verificar se a conta de serviço Run As está configurada cor-

retamente com direitos de política de segurança local. Por exemplo, é necessário verificar

se a conta de serviço Run As não está especificada na políticaNegar logon como ser-
viço.

Se estiver executando uma instalação distribuída, a configuração deverá ser amesma no

servidor nos nós iniciais e adicionais.

Para verificar ou atualizar a política de segurança local:

1. Selecione Iniciar > Painel de controle > Ferramentas administrativas > Polí-
tica de segurança local.

2. Na Política de segurança local, abraPolíticas locais, selecioneAtribuições de
direitos do usuário.

Para verificar ou definir o Logon como uma política de serviço:

a. Clique com o botão direito do mouse na política Logon como um serviço e,
em seguida, clique em Propriedades.
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b. Em Propriedades de Fazer logon como um serviço, clique em Adicionar
usuário ou grupo.

c. Digite o <domain>\<username> para a conta de serviço do Run As do
Tableau Server (por exemplo: MYCO\tableau_server), e clique em Veri-
ficar nomes.

d. Quando a conta for resolvida corretamente, ela será sublinhada. Clique emOK.

Para verificar ou definir Permitir logon na política local:

a. Clique com o botão direito do mouse na política Permitir logon local e, em
seguida clique em Propriedades.

b. Verifique se a conta de serviço Run As foi especificada. Se não, siga o pro-
cedimento acima para adicionar a conta de serviço Run As
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Para verificar se a conta de serviço Run As não está especificada na política
Negar logon como serviço:

a. Clique com o botão direito do mouse na política Logon como um serviço e,
em seguida, clique em Propriedades.

b. Em Propriedades de Negar logon como um serviço, verifique se a conta
de serviço Run As não está listada. Se estiver, remova-a. Ao concluir, clique
emOK.

3. Clique emOK para fechar as janelas Configurações locais de segurança.

Verificar as configurações do Tableau Service

Confirme se os serviços do Tableau receberam os valores corretos de Logon e Ini-

cialização. Se você estiver executando uma instalação distribuída do Tableau Server, exe-

cute estas etapas em todos os nós do cluster.

Observação: os Valores de inicialização para serviços TSMmudaram nestas versões

demanutenção: 2020.215, 2020.3.10, 2020.4.6 e 2021.1.3. Os valoresmudaram de

"Automático" para "Automático (Início atrasado)" para os seguintes serviços TSM:

Agente de administração do Tableau Server, Controlador de administração do

Tableau Server, Serviço de arquivo do cliente do Tableau Server, Serviço de coor-

denação do Tableau Server, Gerenciador de licença do Tableau Server e Gerenciador

de serviço do Tableau Server. Se você estiver executando versõesmais antigas do

Tableau Server, não precisa alterar esses valores de "Automático", mas pode fazer

isso sem impacto negativo.

1. Faça logon como administrador no computador que está executando o Tableau Ser-

ver.

2. No computador do Tableau Server, selecione Iniciar > Painel de controle > Fer-
ramentas administrativas > Gerenciamento de computador > Serviços e apli-
cativos > Serviços.

3. Abra Serviços e aplicativos e clique emServiços. Confirme se os serviços a seguir
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têm as configurações corretas:

Nome do serviço Valor do logon Valor de ini-
cialização

Serviço de licen-

ciamento FLEX-

net 64

Sistema local Automático

Logon secundário Sistema local Manual

Agente de admi-
nistração do
Tableau Server

Sistema local Automático (início
atrasado)

Controlador de
administração do
Tableau Server

Serviço de rede Automático (início
atrasado)

Serviço de arquivo
do cliente do
Tableau Server

Serviço de rede Automático (início
atrasado)

Serviço de coor-
denação do
Tableau Server

Serviço de rede Automático (início
atrasado)

Gerenciador de
licença do
Tableau Server

(Executa apenas

no nó inicial)

Serviço local

OGerenciador de licenças depende de

permissões de pasta doWindows que

são aplicadas ao Serviço local. Em ambi-

entesmais seguros, você devemodi-

ficar as permissões no diretório de

instalação do Tableau. Caso contrário,

você poderá encontrar erros de licen-

Automático (início
atrasado)
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Nome do serviço Valor do logon Valor de ini-
cialização

ciamento.

Consulte Verificar permissões de pasta

para obter mais informações.

Gerenciador de
serviço do
Tableau Server

<domain>\<username> Esta é a conta
de serviço Run As. Veja abaixo. Se você
não tiver especificado uma conta de ser-
viço Run As, a conta de sistema do Ser-
viço de rede será usada.

Automático (início
atrasado)

Observação: nãomodifique as configurações padrão na guiaRecuperação da caixa
de diálogoPropriedades do gerenciador de serviço do Tableau Server; deixe as
configurações para recuperação de falhas definidas comoReiniciar o serviço.

Alteração do valor de logon

Para alterar o valor de Logon do Tableau Server (tabsvc) para a conta de serviço Run As,
consulte Alterar a conta de serviço Run As.

Revogar permissões da conta de serviço Run As

Alterar a conta de serviço Run As no utilitário de configuração do Tableau Server não

remove as permissões da conta anterior. Portanto, após alterar a conta de serviço Run As,

recomendamos a revogaçãomanual das permissões da conta anterior, como uma prática

recomendada segura. Siga o procedimento abaixo para revogar as permissões da conta

de serviço Run As anterior.

Se você tiver alterado sua conta de serviço Run As e sua organização usar uma solução de

proxy de encaminhamento, talvez seja necessário redefinir as configurações da LAN local

com a nova conta de serviço Run As. Consulte Configurar um servidor proxy de enca-

minhamento para obter mais informações.
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Você deve estar conectado ao computador do Tableau Server com uma conta de admi-

nistrador para realizar os procedimentos a seguir.

Remover permissões de pastas

OTableau Server define as permissões nas pastas doWindows de acordo com o local de

instalação do Tableau Server. Antes de remover as permissões de pastas, consulte Veri-

ficar permissões de pasta para identificar os recursos necessários para remover per-

missões. Execute o seguinte procedimento para cada um dos recursos identificados:

1. Para cada recurso (unidade, pasta, executável), clique sobre ele com o botão direito
do mouse e clique em Propriedades.

2. Na página de propriedade do recurso, clique na guia Segurança e, em seguida, em
Editar para alterar as permissões.

3. Na página Permissões, selecione a conta de serviço Run As anterior e clique em
Remover.

4. Clique emOK.

Remover as permissões de registro

Remova a conta de serviço Run As anterior dos seguintes locais de registro:

l HKEY_CURRENT_USER\Software\Tableau

l HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tableau

Aviso: a edição incorreta do registro doWindows pode danificar o computador.

1. Abra o Editor de Registro inserindo regedit no Executar do Windows e clicando em
OK.

2. Para cada diretório de registro, clique com o botão direito do mouse na pasta Tableau
e, em seguida, clique em Permissões.

3. Na página Permissões para o Tableau, selecione a conta de serviço Run As ante-
rior e clique em Remover.

4. Clique emOK.
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Remover políticas de segurança

Remova a conta de serviço Run As anterior das seguintes políticas de segurança:

l Política de "logon como serviço"

l Política “Fazer logon localmente”

1. Selecione Iniciar >Painel de controle > Ferramentas administrativas >Política
de segurança local.

2. Na Política de segurança local, abra Políticas locais, selecione Atribuições de
direitos do usuário.

3. Para cada política:
a. Clique com o botão direito do mouse na política e selecione Propriedades.
b. Na página de propriedade da política, selecione a conta de serviço Run As

anterior e clique em Remover.
c. Clique emOK.

Repositório de identidades

OTableau Server exige um repositório de identidades para gerenciar informações de usu-

ário e de grupo. Há dois tipos de repositório de identidades: local e externo. Ao instalar o

Tableau Server é necessário configurar um repositório de identidades local ou externo.

Para obter mais informações sobre as opções de configuração do repositório de iden-

tidades, consulte Entidade identityStore e Referência de configuração do armazenamento

de identidades externo.

Repositório de identidades local

Ao configurar o Tableau Server com um repositório de identidades local, todas as infor-

mações de usuário e de grupo são armazenadas e gerenciadas no repositório do Tableau

Server. No cenário de repositório de identidades local, não há fonte externa para usuários

e grupos.
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Repositório de identidades externo

Ao se configurar o Tableau Server com um repositório externo, todas as informações de usu-

ário e de grupo são armazenadas e gerenciadas por um serviço de diretório externo. O

Tableau Server deve sincronizar com o repositório de identidades externo para que cópias

locais dos usuários e dos grupos existam no repositório do Tableau Server, mas o repo-

sitório de identidades externo é a fonte dominante de todos os dados de usuário e de grupo.

Se você tiver configurado o repositório de identidades do Tableau Server para se comunicar

com umdiretório LDAP externo, todos os usuários (inclusive a conta de administrador ini-

cial) adicionados ao Tableau Server deverão ter uma conta no diretório.

Quando o Tableau Server estiver configurado para usar um diretório LDAP externo, pri-

meiro você deverá importar as identidades do usuário do diretório externo para o repositório

do Tableau Server como usuários do sistema. Quando os usuários fazem logon no Tableau

Server, as credenciais são passadas para o diretório externo, que é responsável pela auten-

ticação do usuário; o Tableau Server não faz a autenticação. No entanto, os nomes de usu-

ário do Tableau armazenados no repositório são associados a direitos e permissões do

Tableau Server. Portanto, depois que a autenticação for verificada, o Tableau Server geren-

ciará o acesso do usuário (autorização) aos recursos do Tableau.

OActive Directory é um exemplo de um repositório externo de usuário. O Tableau Server é

otimizado para fazer interface com o Active Directory. Por exemplo, ao instalar o Tableau

Server em um computador vinculado a um domínio do Active Directory usando a Configurar

as definições do nó inicial, a Instalação detectará e definirá amaioria das configurações do

Active Directory. Se, por outro lado, você estiver usando a CLI do TSMpara instalar o

Tableau Server, especifique todas as configurações do Active Directory. Nesse caso, cer-

tifique-se de utilizar omodelo LDAP - Active Directory para configurar o armazenamento de

identidades.

Se você estiver instalando no Active Directory, instale o Tableau Server em um computador

que esteja vinculado ao domínio do Active Directory. Além disso, recomenda-se rever o

Gerenciamento de usuários em implantações com armazenamentos de identidades exter-

nos antes da implantação.
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Para todos os outros armazenamentos externos, o Tableau Server suporta LDAP como

forma de comunicação com o repositório de identidades. Por exemplo, OpenLDAP é uma

damuitas implementações do servidor LDAP com umesquema flexível. O Tableau Server

pode ser configurado para consultar o servidor OpenLDAP. Para isso, o administrador do

diretório deve fornecer informações sobre o esquema. Durante a configuração, você deve

usar a Configurar as definições do nó inicial para configurar uma conexão com outros dire-

tórios LDAP.

Associação ao LDAP

Os clientes que desejem consultar um repositório de usuário com LDAP devem se auten-

ticar e estabelecer uma sessão. Isso é feito por meio da associação. Há diversas formas de

associação. A associação simples autentica com umnome de usuário e uma senha. Para

empresas que se conectam ao Tableau Server com associação simples, recomendamos

configurar uma conexão de SSL criptografada, caso contrário as credenciais são enviadas

pela conexão em formato de texto simples. Outro tipo de associação compatível pelo

Tableau Server é a associaçãoGSSAPI. OGSSAPI usa o Kerberos para autenticação. No

caso do Tableau Server, o mesmo é o cliente e o servidor LDAP é o repositório externo de

usuário.

Associação do LDAP com GSSAPI (Kerberos)

Recomendamos a vinculação ao diretório LDAP com oGSSAPI usando um arquivo keytab

para autenticar ao servidor LDAP. Você precisará de um arquivo keytab especificamente

para o serviço do Tableau Server. Também recomendamos criptografar o canal com o ser-

vidor LDAP usando SSL/TLS. Consulte Configurar canal criptografado no armazenamento

de identidade externo LDAP.

Se a instalação for no Active Directory, e o computador onde estiver instalando o Tableau

Server já estiver unido ao domínio, é possível que já tenha um arquivo de configuração e

um arquivo keytab. Nesse caso, os arquivos do Kerberos são para funcionalidade e auten-

ticação do sistema operacional. A rigor, você pode usar esses arquivos para associação

GSSAPI, mas não recomendamos. Em vez disso, entre em contato com o administrador
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do Active Directory e solicite um keytab especificamente para o serviço do Tableau Server.

Consulte Saibamais sobre os requisitos do Keytab..

Supondo que o sistema operacional tenha um keytab corretamente configurado para auten-

ticação no domínio, o arquivo de chave do Kerberos para associaçãoGSSAPI é tudo o que

você precisa para a instalação básica do Tableau Server. Se você planeja usar a auten-

ticação Kerberos para usuários, basta configurar o Kerberos para autenticação do usuário e

a delegação do Kerberos para fonte de dados depois que a instalação estiver concluída.

LDAP com SSL

Por padrão, o LDAP com associação simples aos servidores arbitrários do LDAP não é crip-

tografado. As credenciais do usuário que são usadas para estabelecer a sessão de vin-

culação com o servidor LDAP são comunicadas em texto simples entre o Tableau Server e

o servidor LDAP. Recomendamos fortemente que você criptografe o canal entre o Tableau

Server e o servidor LDAP.

Se sua organização usar um diretório LDAP diferente do Active Directory, consulte Con-

figurar canal criptografado no armazenamento de identidade externo LDAP.

Autenticação de clientes

A autenticação básica de usuário no Tableau Server é feita por logon com nome de usuário

e senha para os armazenamentos de usuário local e externo. No caso do repositório local,

as senhas de usuário são armazenadas no repositório como uma senha com hash. No caso

do repositório externo, o Tableau Server passa as credenciais para o repositório externo de

usuário e aguarda a resposta para saber se elas são válidas. Os repositórios esternos de

usuário tambémpodem gerenciar outros tipos de autenticação, como o Kerberos ou SSPI

(apenas no Active Directory), mas o conceito ainda é omesmo: o Tableau Server delega as

credenciais ou o usuário para o repositório externo e aguarda uma resposta.
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É possível configurar o Tableau Server de forma que o nome de usuário e senha de logon

sejam desabilitados. Nesses cenários, outrosmétodos de autenticação, como a auten-

ticação confiável, OpenID ou SAML podem ser usados. Consulte Autenticação.

Em alguns casos, pode ser necessário atualizar os diretórios externos LDAP para permitir

operações de associação com o formato nome de usuário + DN do Tableau Server. Con-

sulte Comportamento de associação do usuário ao fazer login.

Gerenciamento de usuários em implantações com arma-
zenamentos de identidades externos

Este tópico descreve detalhes técnicos importantes com os quais você deve estar fami-

liarizado caso use o armazenamento de identidades externo para gerenciar usuários no

Tableau Server. O Tableau Server é compatível com a conexão a um diretório externo

usando LDAP. Nesse cenário, o Tableau Server importa os usuários do diretório LDAP

externo para o repositório do Tableau Server como usuários do sistema.

Diretórios LDAP arbitrários

Onome de usuário do sistema no Tableau é o atributo que você define como parte da con-

figuração LDAP, por exemplo "cn". Isso ocorre para o recurso de importação individual do

usuário e para a sincronização de grupo. Consulte a Referência de configuração do arma-

zenamento de identidades externo.

Comportamento de associação do usuário ao fazer login

Pode ser necessário atualizar sua configuração LDAP para permitir a vinculação com

nomes de usuário anexados ao DN. Especificamente, você precisará atualizar sua con-

figuração LDAP quando o Tableau Server for configurado com umdiretório LDAP arbi-

trário. (por exemplo, OpenLDAP) que usa endereços de UPN ou de e-mail como nomes de

usuário.

O Tableau Server pesquisará um determinado usuário com base no nome de usuário for-

necido durante a entrada. OTableau Server tentará então se vincular ao nome de usuário
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anexado ao DN. Se o Tableau Server for configurado comGSSAPI, o nome de usuário@

REALM (nome de domínio) será usado.

Active Directory

Este conteúdo, no restante deste tópico, presume que você tenha familiaridade com o geren-

ciamento de usuários do Active Directory e com os conceitos básicos de esquema e domínio

do Active Directory.

Se você estiver instalando no Active Directory, instale o Tableau Server em um computador

que esteja vinculado ao domínio do Active Directory.

Observação: no contexto da sincronização de usuário e de grupo, o Tableau Server
configurado com o armazenamento de identidades LDAP é equivalente ao Active Direc-

tory. Os recursos de sincronização do Active Directory no Tableau Server funcionam

perfeitamente com soluções de diretório LDAP devidamente configuradas.

Autenticação de usuário do Active Directory e Tableau Server

OTableau Server armazena todos os nomes de usuário no armazenamento de identidades

do Tableau Server, que é gerenciado pelo repositório. Quando o Tableau Server é con-

figurado para usar o Active Directory para autenticação, você primeiro deve importar as iden-

tidades dos usuários do Active Directory para o repositório. Quando os usuários fazem

logon no Tableau Server, as credenciais são passadas para o Active Directory, que é res-

ponsável pela autenticação do usuário; o Tableau Server não faz a atutenticação. (Por

padrão, o NTLMé usado para a autenticação, mas você pode habilitar o Kerberos ou o

SAML para a funcionalidade de logon único, no entanto, em todos esses casos, a auten-

ticação é de responsabilidade do Active Directory). No entanto, os nomes de usuário do

Tableau armazenados no repositório são associados a direitos e permissões do Tableau

Server. Portanto, depois que a autenticação for verificada, o Tableau Server gerenciará o

acesso do usuário (autorização) aos recursos do Tableau.
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Atributos de nome de usuário do Active Directory e do Tableau Server

OActive Directory identifica exclusivamente objetos de usuário usando diversos atributos.

(Para obter detalhes, consulte Atributos de nome de usuário no site do). O Tableau Server

confia em dois atributos de nome de usuário do Active Directory:

l sAMAccountName. Esse atributo especifica o nome de logon que foi projetado ori-

ginalmente para ser usado com versões anteriores doWindows. Emmuitas orga-

nizações, esse nome é combinado com oNetBIOS para autenticação, usando um

formato como example\jsmith, em que example é o nomeNetBIOS e jsmith

é o valor sAMAccountName. Devido ao design original noWindows, o valor sAMAc-

countName deve ser menor que 20 caracteres.

No console administrativoUsuários e computadores do Active Directory do
Windows, esse valor fica no campo rotuladoNome de logon do usuário (pré-Win-
dows 2000) na guiaConta do objeto do usuário.

l userPrincipalName (UPN). Esse atributo especifica um nome de usuário no for-

mato jsmith@example.com, em que jsmith é o prefixo UPN e @exam-

ple.com é o sufixo UPN.

No console administrativoUsuários e computadores do Active Directory do
Windows, UPN é a concatenação de dois campo na guiaConta do objeto de usu-
ário: o campoNome de logon do usuário e a lista suspensa de domínio ao lado.

Adição de usuários do Active Directory

Você pode adicionar usuários individualmente do Active Directory, digitando-os no ambi-

ente de servidor ou criando um arquivo CSV e importando os usuários. Você tambémpode

adicionar usuários do Active Directory criando um grupo pelo Active Directory e importando

todos os usuários do grupo. O resultado pode ser diferente dependendo da abordagem uti-

lizada.

Importação do prefixo UPN como nome de usuário

Você não pode importar o UPN inteiro como umnome de usuário.

90 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/ms677605(v=vs.85).aspx


Namaioria dos casos, o nome de usuário que o Tableau Server importará para o arma-

zenamento de identidade será o valor sAMAccountName. Para obter mais informações

sobre exceções a esse comportamento, consulte o artigo da Base de Conhecimento, Impor-

tando o prefixo UPN como nome de usuário em cenários não padrão com o Active

Directory.

Adição de grupos de usuários

Se você importar um grupo de usuário do Active Directory, o Tableau importará todos os

usuários do grupo usando sAMAccountName.

Comportamento de sincronização ao remover usuários do Active Directory

Os usuários não podem ser automaticamente removidos do Tableau Server por meio de

uma operação de sincronização do Active Directory. Os usuários que forem desabilitados,

excluídos ou removidos dos grupos no Active Directory permanecem no Tableau Server,

para que seja possível fazer uma auditoria e reatribuir o conteúdo do usuário antes de remo-

ver completamente a conta.

No entanto, o Tableau Server atuará sobre objetos de usuário diferentes com base em

como o status do objeto do usuário é alterado no Active Directory. Há dois cenários: excluir/-

desabilitar usuários no Active Directory ou remover usuários de grupos sincronizados no

Active Directory.

Quando um usuário é excluído ou desabilitado no Active Directory e, em seguida, o grupo

dele é sincronizado no Tableau Server, o seguinte ocorre:

l O usuário é removido do grupo do Tableau Server que foi sincronizado.

l A função do usuário é definida como "não licenciado”.

l O usuário ainda pertencerá ao grupo Todos os usuários.

l O usuário não consegue entrar no Tableau Server.

Quando um usuário é removido de um grupo no Active Directory e, em seguida, o grupo é

sicronizado no Tableau Server, o seguinte ocorre:
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l O usuário é removido do grupo do Tableau Server que foi sincronizado.

l A função do usuário é retida: ela não é definida como “não licenciada”.

l O usuário ainda pertencerá ao grupo Todos os usuários.

l O usuário ainda terá permissão para o Tableau Server com acesso a tudo que o
grupo Todos os usuários tem permissão de usar.

Emambos os casos, para remover completamente o usuário do Tableau Server, o admi-

nistrador de servidor terá que excluir o usuário da página Usuários do servidor no Tableau

Server.

Apelidos de domínio

No Tableau Server, o apelido de domínio é equivalente ao nome de domínio NetBIOS do

Windows. Em uma floresta do Active Directory doWindows, um nome de domínio total-

mente qualificado (FQDN) pode ter qualquer nome arbitrário NetBIOS. O nomeNetBIOS é

usado como o identificador de domínio quando um usuário faz logon no Active Directory.

Por exemplo, o FQDN west.na.corp.lan pode ser configurado com umnome

NetBIOS (apelido) de SEATTLE. O usuário jsmith no domínio pode fazer logon noWin-

dows usando qualquer um dos seguintes nomes de domínio:

l west.na.corp.example.com\jsmith

l SEATTLE\jsmith

Se desejar que seus usuários se conectem ao Tableau Server com o nomeNetBIOS em

vez do FQDN, você precisará verificar se o valor do apelido de cada domínio no qual o

logon dos usuários está definido. Consulte editdomain para obter informações sobre como

visualizar e definir o valor do apelido para cada domínio.

Suporte a vários domínios

Você pode adicionar usuários e grupos de um domínio que é diferente do domínio do com-

putador do Tableau Server nesses casos:

l A confiança bidimensional foi estabelecida entre os domínios do servidor e dos usu-

ários.
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l Odomínio do servidor confia no domínio dos usuários (confiança unidirecional). Con-

sulte Requisitos de confiança de domínio para implantações do Active Directory.

Na primeira vez que você adicionar um usuário ou grupo do domínio não-servidor, deverá

especificar o nome de domínio totalmente qualificado com o nome do usuário/grupo. Quais-

quer usuários ou grupos adicionais que você adicione por esse domínio poderão ser adi-

cionados usando o apelido do domínio, desde que o apelido corresponda ao nome

NetBIOS. Se o Tableau Server for conectado a vários domínios, você tambémdeve espe-

cificar outros domínios aos quais o Tableau Server se conecta definindo a opção wgser-

ver.domain.whitelist (versão 2020.3 e anterior) ou wgserver.domain.accept_

list (versão 2020.4 e posterior) comTSM. Para obter mais informações, consulte wgser-

ver.domain.whitelist ou wgserver.domain.accept_list.

Nomes de exibição duplicados

Ogerenciamento de usuários com omesmo nome de exibição no Tableau pode ser con-

fuso, se os nomes de exibição do usuário não forem exclusivos em vários domínios. O

Tableau Server exibirá omesmo nome para dois usuários. Por exemplo, considere uma

organização com dois domínios, example.lan e example2.lan. Se o usuário John Smith exis-

tir em ambos os domínios, adicioná-lo a grupos e outras tarefas administrativas será con-

fuso no Tableau Server. Nesse cenário, considere atualizar o nome de exibição no Active

Directory para um dos usuários, a fim de diferenciar as contas.

Faça logon no Tableau Server com o nome NetBIOS

Os usuários podem fazer logon no Tableau Server usando o apelido de domínio (nome

NetBIOS), por exemplo, SEATTLE\jsmith.

O Tableau Server não pode consultar o nomeNetBIOS de um determinado FQDN. Como

resultado, o Tableau define o apelido de um determinado FQDN de acordo com a primeira

entrada no namespace. Por exemplo, com o FQDN west.na.corp.lan, o Tableau

define o apelido como west.

Portato, você poderá precisar atualizar o apelido do domínio no Tableau Server antes que

os usuários possam fazer logon com o apelido. Se você não atualizar o apelido, os usuários
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precisarão fazer logon usando um nome de domínio totalmente qualificado. Para obter

mais informações, consulte Usuários de novo domínio não conseguem fazer logon e não

aparecem na lista de usuários na base de dados de conhecimento do Tableau.

Requisitos de confiança de domínio para implantações do
Active Directory

Quando você executa o Tableau Server em umambiente do Active Directory em vários

domínios (namesma floresta do Active Directory ou em florestas diferentes), alguns recur-

sos do Tableau dependem da relação de confiança entre os domínios. Por exemplo, alguns

administradores gerenciam usuários em domínios separados de onde implementam apli-

cativos de servidor, como o Tableau Server. Em outras empresas, uma implementação do

Tableau Server pode ser compartilhada com parceiros externos ou parceiros diferentes na

organização. Por fim, as fontes de dados autenticadas por Windows como as do SQLSer-

ver, MSAS ouOracle, que conectam-se ao Tableau Server, tambémpodem estar em

outros domínios.

Se for possível, recomendamos a configuração de uma confiança bidirecional entre todos

os domínios que interagem com o Tableau Server. Se não for possível, o Tableau Server

pode ser configurado para suportar a autenticação de usuário onde uma confiança uni-

direcional foi configurada. Nesse caso, uma confiança unidirecional entre domínios é pos-

sível quando o domínio no qual o Tableau Server está instalado é configurado para confiar

no domínio onde as contas estão.

A figura a seguir mostra a confiança unidirecional entre o domínio no qual o Tableau Server

está instalado e o domínio que contém as contas:
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Neste cenário, o Tableau Server está no domínio dev.local, e os usuários do domínio users.-

lan do Active Directory são importados para o Tableau Server. Uma relação de confiança

unidirecional é um requisito deste cenário; especificamente, o dompinio dev.local está con-

figurado para confiar no domínio users.lan. Os usuários no domínio users.lan podem aces-

sar o Tableau Server no domínio dev.local com suas credenciais normais do Active

Directory. Entretanto, pode ser preciso atualizar o nome do domínio no Tableau Server

antes que os usuários façam logon com tal nome. Consulte a Base de dados de conhe-

cimento do Tableau para obter mais informações.

Ao configurar o Tableau Server para este cenário, especifique o domínio de usuário pri-

mário durante a instalação. Consulte Configurar as definições do nó inicial. Para garantir

que o Tableau Server possa se conectar a outros domínios do Active Directory, você tam-

bém deve especificar outros domínios aos quais o Tableau Server se conecta definindo a

opção wgserver.domain.accept_list com o TSM. Para obter mais informações,

consulte wgserver.domain.accept_list.

A conta de serviço Run As tambémdeve ter acesso de consulta (Leitura) para cada domínio

do qual os usuários serão importados.

O logon único do Kerberos é compatível com este cenário de confiança unidirecional.

Analise oGerenciamento de usuários em implantações com armazenamentos de iden-

tidades externos para entender como vários domínios, a nomeação de domínio, o NetBIOS
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e o formato do nome de usuário do Active Directory influenciam o gerenciamento de usu-

ário do Tableau.

Conectar-se a dados em tempo real em cenários de confiança unidirecional

No cenário de confiança unidirecional, os usuários que conectam-se ao Tableau Server

podem conectar a dados em tempo real hospedados na nuvem ou em qualquer outra fonte

de dados local que não depende da autenticação doWindows.

Fontes de dados que exigem a autenticação doWindows podem apresentar requisitos de

autenticação adicionais que complicam o cenário, ou que podem evitar que os usuários do

Tableau Server conectem-se. Isso é devido ao Tableau Server usar a conta de serviço Run

As para autenticação de tais fontes de dados. Se estiver executando o Tableau Server em

umdomínio diferente do que as fontes de dados que usam a autenticação doWindows,

verifique se a conta de serviço Run As em uso no Tableau Server possa acessar a fonte de

dados.

Como se comunicar com a Internet

Namaioria das empresas, o Tableau Server precisa se comunicar com a Internet. O

Tableau Server foi projetado para operar dentro de uma rede interna protegida. Não con-

figure o Tableau Server diretamente na Internet ou em umDMZ. Em vez disso, a comu-

nicação entre a rede e a Internet deve ser mediada com servidores proxy. Se o computador

que executa o Tableau Server não consegue acessar a Internet diretamente, é necessário

implantar servidores proxy de encaminhamento paramediar o tráfego de dentro da rede

aos destinos na Internet. O Tableau Server não oferece suporte à autenticação de proxy

manual ou de passagem.

Para o tráfego de entrada, recomendamos a execução do Tableau Server por meio de ser-

vidores proxy reversos.

Como o Tableau se comunica com a Internet

OTableau Server precisa de acesso de saída para a Internet nestes cenários:
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l Trabalho commapas. OTableau usa dados demapa que são hospedados exter-

namente.

OTableau Server precisa se conectar aos seguintes locais de Internet com a porta

443 para usar mapas:

l mapsconfig.tableau.com

l api.mapbox.com

Se ele não conseguir fazer essas conexões, osmapas não carregarão.

Teste a conectividade ao acessar cada um destes endereços em umnavegador:

https://mapsconfig.tableau.com/v1/config.json e https://a-

pi.mapbox.com/ o solicitará a baixar um arquivo json.

Se você usar um proxy para se conectar à Internet e não conseguir se conectar a

api.mapbox.com, consulte Trabalho com firewalls no site daMapbox.

Para o Tableau Server versão 2019.1 e anterior, consulte a documentação da sua ver-

são: Ajuda do Tableau

l Como conectar-se ao servidor de send-logs do Tableau.

É possível fazer upload de arquivos de registro para o Tableau ao trabalhar com o

Suporte. Consulte tsm maintenance send-logs. Para fazer upload de arqui-

vos com sucesso para o Tableau, o Servidor Tableau deve se comunicar com o ser-

vidor de send-logs na porta 443:

report-issue.tableau.com:443

l Enviando dados básicos do produto.

O domínio, prod.telemetry.tableausoftware.com, é usado pelo Tableau para receber

osDados básicos do produto sobre a inicialização e o desligamento do processo.

Tambémé usado para os dadosmais gerais de uso do produto.
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O tráfego para este domínio ocorrerá na porta 80 (para registro inicial de nossos cli-

entes de Dados de produto) e na porta 443 (para todo o tráfego subsequente).

prod.telemetry.tableausoftware.com:80

prod.telemetry.tableausoftware.com:443

l Licenciamento. Os produtos do Tableau se conectam à Internet para ativar chaves

de produto. A menos que você ative o software Tableau com a Ferramenta de ati-

vação off-line, todos os produtos do Tableau devem ter acesso à Internet para vali-

dar as licenças. Especificamente, o Tableau requer acesso à Internet durante as

seguintes operações de licenciamento: ativação, desativação e na data demanu-

tenção da atualização. Para obter mais informações sobre essas operações, con-

sulte Gerenciar licenças.

OTableau Server precisa se conectar aos seguintes locais na Internet para fins de

licenciamento:

l atr.licensing.tableau.com:443

l licensing.tableau.com:443

l register.tableau.com:443

l o.ss2.us

l s.ss2.us

l ocsp.rootg2.amazontrust.com

l ocsp.rootca1.amazontrust.com

l ocsp.sca1b.amazontrust.com

l crt.sca1b.amazontrust.com

l crt.rootca1.amazontrust.com
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l ocsp.sca0a.amazontrust.com

l crt.sca0a.amazontrust.com

l ocsp.sca1a.amazontrust.com

l crt.sca1a.amazontrust.com

l ocsp.sca2a.amazontrust.com

l crt.sca2a.amazontrust.com

l ocsp.sca3a.amazontrust.com

l crt.sca3a.amazontrust.com

l ocsp.sca4a.amazontrust.com

l crt.sca4a.amazontrust.com

l crl.rootca1.amazontrust.com

l crl.rootg2.amazontrust.com

l crl.sca1b.amazontrust.com

l cacerts.digicert.com

As solicitações para os domínios acima podem ser feitas na porta 80 ou 443. A porta

80 é utilizada para validação de certificados (revogação, cadeia de certificados etc). A

porta 443 é usada para conexões SSL.

Se o Tableau Server não conseguir fazer uma conexão enquanto estiver tentando ati-

var sua licença, você será solicitado a fazer uma ativação offline.

Para diagnosticar a conectividade com o servidor de licenciamento do Tableau, cole a

seguinte URL emumnavegador ou em umprompt de comando curl no computador

do Tableau Server.
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https://atr.licensing.tableau.com/_status/healthz

Se o Tableau Server puder acessar o servidor de licenciamento, ele exibirá umamen-

sagem "OK". Caso contrário, um erro como "Não é possível acessar esta página"

pode ser exibido. Para resolver esse problema, trabalhe com sua equipe de rede

para desbloquear o acesso a atr.licensing.tableau.com:443 no computador do

Tableau Server.

l Trabalho com dados externos ou na nuvem.

OTableau Server precisa se conectar aos seguintes locais de Internet para serviços

de Box, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Google Sheets e Anaplan:

galop.connectors.tableau.com:443: atualiza as configurações do ambi-

ente.

OTableau Server pode executar sem acesso à Internet. Para obter mais informações

sobre a implantação do Tableau Server em empresas sem acesso à Internet, consulte Ins-

talar o Tableau Server em umambiente desconectado (fisicamente isolado).

Em várias empresas, os usuários tambémprecisam acessar o Tableau Server de fora da

rede (ou seja, pela Internet). Por exemplo, em diversas empresas, os usuários querem

acessar o Tableau Server por seus dispositivosmóveis para poder interagir com exibições

armazenadas no servidor. Para configurar o acesso ao Tableau Server pela Internet ou por

dispositivosmóveis, é necessário usar um proxy reverso. Consulte Configuração de pro-

xies no Tableau Server.

Configuração de proxies no Tableau Server

Namaioria das empresas, o Tableau Server precisa se comunicar com a Internet. O

Tableau Server foi projetado para operar dentro de uma rede interna protegida. Não con-

figure o Tableau Server diretamente na Internet ou em umDMZ. Em vez disso, a comu-

nicação entre a rede e a Internet deve ser mediada com servidores proxy. OServidor proxy

avançadomedia o tráfego de dentro da rede para os destinos na Internet. Servidores de

proxy reversomediam o tráfego da Internet para destinos dentro da rede.
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Quem deve ler este artigo?

Este artigo é para os profissionais de TI que têm experiência com soluções de redes gerais e

de proxy de gateway. O artigo descreve como e quando o Tableau precisa de acesso à Inter-

net e descreve como configurar sua rede e o Tableau para usar proxy reverso e de enca-

minhamento para acesso de e à Internet. Há diversas soluções de proxy de terceiros

disponíveis, portanto, parte do conteúdo no artigo é necessariamente genérico.

Antes de configurar um servidor proxy, consulte Como se comunicar com a Internet.

Configurar um servidor proxy de encaminhamento

Para habilitar a comunicação do Tableau Server com a Internet, implante o Tableau Server

com um servidor proxy de encaminhamento. Quando o Tableau Server precisa acessar a

Internet, ele não envia a solicitação diretamente para a Internet. Em vez disso, ele envia a

solicitação para o proxy de encaminhamento, que, por sua vez, encaminha a solicitação. Os

proxies avançados ajudam os administradores a gerenciar o tráfego para fora da Internet,

em tarefas como balanceamento de carga, bloqueio de acesso a sites etc.

Se você usa um proxy de encaminhamento, é necessário configurar os computadores que

executam o Tableau Server na rede para enviar o tráfego para o proxy de encaminhamento.

OTableau Server não oferece suporte à autenticação de proxymanual ou de passagem.

Se você estiver executando a autenticaçãoOpenID com uma solução de proxy de enca-

minhamento, configurações adicionais são necessárias. Consulte Configurar OpenID para

trabalhar com umproxy de encaminhamento.

Configuração do Tableau Server no Windows para trabalhar com um proxy de enca-
minhamento

As etapas para configurar as opções de Internet no computador com o Tableau Server

dependem de qual cenário descrevemelhor a sua empresa:
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l Sua empresa não usa uma solução de proxy de encaminhamento. Se a
empresa não estiver executando uma solução de proxy e o computador no qual você

está instalando o Tableau Server puder se comunicar com a Internet, não será neces-

sário seguir os procedimentos especificados aqui.

l Um solução de proxy é implantada e arquivos de configuração automática
definem as configurações de conexão. Se a sua organização usa arquivos de
configuração automática (como arquivos PAC ou .ins) para especificar infor-

mações de conexão com a Internet, é possível usar essas informações na caixa de

diálogo Configurações de rede local (LAN) noWindows. Para obter mais infor-

mações, consulte Ativar detecção e configuração automática de configurações de

navegador no site de suporte daMicrosoft.

l Uma solução de proxy está implantada, mas os arquivos de configuração
automática ainda não estão implantados. Neste cenário, ajuste as con-
figurações de LAN no computador comWindows que executa o Tableau Server

para que as conexões ao servidor proxy sejam feitas sob o contexto de segurança da

conta de usuário Run As. Tambémé necessário configurar localhost e outras ins-

tâncias internas do Tableau Server como exceções.

O procedimento a seguir descreve as etapas do último cenário, uma solução de proxy sem

arquivos de configuração automática, onde o Tableau Server está sendo executado noWin-

dowsServer.

Observação: se estiver usando uma instalação distribuída do Tableau Server, exe-
cute os seguintes procedimentos no nó inicial do servidor e em cada nó adicional.

Etapa 1: adicionar a conta de serviço do usuário Run As ao grupo de Administradores locais

Para realizar este procedimento, faça logon no computador com o Tableau Server como a

conta de serviço Run As. Por padrão, a política "logon local" não se aplica à conta de ser-
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viço Run As. Portanto, deve-se adicionar a conta de serviço Run As temporariamente ao

grupo de Administradores Locais.

Caso ainda não tenha instalado o Tableau Server no computador, consulte Alterar a conta

de serviço Run As. Caso já tenha instalado o Tableau Server e configurado a conta de ser-

viço Run As, será possível determinar o nome da conta de serviço Run As ao fazer logon na

interface do usuário naWeb do Tableau Server. A conta de serviço Run As do Tableau Ser-

ver está listada na guiaGeral da janela Configuração. Consulte Fazer logon na interface
do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

Adicione a conta de serviço Run As ao grupo de Administradores locais usando as etapas

emAdicionar ummembro a um grupo local no site daMicrosoft. Ao terminar de configurar

as informações de proxy de encaminhamento, você removerá a conta de serviço Run As do

grupo Administradores locais.

Etapa 2: configurar o servidor proxy nas configurações de LAN do Windows

1. Com a conta de serviço Run As, faça logon no computador no qual o Tableau Server

está ou será instalado.

2. Abra a caixa de diálogoConfigurações da Rede Local (LAN). (Uma forma rápida
de chegar a essa caixa de diálogo é pesquisar por Internet Options nomenu Ini-

ciar doWindows. Na caixa de diálogoPropriedades da Internet, clique na guia
Conexões e clique em Configurações LAN.)

3. EmServidor proxy, selecioneUsar um servidor proxy para a rede local, digite o
endereço e a porta do servidor proxy e selecioneNão usar um servidor proxy para
endereços locais.
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Mantenha a caixa de diálogo aberta e vá para a próxima etapa.

Etapa 3: adicionar exceções para ignorar o servidor proxy

Você adiciona exceções a esta configuração de proxy para garantir que toda a comu-

nicação em um cluster do Tableau Server (se tiver um agora ou terá um posteriormente)

não seja roteada para o servidor proxy.

1. Na caixa de diálogo Configurações da Rede Local (LAN), cliqueAvançadas. (Esta
opção estará disponível somente se você selecionar a opção para usar um servidor

proxy para a sua LAN.)

2. Na caixa de diálogoConfigurações de Proxy, digite o seguinte no campoExce-
ções.
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l localhost

l Os nomes de host do servidor e endereços IP dos outros computadores com
Tableau Server no mesmo cluster.

Use ponto e vírgula para separar os itens.

3. Feche a caixa de diálogo configurações de proxy e a caixa de diálogo Configurações

de rede local (LAN).

4. Na caixa de diálogoOpções da Internet, clique emOK para aplicar as definições.

Mantenha-se conectado ao computador e vá para a próxima etapa.

Etapa 4: verificar se as configurações de proxy não estão em conflito com as variáveis de
ambiente do Windows

Algumas empresas definem as configurações de proxy direto como variáveis de ambiente

no sistema operacionalWindows. Se essas configurações estiverem definidas no com-

putador onde o Tableau Server é executado, verifique se não há conflito com as con-

figurações preenchidas aqui.

1. No computador onde o Tableau Server é executado, insira "configurações avançadas

do sistema" na caixa de pesquisa e, em seguida, pressione Enter para abrir a caixa

Propriedades do sistema.

2. Na guiaAvançado, clique emVariáveis de ambiente.

3. Vá até o campoVariáveis do sistema.

Se http_proxy ou https_proxy for especificado, verifique se os valores não

estão em conflito com o endereço do servidor proxy configurado na etapa anterior.

l Se as configurações existentes não forem conflitantes, vá para a "Etapa 5: tes-

tar a configuração de proxy".

l Se as configurações existentes entrarem em conflito, crie uma nova variável
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chamada no_proxy e digite:

l o nome do host, o

l Endereço IP

Por exemplo, localhost,192.168.0.10. Para obter mais informações,

consulte o artigoMSDN daMicrosoft, Definir variáveis de ambiente.

4. Clique emOK.

Etapa 5: verifique se as configurações de proxyWinHTTP não estão em conflito com as con-
figurações de LAN do Windows

Se o ATR do servidor estiver habilitado (é habilitado por padrão no Tableau Server 2021.4

ou posterior), verifique se o proxyWinHTTP está configurado e não está em conflito com as

configurações de LAN doWindows.

1. Com a conta de serviço Run As, faça logon no computador no qual o Tableau Server

está ou será instalado.

2. Abra o prompt de comando e use o seguinte comando para confirmar a configuração

atual:

netsh winhttp show proxy

3. Configure o proxy paraWinHTTP usando um dos seguintesmétodos:

l Use o seguinte comando se você importar a configuração dasConfigurações

de LAN doWindows:

netsh winhttp import proxy source=ie

l Use o seguinte comando para configurar o proxyWinHTTP separadamente:

netsh winhttp set proxy <proxy server> <proxy bypass

list>
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Para obter mais informações, consulte Configurar o servidor proxymanualmente

usando o comando netsh no site daMicrosoft.

4. Confirme se as configurações de proxy não estão em conflito com outras con-

figurações de proxy doWindows.

Etapa 6: testar as configurações de proxy

Para testar as novas configurações, enquanto ainda conectado na conta de serviço Run As

no computador do Tableau Server, abra um navegador daWeb e teste asURLs do Tableau

a seguir:

https://mapsconfig.tableau.com/v1/config.json e https://a-

pi.mapbox.com/ solicitará que você baixe um arquivo json.

Etapa 7: remover a conta de serviço Run As do grupo de Administradores locais

Após testar as configurações de proxy, remova a conta de serviço Run As do grupo de Admi-

nistradores locais. Deixar a conta de serviço Run As no grupo de administradores aumenta

as permissões da conta de serviço Run As e coloca a segurança em risco.

Reinicie o Tableau Server para que todas as alterações sejam aplicadas.

Gerador de relatórios de falhas do servidor

Se sua organização usar um servidor proxy para se conectar à internet, você deve con-

figurar o gerador de relatórios de falhas do servidor do Tableau para usar o proxy. Mesmo

que já tenha configurado o Tableau Server para usar um proxy, tambémdeverá configurar o

gerador de relatórios de falhas do servidor separadamente. Para configurar o proxy para o

gerador de relatórios de falhas do servidor, consulte Configurar o relato de falhas do ser-

vidor.

Como um proxy reverso funciona com o Tableau Server

Umproxy reverso é um servidor que recebe solicitações de clientes externos (Internet) e as

encaminha para o Tableau Server. Por que usar um proxy reverso? A resposta básica é

segurança. Um proxy reverso disponibiliza o Tableau Server para a Internet sem precisar
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expor o endereço IP individual do Tableau Server à Internet. Um proxy reverso também

age como uma autenticação ou um dispositivo de passagem para que os dados não sejam

armazenados de forma que pessoas de fora da empresa possam acessá-los. Este requi-

sito pode ser importante para as organizações sujeitas a várias regulamentações de pri-

vacidade, como PCI, HIPAA ou SOX.

Odiagrama a seguir ilustra o caminho de comunicação quando um cliente faz uma soli-

citação ao Tableau Server configurado para funcionar com um servidor proxy reverso.

1. Um cliente externo inicia uma conexão com o Tableau Server. O cliente usa uma

URL pública configurada para o servidor proxy reverso, como https://-

tableau.example.com. (O cliente não sabe que está acessando um proxy

reverso).

2. O proxy reversomapeia essa solicitação, por sua vez, para uma solicitação no

Tableau Server. O proxy reverso pode ser configurado para autenticar o cliente

(usando SSL/TLS) como uma pré-condição para passar a solicitação ao Tableau

Server.

3. O Tableau Server recebe a solicitação e envia a resposta ao proxy reverso.

4. O proxy reverso envia o conteúdo de volta ao cliente. Em relação ao cliente, ele aca-

bou de ter uma interação com o Tableau Server e não tem como saber que a comu-

nicação foi mediada pelo proxy reverso.
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Servidores proxy e SSL

Para obter amelhor segurança, você deve configurar os servidores proxy reversos para

usar SSL em qualquer tráfego externo à rede. Isso ajuda a garantir a privacidade, a inte-

gridade do conteúdo e a autenticação. A menos que você tenha implantado outrasmedidas

de segurança para proteger o tráfego entre o seu gateway de internet e o Tableau Server,

também recomendamos configurar o SSL entre o proxy do gateway e o Tableau Server. É

possível usar certificados internos ou autoassinados para criptografar o tráfego entre

Tableau Servers e outros computadores internos.

Acesso móvel

OTableau Server adiciona um cabeçalho X-header a todas as respostasHTTP para

sessões do TableauMobile. Por padrão, amaioria das soluções por proxy preservarão os

X-headers. Se a sua solução por proxy não preserva os X-headers, então será necessário

configurar seu servidor proxy para preservar o seguinte cabeçalho em todas as respostas

HTTP para sessões de clientesmóveis: X-Tableau: Tableau Server.

Se a autenticação foi configurada no gateway do servidor proxy, então o seu servidor proxy

deve responder às solicitacõesHTTP do TableauMobile com uma resposta HTTP 302. A

resposta 302 deve incluir um redirecionamento para a página de logon do provedor de iden-

tidade. Para visualizar um diagrama que descreve a sequência de autenticação 302, con-

sulte Sequência de autenticação do TableauMobile na comunidade do Tableau.

Proxy reverso e autenticação de usuário

OTableau Server sempre autenticará os usuários. Isso significa que, mesmo que esteja

autenticando conexões de entrada no gateway de sua empresa, o Tableau Server ainda

assim autenticará o usuário.

Contudo, nem todos os clientes serão compatíveis com a autenticação do usuário com um

proxy reverso:
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l Para navegadores daWeb compatíveis, use SAML, OpenID Connect, Kerberos,

tíquetes confiáveis ou autenticaçãomanual com umproxy reverso.

l OTableauMobile suporta autenticação SAML oumanual com umproxy reverso. A

versão de iOS do TableauMobile suporta o Kerberos com umproxy reverso. A

mesma recomendação acima se aplica.

l OTableau Prep não aceita autenticação com umproxy reverso. Para acesso

remoto, use uma solução VPN ou configure seu proxy reverso para rotear o tráfego

do Tableau Prep diretamente para o Tableau Server para autenticação.

l OTableau Desktop oferece suporte à autenticação com umproxy reverso, desde

que ummódulo de autenticação esteja executando a pré-autenticação no proxy

reverso antes que o tráfego seja roteado para o Tableau Server para autenticação

final. Para obter mais informações, consulte a Parte 5 - Configurando a camada da

Web doGuia de implantação do Tableau Server Enterprise e Configurar módulo de

autenticação com Independent Gateway .

Se a sua empresa for autenticada com o Active Directory:

l Active Directory com Habilitar logon automático (SSPI) não é compatível com o proxy
reverso.

l O Tableau Server deve ser configurado para proxy reverso antes de configurá-lo
para Kerberos. Para obter mais informações, consulte Configurar o Kerberos.

Configurar o Tableau Server para funcionar com um servidor proxy
reverso

Antes de configurar o Tableau Server, você precisará coletar as informações a seguir

sobre a configuração do servidor proxy. Para configurar o Tableau Server, use o comando

tsm configuration set. As informações de coleta obrigatória correspondem às

opções necessárias ao executar tsm.

A maioria das seguintes opções do tsm tambémé usada para configurar as implantações

do Tableau Server que funcionam em segundo plano a um balanceador de carga. Para

obter mais informações, consulte Adicionar um balanceador de carga.
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Item Descrição Opção tsm con-

figuration set cor-
respondente

Endereço IP ou
CNAME

Você pode inserir um endereço IP ou

umCNAME nessa opção.

O endereço IP público ou os ende-

reços do servidor proxy. O endereço

IP deve estar no formato IPv4, como

203.0.113.0, e deve ser um IP

estático.

Caso não consiga fornecer um IP

estático ou, se estiver usando pro-

xies em nuvem ou balanceadores de

carga externos, é possível espe-

cificar o valor DNS deCNAME

(nome canônico) que os clientes usa-

rão para se conectar ao Tableau Ser-

ver. Este valor CNAME deve ser

configurado na solução de proxy

reverso para se comunicar com o

Tableau Server.

gateway.trusted

FQDN O nome de domínio totalmente qua-
lificado que as pessoas usam para
acessar o Tableau Server, como
tableau.example.com. O
Tableau Server não suporta alter-
nância de contexto para essa opção.
Por exemplo, a seguinte URL não é
compatível: exam-
ple.com/tableau.

gateway.public.host
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Item Descrição Opção tsm con-

figuration set cor-
respondente

Não FQDN Qualquer nome de subdomínio para
o servidor proxy. No exemplo table-
au.example.com, o nome do sub-
domínio é tableau.

gateway.trusted_

hosts

Aliases Quaisquer nomes alternativos públi-
cos do servidor proxy. Na maioria
dos casos, os aliases são desig-
nados usando valores CNAME. Um
exemplo seria um servidor proxy
bigbox.example.com e entradas
CNAME de ftp.example.com e
www.example.com.

gateway.trusted_

hosts

Portas Os números de porta do tráfego do
cliente para o servidor de proxy
reverso.

gateway.public.port

Se estiver usando uma instalação distribuída do Tableau Server, execute os seguintes

comandos tsm no nó inicial do cluster.

1. Insira o seguinte comando para acessar o FQDN que os clientes usarão para chegar

ao Tableau Server pelo servidor proxy, no qual name é o FQDN:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v "name"

Por exemplo, se o Tableau Server for encontrado inserindo-se https://-

tableau.example.com no navegador, digite este comando:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v "table-

au.example.com"

2. Insira o seguinte comando para definir o endereço ou o CNAME do servidor proxy,
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no qual server_address é o endereço IPv4 ou o valor de CNAME:

tsm configuration set -k gateway.trusted -v "server_ip_

address"

Se a empresa usar vários servidores proxy, insira vários endereços IPv4, separando-

os com vírgulas. Intervalos de IP não são suportados. Paramelhorar a inicialização

do Tableau Server, reduza o número de entradas em gateway.trusted.

3. Insira o comando a seguir para especificar nomes alternativos para o servidor proxy,

como seu nome de domínio totalmente qualificado, nomes de domínio não totalmente

qualificados e aliases. Se houver mais de um nome, separe-os por vírgula.

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "name1,

name2, name3"

Por exemplo:

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "proxy1.e-

xample.com, proxy1, ftp.example.com, www.example.com"

4. Se o servidor proxy estiver usando SSL para se comunicar com a Internet, execute o

seguinte comando, que diz ao Tableau que o servidor de proxy reverso está usando a

porta 443 em vez da porta 80:

tsm configuration set -k gateway.public.port -v 443

Observação: se o servidor proxy estiver usando SSL para se comunicar com o

Tableau Server, o SSL deverá ser configurado e estar habilitado no Tableau Ser-

ver.

5. Insira o comando a seguir para aplicar a alteração de configuração:

tsm pending-changes apply
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Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Configurar o servidor proxy reverso para funcionar com o Tableau Ser-
ver

Quando um cliente acessa o Tableau Server por um proxy reverso, cabeçalhos demen-

sagem específicos precisam ser preservados (ou adicionados). Especificamente, todos os

servidores proxy na cadeia demensagens precisam ser representados nas configurações

gateway.trusted e gateway.trusted_hosts.

O gráfico a seguir mostra cabeçalhos de exemplo de uma cadeia demensagens de um

salto na qual um servidor proxy está se comunicando diretamente com o Tableau Server:

O gráfico a seguir mostra cabeçalhos de exemplo de uma cadeia demensagens de vários

saltos, na qual amensagem passa por dois servidores proxy antes de se conectar ao

Tableau Server:
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A tabela a seguir descreve o que são esses cabeçalhos e como eles estão relacionados às

definições de configuração no Tableau Server:

Cabeçalhos Descrição Configurações rela-
cionadas do Tableau
Server

REMOTE_ADDR e
X-FORWARDED-

FOR (XFF)

O Tableau Server precisa desses
cabeçalhos para determinar o
endereço IP de origem das soli-
citações. O cabeçalho X-
FORWARDED-FOR precisa apre-
sentar a cadeia de endereço IP para
o Tableau Server na ordem em que
as conexões aconteceram.

O endereço IP definido
emgateway.trusted
deve ser igual ao IP apre-
sentado em REMOTE_

ADDR. Se você enviar
vários endereços
emgateway.trusted,
um deles deve cor-
responder ao IP apre-
sentado em REMOTE_

ADDR.

HOST e X-
FORWARDED HOST

(XFH)

Esses cabeçalhos são usados para
gerar links absolutos para o Tableau
Server quando ele responde ao cli-
ente. O cabeçalho X-FORWARDED-
HOST precisa apresentar nomes de
host para o Tableau Server na
ordem em que as conexões acon-
teceram.

Os nomes de host que são
apresentados no cabe-
çalho X-FORWARDED-
HOST devem ser incluídos
nos nomes de host espe-
cificados em gateway.-

trusted_hosts.
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X-FORWARDED-

PROTO (XFP)
Este cabeçalho é necessário se o
SSL estiver habilitado para o tráfego
do cliente para o proxy, mas não
para o tráfego do proxy para o
Tableau Server.

Os cabeçalhos X-FORWARDED-

PROTO são importantes para cená-

rios em queHTTP ouHTTPS não

sãomantidos ao longo de cada salto

da rota demensagem. Por exemplo,

se o proxy reverso necessita de SSL

para solicitações externas, mas o trá-

fego entre o proxy reverso e o

Tableau Server não está con-

figurado para usar SSL, os cabe-

çalhos X-FORWARDED-PROTO são

necessários. Algumas soluções de

proxy acrescentam os cabeçalhos

X-FORWARDED-PROTO auto-

maticamente, enquanto outras não.

Finalmente, dependendo da sua

solução proxy, você pode ter que

configurar o encaminhamento de

porta para traduzir a solicitação da

porta 443 à porta 80.

Artigo KB relacionado: Erro "Não é

possível fazer logon" e "Nome de

usuário ou senha inválida" com

SAML após atualização.

A configuração de porta no

proxy reverso (conexões

de entrada do cliente e

conexões de saída para o

Tableau Server) deve ser

especificada nos parâ-

metros correspondentes:
gateway.public.port

, que é a porta que os cli-

entes usam para se conec-

tar ao proxy.

Se o servidor proxy estiver

usando SSL para se comu-

nicar com o Tableau Ser-

ver, o SSL deve ser

configurado e habilitado no

Tableau Server.
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Validar configuração de proxy reverso

Para validar a configuração do proxy reverso, publique pastas de trabalho e fontes de dados

por meio da criação naWeb do Tableau Server ou do Tableau Desktop. Ao se conectar por

um navegador daWeb com o Tableau Server na Internet, verifique se você está usando um

navegador recomendado. Publique e visualize pastas de trabalho que usam fontes de

dados existentes além de uma fonte de dados publicada por você. Use os links abaixo para

se familiarizar com a conexão com o Tableau Server como umusuário final.

Tarefa Documentação

Visão geral da criação na Web. Usar o Tableau naWeb

Faça logon no Tableau Server por meio do Tableau
Desktop ou de um navegador da Web.

Fazer logon no Tableau Ser-
ver ouOnline

Publique uma pasta de trabalho no Tableau Server. Publicar uma pasta de tra-
balho

Publique uma fonte de dados. Publicar uma fonte de dados

Abrir pasta de trabalho pelo Tableau Server. Como abrir pastas de tra-
balho no servidor

Sair do Server (com o Desktop). Fazer logon no Tableau Ser-
ver ouOnline

Baixar pasta de trabalho em um navegador da Web. Baixar pastas de trabalho

Verifique para certificar-se de que tabcmd (de um cliente
não servidor) funciona.

tabcmd

Tópicos relacionados

l Requisitos de acesso à Internet do Tableau Desktop
l Adicionar um balanceador de carga
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Implantar
Os tópicos desta seção disponibilizam informações sobre como instalar, configurar e atu-

alizar o Tableau Server noWindows.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Instalar e configurar o Tableau Ser-

ver.

Validando seu plano de implantação do Ser-
ver
Antes de se comprometer a instalar uma nova implantação do Tableau Server em sua orga-

nização, certifique-se de avaliar atentamente suas opções. Para amaioria das orga-

nizações, o Tableau Cloud fornecerá uma solução de análisemais confiável, eficiente e

econômica em comparação com o Tableau Server auto-hospedado. Para obter infor-

mações sobre a viabilidade do Tableau Cloud para sua organização, revise essa postagem

no blog, Should I movemy analytics to the cloud? (Devomover minha análise para a

nuvem?)

Se você determinou que deve auto-hospedar o Tableau Server, recomendamos seguir a

implantação prescrita do Tableau noGuia de implantação empresarial (EDG). OEDGapre-

senta uma arquitetura de referência totalmente testada e suportada, de alto desempenho,

escalável e segura, baseada em uma rede de dados em camadas. No futuro, estamos com-

prometidos em investir na arquitetura de referência EDGpara facilitar o lançamento de

recursos emelhorar os cenários de atualização.
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Instalação e configuração do Tableau Server
Os tópicos referenciados na parte inferior desta página descrevem as etapas de instalação

e configuração do Tableau Server. Se estiver instalando uma implantação distribuída (clus-

ter), use as etapas neste tópico para instalar o nó inicial e, em seguida, instalar nós adi-

cionais, consulte Instalações distribuída e de alta disponibilidade do Tableau Server.

Depois de executar a instalação, é necessário continuar a configuração ao ativar uma

licença, registrar o Tableau Server e configurar várias definições, inclusive a autenticação.

Em que versão você está instalando ou atualizando?

Começando com o Tableau Server na versão 2019.4.0 doWindows, um novo programa de

configuração é usado para instalar e atualizar o Tableau Server. Se você estiver instalando

ou atualizando para a versão 2019.3.x ou anterior, consulte a Ajuda do Tableau Server
2019.3 para obter instruções.

Outros métodos de instalação

Há algunsmétodos alternativos para a instalação do Tableau Server.

l Se quiser um procedimento de início rápido para instalar o Tableau Server em um

ambiente de não produção, consulte Começar a instalação.

l Os tópicos incluídos nesta seção de instalação descrevem como instalar o Tableau

Server noWindows usando o instalador interativo. Se você quiser instalar o Tableau

Server usando uma linha de comando, consulte Instalação automatizada do Tableau

Server.

l Se estiver instalando o Tableau Server em umambiente sem conexão à Internet,

consulte Instalar o Tableau Server em umambiente desconectado (fisicamente iso-

lado).
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l Além disso, é possível instalar o Tableau Server em várias plataformas de nuvem.

Consulte Instalar o Tableau Server na nuvem.

Validando seu plano de implantação do Server

Antes de se comprometer a instalar uma nova implantação do Tableau Server em sua orga-

nização, certifique-se de avaliar atentamente suas opções. Para amaioria das orga-

nizações, o Tableau Cloud fornecerá uma solução de análisemais confiável, eficiente e

econômica em comparação com o Tableau Server auto-hospedado. Para obter infor-

mações sobre a viabilidade do Tableau Cloud para sua organização, revise essa postagem

no blog, Should I movemy analytics to the cloud? (Devomover minha análise para a

nuvem?)

Se você determinou que deve auto-hospedar o Tableau Server, recomendamos seguir a

implantação prescrita do Tableau noGuia de implantação empresarial (EDG). OEDGapre-

senta uma arquitetura de referência totalmente testada e suportada, de alto desempenho,

escalável e segura, baseada em uma rede de dados em camadas. No futuro, estamos com-

prometidos em investir na arquitetura de referência EDGpara facilitar o lançamento de

recursos emelhorar os cenários de atualização.

Antes de começar

Para instalar o Tableau Server, é necessário que o seu computador atenda aos requisitos

de hardware. Você receberá umamensagem que informa se o seu computador atende os

requisitosmínimos, mas não satisfaz os requisitosmínimos recomendados. Neste caso, o

hardware do computador pode suportar uma instalação de avaliação do Tableau, mas não é

adequada para um ambiente de produção. Para obter mais informações, consulte Antes da

instalação....

Etapas de instalação

As etapas a seguir descrevem como instalar o Tableau Server em umúnico computador.

Use as etapas para instalar o Tableau Server em uma implantação de servidor único. Use

Tableau Software 121

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://www.tableau.com/pt-br/blog/should-i-move-my-analytics-cloud
https://www.tableau.com/pt-br/blog/should-i-move-my-analytics-cloud
https://help.tableau.com/current/guides/enterprise-deployment/pt-br/edg_intro.htm


as etapas para instalar o nó inicial em uma implantação de vários nós do Tableau Server.

Execute as etapas em sequência.

1. Instalar o TSM

2. Ativar e registrar o Tableau Server

3. Configurar as definições do nó inicial

4. Adicionar uma conta de administrador

Antes da instalação...

Observação: encontre informações adicionais sobre as especificações técnicas para
o Tableau Server no site daWeb do Tableau, aqui.

Este tópico inclui as solicitações e recomendações que devem ser consideradas antes de

instalar o Tableau Server em umambiente de produção.

l Se você não estiver familiarizado com o Tableau Server e desejar implementá-lo na
sua organização, incentivamos que você implemente primeiro o Tableau Server
como um único servidor em um ambiente de teste. Amaneira mais fácil de fazer uma
instalação de servidor único é seguir as etapas em Começar a instalação.

l Se você estiver implantando o Tableau Server em um cluster distribuído, revise
Requisitos distribuídos além dos requisitos e das recomendações descritas neste
tópico.

Validando seu plano de implantação do Server

Antes de se comprometer a instalar uma nova implantação do Tableau Server em sua orga-

nização, certifique-se de avaliar atentamente suas opções. Para amaioria das orga-

nizações, o Tableau Cloud fornecerá uma solução de análisemais confiável, eficiente e

econômica em comparação com o Tableau Server auto-hospedado. Para obter
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informações sobre a viabilidade do Tableau Cloud para sua organização, revise essa pos-

tagem no blog, Should I movemy analytics to the cloud? (Devomover minha análise para a

nuvem?)

Se você determinou que deve auto-hospedar o Tableau Server, recomendamos seguir a

implantação prescrita do Tableau noGuia de implantação empresarial (EDG). OEDGapre-

senta uma arquitetura de referência totalmente testada e suportada, de alto desempenho,

escalável e segura, baseada em uma rede de dados em camadas. No futuro, estamos com-

prometidos em investir na arquitetura de referência EDGpara facilitar o lançamento de

recursos emelhorar os cenários de atualização.

Recomendações de hardware para instalações de produção

A lista a seguir descreve as recomendaçõesmínimas de hardware para uma instalação de

nó único e uso de produção do Tableau Server:

Tipo de ins-
talação

Processador CPU RAM Espaço livre
em disco

Nó único l 64-bit (chip-
sets de x64)

l Deve aceitar
conjuntos de
instruções
SSE4.2 e
POPCNT

l Os pro-
cessadores
baseados em
ARM não são
suportados

8 núcleos (16

vCPUs), 2.0

GHz ou supe-

rior

Versão 2022.3

e posteriores:

l 128 GB

Versão

2021.4.0 para

versão

2022.1.x:

l 64 GB

Versão

2021.3.x e

anteriores:

l 32 GB

500GB - 1 TB
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Tipo de ins-
talação

Processador CPU RAM Espaço livre
em disco

Se estiver adicionando o Tableau Prep Conductor à sua instalação do
Tableau Server, recomendamos adicionar um segundo nó e dedicá-lo
para a execução do Prep Conductor no Tableau Server. Esse nó deve ter
um mínimo de quatro núcleos (8 vCPUs) e 16 GB de RAM.

Implantações

empresariais

e de vários

nós

Entre em contato com o Tableau para obter orientação técnica.

Os nós devem atender às recomendaçõesmínimas de hardware ou

excedê-las, exceto:

l Nós dedicados do Processador em segundo plano executando até

duas instâncias nele, onde 4 núcleos podem ser aceitáveis.

l Nó dedicado para o Tableau Prep Conductor: mínimo de quatro

núcleos (8 vCPUs) e 16GB deRAM.

l Nó dedicado para Independent Gateway: mínimo de 2 núcleos (4

vCPUs), 8 GB deRAMe 100GB de espaço livre em disco.

Importante: o requisito de espaço em disco não pode ser verificado até que você inicialize

o TSM.

l Oespaço livre em disco será calculado após a extração do programa de Instalação

do Tableau Server. O programa de instalação usa cerca de 1GB de espaço. Pode

ser necessário alocar espaço em disco adicional dependendo de vários fatores,

como estar usando extrações.

l Requisitos de espaço de armazenamento conectado à rede para arma-
zenamento de arquivo externo: se você estiver planejando configurar o Tableau
Server com armazenamento de arquivo externo, precisará estimar a quantidade de

espaço de armazenamento para dedicar em seu armazenamento conectado à rede.
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Estimativa do tamanho do armazenamento: você deve levar em consideração a quan-

tidade de armazenamento necessária para publicar e atualizar as extrações. Além

disso, você tambémdeve levar em consideração o tamanho do backup do repositório,

a menos que escolha especificamente a opção de fazer o backup do repositório sepa-

radamente, conforme descrito no tópico Opção 2: repositório de backup sepa-

radamente

l Extrações:
l Considere o número de extrações que será publicado no Tableau Server
e o tamanho de cada extração. Teste as suas necessidades ao publicar
várias extrações no Tableau Server e, em seguida, verifique o espaço
em disco usado. Você pode usar essa quantidade de espaço em disco
para ajudar a descobrir quantas extrações serão publicadas no Tableau
Server no decorrer do tempo, além de como cada extração existente terá
o tamanho aumentado.

l Considere o espaço necessário pelo diretório temp durante uma atu-

alização de extração. O diretório temp, que armazena uma extração

durante a atualização, pode necessitar de um tamanho três vezesmaior

que o do arquivo final.

l Backup do repositório:

l Para obter uma estimativa dos dados do repositório, verifique o tamanho

do diretório <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obter o tamanho exato dos dados de repositório, abra o arquivo de
backup e use o tamanho do arquivo workgroup.pg_dump.

l A contagem de núcleos baseia-se nos núcleos "físicos". Núcleos físicos podem repre-

sentar hardware de servidor reais ou em umamáquina virtual (VM). O hyper-thre-

ading é ignorado para a finalidades de contar núcleos.

l A RAMmostrada é omínimo recomendado para uma instalação de um nó único. A

instalação pode funcionar melhor commais RAM, dependendo da atividade, do

número de usuários e dos trabalhos em segundo plano.
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Para ver a lista completa de recomendações e os requisitosmínimos, consulte Requisitos

mínimos de hardware e recomendações para o Tableau Server.

Para implementações de nuvem públicas na AmazonWeb Services e naGoogle Cloud

Platform, a “vCPU” é na realidade umaCPU de hiper processamento e não um núcleo de

CPU total. Ao dimensionar as instâncias na nuvem, é preciso ter o dobro de vCPU que o

informado nos requisitos de núcleo de CPU do Tableau Server (8 vCPU necessária para

uma instalação de avaliação gratuita mínima, 16 vCPU recomendada para uma instalação

de nó único).

Requisitos do sistema operacional

Os seguintes sistemas operacionaisMicrosoft WindowsServer de 64 bits são compatíveis:

l Tableau Server 2021.3.0 e posterior:

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Versões mais recentes:

l Tableau Server 2020.1.0 - 2021.2.x:

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

l Tableau Server 2019.1.0 - 2019.x:

126 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



l WindowsServer 2008 R2

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Observação: todos os nós em um cluster de vários nós devem ter omesmo tipo de sis-

tema operacional. Você não pode instalar uma instância de vários nós do Tableau Ser-

ver em uma combinação de nós do Linux e doWindows.

Diretório de instalação

Por padrão, o Tableau Server será instalado na unidade do sistema. A unidade na qual o

Windows está instalado é a unidade do sistema. Namaioria dos casos, a unidade do sis-

tema é a unidade C:\. Neste caso padrão, o Tableau Server será instalado nos diretórios a

seguir:

l C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages

l C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server

Não especifique um link simbólico ou um local para o diretório de dados em um volume de

NFS (Network File System).

Locais de instalação não padrão

Em vez de instalar na unidade do sistema, algumas organizações instalam aplicativos em

uma unidade separada. Durante a instalação (ou com a instalação automática), é possível

especificar um local diferente para a instalação. Se você selecionar um drive de instalação

ou uma localização de pasta diferente durante a instalação, o diretório de dados do Tableau

Server será instalado nomesmo caminho. Ou seja, se você instalar o Tableau em um local
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não padrão, o caminho C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server padrão não

será criado.

Ao instalar em um local não padrão, considere o seguinte:

l Pode ser necessário configurar as permissões de conta do usuário Run Asmanu-

almente. Se você não usar a conta local predefinida, NetworkServices, como a conta

do serviço Run As, será necessário definir as permissões da conta que usará. É

necessário definir essas permissões depois de definir Tableau Server. Consulte Veri-

ficar permissões de pasta.

l Os arquivos de log são armazenados em <installation path or dri-

ve>\data\tabsvc\logs. O caminho C:\ProgramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs em uma instalação padrão é convertido em <ins-

tallation path or drive>\data\tabsvc\logs.

l Pode ser necessário especificar omesmo local ao atualizar para as versõesmais

recentes do Tableau Server. Para obter mais informações sobre a atualização, con-

sulte Visão geral da atualização do Tableau Server.

Observação: se executar o Tableau Server em umaVM, localmente ou na

nuvem, esteja ciente das possíveis complicações relacionadas ao licen-

ciamento. Isso se aplica se você estiver executando o Tableau Server como um

autônomo ou em um cluster. Se estiver apenas atualizando o Tableau Server na

VM, não será necessário ações adicionais relacionadas ao licenciamento. Caso

planeje clonar a VMpara criar uma nova produção ou ambiente de teste para

atualizar, será necessário desativar as licenças do Tableau Server antes da clo-

nagem. Se não fizer isso, o novo ambiente de VMpode acabar com uma licença

não confiável, e qualquer tentativa de atualização poderá falhar.
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Para clonar uma VM, certifique-se de que o Tableau Server seja não licenciado

(todas as licenças estejam desativadas). Depois de clonar a VM, ative a licença do

Tableau nela e dê continuidade à atualização.

l Ao instalar uma instância de vários nós do Tableau Server, o local de instalação (cami-
nho) deve ser o mesmo em todos os nós.

Tableau Prep Conductor

OTableau Prep Conductor é um dos processos no Tableau Server. Ele executa um fluxo,

verifica as credenciais de conexão e envia alertas se houver falha em um fluxo. OTableau

Prep Conductor usa a funcionalidade de agendamento emonitoramento do Tableau Server

para automatizar os fluxos em execução para atualizarem a saída do fluxo, em vez de fazer

logon no Tableau Prep Builder para executar manualmente fluxos individuais àmedida que

seus dados são alterados.

OTableau Prep Conductor é licenciado separadamente e está disponível com a licença do

DataManagement Para obter mais informações sobre o licenciamento do Tableau Prep

Conductor, consulte Licença DataManagement.

Recomendamos habilitar o Tableau Prep Conductor em umnó dedicado. Para obter mais

informações:

l Se estiver instalando um novo Tableau Server, consulte Etapa 1 (nova instalação):

instalar o Tableau Server com o Tableau Prep Conductor.

l Se você estiver adicionando o Tableau Prep Conductor a uma instalação existente do

Tableau Server, consulte o tópico Etapa 1 (instalação existente): habilitar o Tableau

Prep Conductor.

Requisitos adicionais

Certifique-se de que o seu ambiente tambématenda aos requisitos adicionais a seguir:

Nome de host
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l O Tableau Server deve resolver o hosthame para um endereço IP usando o servidor
de nomes de domínio (DNS) ou com um arquivo de host local no computador que
está executando o Tableau Server. Por padrão, os arquivos de host são arma-
zenados em \Windows\System32\Drivers\etc\hosts.

l O nome de host do servidor não deve ser alterado após iniciar o Tableau Services
Manager durante o processo de instalação. Por exemplo, isso pode acontecer se o
pacote cloud-init for usado para inicializar uma máquina virtual e o Tableau Server for
instalado nesta máquina.

l Os nomes do host que incluem sublinhado (_) não são compatíveis com o Tableau
Server.

Endereço IP estáticos

Ocomputador no qual o Tableau Server for instalado deve ter um endereço de IPv4 ou

IPv6 estático.

Drivers de banco de dados

Para conectar-se a fontes de dados específicas, o computador no qual o Tableau Server

for instalado deve ter os drivers de banco de dados corretos instalados. Para obter mais

informações, consulte Drivers de banco de dados.

Portas disponíveis

OTSMe Tableau Server precisam de uma porta TCP para que você os acesse. O padrão

do TSMé a porta 8850 e o padrão do serviço deGateway do Tableau Server é a porta 80.

Recomendamos certificar que as portas 8850 e 80 não estejam sendo usadas no seu sis-

tema antes de instalar o Tableau Server. Se essas portas não estiverem disponíveis, as por-

tas de TSMe gateway podem ser dinamicamente remapeadas a números de porta

diferente e, atualmente, não há interface para exibir para qual porta eles foram rema-

peados.

Se estiver instalando o Tableau Server em um computador que tambémexecuta o IIS (não

é uma implantação recomendada), você deverámodificar o número da porta do gateway

do Tableau para evitar conflito com o IIS. É possível especificar um número de porta de

gateway diferente durante o processo de configuração.
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Consulte Portas do Tableau ServicesManager.

Configuração do firewall local

Se você estiver executando um firewall no computador onde o Tableau Server será ins-

talado, você precisará abrir as seguintes portas padrão para o tráfego do Tableau Server.

Todos os números de porta, exceto 443, podem ser alterados.

Porta TCP/UDP Usada por ...

TIPO DE INSTALAÇÃO

Todos

Distribuída /
Alta dis-
ponibilidade

80 TCP Gateway X

443 TCP SSL. Quando o Tableau Server estiver
configurado para SSL, o servidor de
aplicativos redirecionará as solicitações
para essa porta. Não altere essa porta.

X

8850 TCP Tableau Services Manager. X

8060 TCP Banco de dados do PostgreSQL. X

8061 TCP Porta de verificação de backup do Post-
greSQL

X

8000-
9000

TCP Intervalo de portas reservado por
padrão para mapeamento dinâmico de
processos do Tableau

X

27000-
27009

TCP Intervalo de portas usado pelo Tableau
Server para serviço de Licenciamento.
Esse intervalo deve estar aberto no nó
que executa o serviço de Licen-
ciamento e acessível por meio de
outros nós. Por padrão, o nó inicial exe-
cuta o serviço de Licenciamento.

X
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Consulte Portas do Tableau ServicesManager

Para obter informações sobre a configuração do firewall local doWindows, consulte a docu-

mentação do produto daMicrosoft.

Administrador local

A conta usada para executar a Configuração deve ser ummembro do grupo de admi-

nistradores locais no computador Windows no qual o Tableau Server está instalado.

Por padrão, você tambémdeve usar uma conta com direitos de administrador local para

executar a interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager (TSM) e fer-

ramentasCLI. No entanto, depois de instalar o Tableau Server, você pode especificar um

grupoWindows para administração do TSM. Consulte Configurar um grupo de admi-

nistração do TSMpersonalizado.

Use o TSMpara configurar os componentes do Tableau Server que dependem do acesso

a nível de sistema operacional, como processos, autenticação, arquivos de registro, licen-

ciamento e alertas. Consulte Autenticação TSM.

A administração específica do Tableau, como a importação de usuários, criação de sites,

criação naWeb etc., é executada por administradores do Tableau Server. Você pode con-

figurar essas contas administrativas atribuindo funções aos usuários após a instalação. A

conta inicial de administrador do Tableau Server é criada como parte do processo de ins-

talação. Consulte Adicionar uma conta de administrador.

Conta de serviço Run As

A conta de serviço Run As para a execução do serviço do Tableau Server será útil se você

estiver usando a autenticação NT com fontes de dados ou se estiver planejando fazer a

representação do SQLServer. Para obter mais informações, consulte Conta de serviço

Run As e Representação do SQLServer.

Em algumas empresas, Políticas de grupo ou outras soluções de gerenciamento de sis-

tema são usadas para padronizar permissões e contas nos servidores de aplicações. Se

132 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



sua empresa executar tal solução, configure o sistema para acomodar as permissões de

pasta exigidas pela conta de serviço Run As. Consulte Verificar permissões de pasta.

Software antivírus

Osoftware antivírus que verifica os diretórios usados pelo Tableau Server pode interferir na

instalação e no uso contínuo do Tableau Server. Em alguns casos, isso pode resultar em

falhas de instalação, problemas de inicialização do Tableau Server ou afetar o desempenho.

Se você planeja executar um software antivírus no computador que executa o Tableau Ser-

ver, siga as recomendações na Base de dados de conhecimento.

Continue para a próxima etapa: Instalação e configuração do Tableau Server.

Requisitos mínimos de hardware e recomendações para o
Tableau Server

Os requisitosmínimos de hardware e as recomendações a seguir aplicam-se a todos os

computadores que estão executando o Tableau Server, incluindo hardware físico emáqui-

nas virtuais (VMs):

l Os requisitos mínimos são o hardwaremínimo que seu computador deverá ter
para que a instalação do Tableau Server ocorra. Não recomendamos que você tente

executar o Tableau Server em servidores com esses valores, mesmo se estiver ape-

nas testando. Dependendo dos recursos que você licenciou e está usando, pode ter

um desempenho ruim e uma experiência irreal. Em certos casos, o Tableau Server

não pode ser iniciado sem pelomenos 20GB dememória.

Para prototipagem e teste de prova de conceito (PoC), recomendamos o uso do

Tableau Cloud. Isso lhe dará a oportunidade de experimentar o Tableau Server em

umhardware de tamanho adequado.

l As recomendações mínimas para produção excedem os requisitosmínimos de

instalação e representam a configuraçãomínima de hardware que você deve usar

para a instalação namaioria dos nós de produção. Se seu computador pessoal
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atender aos requisitosmínimos de instalação, mas não atender a essas reco-

mendações, o programa de instalação o avisará, mas você poderá continuar a ins-

talação. Para determinados nós dedicados a tarefas e processos específicos, como

o processador em segundo plano, ou Prep, você pode usar servidores que não aten-

dem a esta recomendaçãomínima.

Além disso, o Tableau Server não deverá ser instalado em um computador físico ou uma

instância de VMque tambémesteja executando aplicativos que consomemmuitos recur-

sos, por exemplo, bancos de dados ou servidores de aplicativos.

Observação: Se você instalar o Tableau Server em um computador que atende aos

requisitosmínimos de hardware, mas não tiver pelomenos 8 núcleos e 16GB de

memória do sistema, os padrões serão reduzidos para uma instância de cada pro-

cesso por padrão. Para obter mais informações sobre processos, consulte Limites de

processo do servidor

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Requisitosmínimos de hardware e

recomendações para o Tableau Server

Requisitos de mínimos de hardware para instalação

Recomendamos enfaticamente que qualquer teste de prova de conceito (PoC) ou pro-

totipagem seja feito usando o Tableau Cloud. Isso garante que você estará executando em

sistemas com recursos adequados.

O computador no qual você está instalando ou atualizando o Tableau Server deve atender

aos requisitosmínimos de hardware para instalação. Se o programa de instalação deter-

minar que seu computador pessoal não atende aos requisitos a seguir, você não será

capaz de instalar o Tableau Server. Atender a esses requisitos não garante uma boa expe-

riência no teste do Tableau Server
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Para obter mais informações sobre como o programa de Instalação determina o hardware,

consulte Determinação do hardware do computador.

Requisitos mínimos de hardware

Esses requisitosmínimos são para instalar o Tableau Server. Eles não garantem testes ou

uso bem-sucedidos. Para obter as recomendaçõesmínimas de produção, consulte Reco-

mendaçõesmínimas de hardware para produção.

Processador CPU RAM Espaço
livre em
disco

l 64-bit (chipsets de x64)

l Deve aceitar conjuntos de
instruções SSE4.2 e
POPCNT

l Os processadores base-
ados em ARM não são
suportados

4 núcleos (8

vCPUs)

Versão 2022.3 e pos-

teriores:

l 64 GB - nó inicial

l 16 GB - nós adi-
cionais

Versão 2022.1 e ante-

riores:

l 16 GB - todos os
nós

15GB

l Oespaço livre em disco será calculado após a extração do programa de Instalação do

Tableau Server. O programa de instalação usa cerca de 1GB de espaço. Pode ser

necessário alocar espaço em disco adicional dependendo de vários fatores, como

estar usando extrações.

l A contagem de núcleos baseia-se nos núcleos "físicos". Núcleos físicos podem repre-

sentar hardware de servidor reais ou em umamáquina virtual (VM). O hyper-thre-

ading é ignorado para a finalidades de contar núcleos.
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Recomendações mínimas de hardware para produção

Para uso em produção, os computadores no quais você instala ou atualiza o Tableau Ser-

ver deverão atender ou exceder as recomendaçõesmínimas de hardware. Estas reco-

mendações são gerais. As necessidades reais do sistema para as instalações do Tableau

Server podem variar com base emmuitos fatores, incluindo o número de usuários e o

número e tamanho das extrações, bem como os recursos que você licenciou. Se o pro-

grama de instalação determinar que o seu computador não atende às recomendações a

seguir, você receberá um aviso, mas poderá continuar com o processo de instalação. Para

obter mais informações, consulte Recomendações de hardware para instalações de pro-

dução.

Tipo de ins-
talação

Processador CPU RAM Espaço livre
em disco

Nó único l 64-bit (chip-
sets de x64)

l Deve aceitar
conjuntos de
instruções
SSE4.2 e
POPCNT

l Os pro-
cessadores
baseados em
ARM não são
suportados

8 núcleos (16

vCPUs), 2.0

GHz ou supe-

rior

Versão

2022.3 e pos-

teriores:

l 128 GB

Versão

2021.4.0 para

versão

2022.1.x:

l 64 GB

Versão

2021.3.x e

anteriores:

l 32 GB

500GB - 1 TB

Se estiver adicionando o Tableau Prep Conductor à sua instalação do
Tableau Server, recomendamos adicionar um segundo nó e dedicá-lo
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Tipo de ins-
talação

Processador CPU RAM Espaço livre
em disco

para a execução do Prep Conductor no Tableau Server. Esse nó deve
ter um mínimo de quatro núcleos (8 vCPUs) e 16 GB de RAM.

Implantações

empresariais

e de vários

nós

Entre em contato com o Tableau para obter orientação técnica.

Os nós devem atender às recomendaçõesmínimas de hardware ou

excedê-las, exceto:

l Nós dedicados do Processador em segundo plano executando

até duas instâncias nele, onde 4 núcleos podem ser aceitáveis.

l Nó dedicado para o Tableau Prep Conductor: mínimo de quatro

núcleos (8 vCPUs) e 16GB deRAM.

l Nó dedicado para Independent Gateway: mínimo de 2 núcleos (4

vCPUs), 8 GB deRAMe 100GB de espaço livre em disco.

Importante: o requisito de espaço em disco não pode ser verificado até que você inicialize o

TSM.

l Oespaço livre em disco será calculado após a extração do programa de Instalação do

Tableau Server. O programa de instalação usa cerca de 1GB de espaço. Pode ser

necessário alocar espaço em disco adicional dependendo de vários fatores, como

estar usando extrações.

l Requisitos de espaço de armazenamento conectado à rede para arma-
zenamento de arquivo externo: se você estiver planejando configurar o Tableau
Server com armazenamento de arquivo externo, precisará estimar a quantidade de

espaço de armazenamento para dedicar em seu armazenamento conectado à rede.

Estimativa do tamanho do armazenamento: você deve levar em consideração a quan-

tidade de armazenamento necessária para publicar e atualizar as extrações. Além
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disso, você tambémdeve levar em consideração o tamanho do backup do repo-

sitório, a menos que escolha especificamente a opção de fazer o backup do repo-

sitório separadamente, conforme descrito no tópico Opção 2: repositório de backup

separadamente

l Extrações:
l Considere o número de extrações que será publicado no Tableau Ser-
ver e o tamanho de cada extração. Teste as suas necessidades ao publi-
car várias extrações no Tableau Server e, em seguida, verifique o
espaço em disco usado. Você pode usar essa quantidade de espaço em
disco para ajudar a descobrir quantas extrações serão publicadas no
Tableau Server no decorrer do tempo, além de como cada extração exis-
tente terá o tamanho aumentado.

l Considere o espaço necessário pelo diretório temp durante uma atu-

alização de extração. O diretório temp, que armazena uma extração

durante a atualização, pode necessitar de um tamanho três vezesmaior

que o do arquivo final.

l Backup do repositório:

l Para obter uma estimativa dos dados do repositório, verifique o tama-

nho do diretório <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obter o tamanho exato dos dados de repositório, abra o arquivo de
backup e use o tamanho do arquivo workgroup.pg_dump.

l A contagem de núcleos baseia-se nos núcleos "físicos". Núcleos físicos podem repre-

sentar hardware de servidor reais ou em umamáquina virtual (VM). O hyper-thre-

ading é ignorado para a finalidades de contar núcleos.

l A RAMmostrada é omínimo recomendado para uma instalação de um nó único. A

instalação pode funcionar melhor commais RAM, dependendo da atividade, do

número de usuários e dos trabalhos em segundo plano.

Para obter as recomendações do hardware para o Tableau Server na nuvem, consulte o

seguinte:
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l Selecionar um tipo e um tamanho de instância AWS no Guia do administrador do

Tableau Server noWindows na AWS Cloud

l Selecionar um tipo e tamanho damáquina virtual do Google Compute Engine noGuia

do administrador do Tableau Server noWindows naGoogle Cloud Platform

l Selecionar um tipo e um tamanho demáquina virtual doMicrosoft Azure noGuia do

administrador do Tableau Server noWindows noMicrosoft Azure

Determinação do hardware do computador

Oprograma de instalação do Tableau Server consulta o sistema operacional para deter-

minar quantos núcleos físicos um computador tem. Para exibir as informações de hardware

que o programa de instalação detectou no seu computador, abra o arquivo app-ins-

tall.log na pasta a seguir do computador no qual o Tableau Server está sendo ins-

talado:

<install directory>\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs\app-

install.log

No arquivo app-install.log, procure linhas similares às seguintes. Essas linhas for-

necem informações sobre os núcleos físicos detectados pelo programa de instalação e usa-

dos para determinar a contagem de núcleos utilizada para o licenciamento, bem como a

quantidade dememória do sistema detectada.

2020-11-24 17:40:43.842 +0000 main : DEBUG com.-

table-

ausoftwa-

re.tabadmin.configuration.builder.BootstrapConfigurationBuilder

- System processor count = 8

2020-11-24 17:40:43.842 +0000 main : DEBUG com.-

table-

ausoftwa-

re.tabadmin.configuration.builder.BootstrapConfigurationBuilder

- System memory = 64383MB
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Determinando manualmente o número de núcleos em seu computador

Para determinar manualmente quantos núcleos físicos há no servidor, você pode usar a fer-

ramentaManagement Instrumentation Command-line (WMIC). Isso é útil se você não sou-

ber se seu computador irá ou não atender aos requisitosmínimos de hardware para a

instalação do Tableau Server.

1. Abra um prompt de comando.

2. Insira o seguinte comando:

WMIC CPU Get DeviceID,NumberOfCores

O resultado exibirá a(s) ID(s) do dispositivo e o número de núcleos físicos do com-

putador.

Neste exemplo, há duasCPUs, cada uma com seis núcleos, de um total de doze

núcleos físicos. Este computador não estaria de alcance aos requisitosmínimos de

hardware para instalar o Tableau Server.

O comando a seguir mostra uma versãomais longa que lista os processadores lógi-

cos, bem como os núcleos físicos.

WMIC CPU Get Devi-

ceID,Num-

berOfCores,NumberOfLogicalProcessors,SocketDesignation
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No exemplo acima, o servidor tem um total de doze núcleos físicos, resultando em 24

núcleos lógicos.

Instalar o TSM

Esse tópico é um guia pelo processo de instalação do Tableau Server do Tableau Services

Manager (TSM).

Importante: não instale uma versão beta do Tableau Server no seu ambiente de pro-
dução. Nunca se deve restaurar uma instalação de produção do Tableau Server por

meio de um backup de uma versão beta.

Pré-requisitos

Antes de prosseguir, analise o tópico, Antes da instalação....

Usar a interface naWeb do TSM

Executar a configuração

Após baixar o arquivo de instalação do Tableau Server, siga as instruções abaixo para ins-

talar o servidor.

Tableau Software 141

Ajuda do Tableau Server noWindows



Importante: não instale uma versão beta do Tableau Server no seu ambiente de pro-
dução. Nunca se deve restaurar uma instalação de produção do Tableau Server por

meio de um backup de uma versão beta.

1. Faça logon como umusuário com acesso administrativo no computador em que

deseja instalar o Tableau Server.

2. Siga as instruções na tela para concluir a instalação e instale o aplicativo.

O caminho de instalação padrão é C:\Program Files\Tableau\Tableau

Server\<version>. O programa de Configuração exibe o caminho de instalação
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sem a versão, assim: C:\Program Files\Tableau\Tableau Server. Esco-

lha um local diferente, incluindo uma unidade diferente, por meio de navegação ou

digitação de um novo caminho. Saiba que se navegar até um local, o programa de

configuração anexa \Tableau Server ao final do caminho. Você pode remover

isso se não for o local que quiser.

Se estiver atualizando da versão 2018.1 ou anterior do Tableau Server e o Tableau

tiver sido instalado em um local não padrão, é necessário especificar o local da versão

existente. As etapas de atualização variam dependendo da versão de destino e local

da instalação. Consulte Visão geral da atualização do Tableau Server para obter infor-

mações sobre como escolher as etapas de atualização.

Observação: Se o prompt doWindowsDefender Firewall for exibido, clique em

Permitir acesso. Pode ser necessário fazer isso várias vezes para que a ins-
talação seja concluída.

3. Clique emPróximo.
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Na página Tipo de instalação do Server, também é onde você especifica se ins-

talará o primeiro nó de uma instalação do Server ou nós adicionais em uma ins-

talação de vários nós. Não é necessário alterar isso do padrão (Criar nova instalação

do Tableau Server.) a menos que você esteja instalando umTableau Server de

vários nós. Se estiver instalando umTableau Server de vários nós, consulte Instalar

e configurar nós adicionais.

4. Clique emPróximo.
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Na página Tipo de ativação do produto, selecione se deseja usar o serviço ATR
(Autorizado para execução) do Tableau para ativar o Tableau Server (o padrão) e,

em seguida, clique em Instalar. Para obter mais informações sobre o serviço de ATR
(autorização para execução) do Tableau, consulte Ativar o Tableau Server usando o

serviço ATR (Autorização para execução).

5. Após a conclusão da instalação, clique emConcluir. O processo de instalação abrirá

a página daWeb de configuração do TSMno computador no qual ocorreu a ins-

talação do Tableau Server.

Se você precisar oferecer suporte a caracteres que não sejam do conjunto Latin-1, ins-

tale os Pacotes de Idiomas doWindows por meio doPainel de controle > Opções
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regionais e de idioma. Os pacotes de idiomas precisarão ser instalados no ser-
vidor inicial, bem como emqualquer nó inicial.

Usar a CLI do TSM

Instalar o Tableau Server

1. Abra um prompt de comando como umusuário com acesso de administrador no com-

putador em que deseja instalar o Tableau Server.

2. Baixe o programa de instalação na página Downloads e notas de versão do Tableau

Server.

3. Navegue até o diretório onde você copiou o programa de instalação.

4. Execute o programa de instalação na linha de comando usando as propriedades

/silent flag (executar autônomo e silenciosamente sem prompts de interface

do usuário), ACCEPTEULA (aceitar o Contrato de Licença de Usuário Final) e as

proACTIVATIONSERVICE (use Server ATR para ativar Tableau Server):

TableauServer-64bit-<version>.exe /silent ACCEPTEULA=1

ACTIVATIONSERVICE="1"

Observação: há várias opções de instalação diferentes que você pode espe-
cificar durante a instalação da CLI, por exemplo, para alterar os caminhos de ins-

talação e logs ou especificar a porta do controlador do TSM. Para obter uma

lista completa dos switches que você pode especificar durante a instalação da

CLI, consulte Instalar switches e propriedades do Tableau Server.

5. Feche a janela de comando e abra uma nova, em seguida confirme se o TSMestá

instalado e em execução:

tsm status -v
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Ostatus será STOPPED mas os processos do tsm-specific estarão em execução:

node1: localhost

Status: STOPPED

'Tableau Server Coordination Service 0' is running.

'Tableau Server Administration Agent 0' is running.

'Tableau Server Administration Controller 0' is running.

'Tableau Server License Manager 0' is running.

'Tableau Server Client File Service 0' is running.

Configurar o Tableau Server para um proxy de encaminhamento

Se a sua organização usar uma solução de proxy de encaminhamento para acessar a Inter-

net, configure o Tableau Server para usar o servidor proxy. OTableau Server deve acessar

a Internet para obter dados demapa e o recurso de licenciamento padrão.

Nessemomento do processo de instalação, recomenda-se a configuração do Tableau Ser-

ver para uma solução de proxy de encaminhamento. Consulte Configuração do Tableau

Server noWindows para trabalhar com umproxy de encaminhamento.

Próxima etapa

l Ativar e registrar o Tableau Server

Ativar e registrar o Tableau Server

Antes de usar o Tableau Server, é necessário ativá-lo e registrá-lo.

O Tableau Server exige pelomenos uma chave de produto que ativa o servidor e especifica

o número de níveis de licença que você pode atribuir aos usuários. Você pode acessar sua

chave do produto no Portal do cliente.

Caso seja necessário ativar o Tableau Server em um computador offline, consulte Ativar o

tableau server offline - adicionar uma licença. Se precisar ativar as chaves de produto adi-

cionais para acrescentar capacidade a uma instalação existente do Tableau Server, con-

sulte Adicionar capacidade ao Tableau Server.
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Pré-requisitos

Antes de continuar com os procedimentos neste tópico, conclua os seguintes pré-requi-

sitos, como descrito em Instalação e configuração do Tableau Server:

l Instalar o TSM

l OTSMusa a porta 8850. Se você estiver executando um firewall local, abra a porta

8850.

l Configurar operações da chave do produto com proxy de encaminhamento

Usar a interface naWeb do TSM

1. Se o computador onde você estiver instalando o Tableau Server tiver sido con-

figurado para se conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga

o procedimento no tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de

encaminhamento, antes de continuar.

2. Fazer logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

A conta que você usa deve ter privilégios administrativos no computador em que o

TSMestá instalado.

3. Na páginaAtivar, insira ou cole a chave do produto e clique emAtivar chave de
produto.

Depois que a chave do produto é ativada, ela aparece sobChaves do produto ati-
vadas.
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4. Para ativar outra chave do produto, digite sobre a chave que você acabou de inserir

para adicionar a nova chave do produto, e clique emAtivar a chave do produto.
Depois que a chave do produto é ativada, ela aparece sobChaves do produto ati-
vadas. Continue adicionando chaves do produto dessamaneira até terminar.

5. Quando terminar de ativar as chaves do produto, clique emPróximo.

Observação: se as chaves do produto ativadas não tiverem a capacidade neces-

sária, como não núcleos suficientes ou apenas uma chave de produto de função

Viewer, o Tableau ServicesManager exibirá a caixa de diálogo Licenças apli-
cadas insuficientes. Clique emAtivar outra chave do produto para adi-

cionar outra chave do produto e aumentar a capacidade na instalação do

Tableau Server.
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6. Na páginaRegistrar, insira suas informações nos campos e clique emRegistrar.
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Usar a CLI do TSM

Configurar para proxy de encaminhamento

Se o computador onde você estiver instalando o Tableau Server tiver sido configurado para

se conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o procedimento no

tópico Configurar operações da chave do produto com proxy de encaminhamento antes de

continuar.

Ativar o Tableau Server

Para ativar o Tableau Server para uso em produção, é necessário ter uma chave do pro-

duto.

Para ativar uma chave do produto, execute o comando a seguir:

tsm licenses activate -k <product key>

Para ativar uma avaliação gratuita de duas semanas, execute o comando a seguir:

tsm licenses activate -t

Se você não puder ativar o Tableau, por exemplo, se receber um erro como esse:

License Server not available

consulte Ativar o tableau server offline - adicionar uma licença.

E se eu receber um erro de acesso negado ao tentar executar comandos do TSM?

Verifique se a conta que está usando é ummembro do grupo de Administradores locais no

computador Windows onde está instalando o Tableau Server.

Registrar o Tableau Server

Após a ativação, é necessário registrar o Tableau Server. Para fazer isso, crie um arquivo

de registro e, em seguida, passe-o como uma opção com o comando tsm register.
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1. Gere ummodelo que você possa editar executando o comando a seguir:

tsm register --template > /path/to/<registration_file>.json

2. Edite o arquivomodelo para criar o arquivo de registro completo.

Aqui está um exemplo de um arquivo de registro no formato obrigatório:

{

"first_name" : "Andrew",

"last_name" : "Smith",

"phone" : "311-555-2368",

"email" : "andrew.smith@mycompany.com",

"company" : "My Company",

"industry" : "Finance",

"company_employees" : "500",

"department" : "Engineering",

"title" : "Senior Manager",

"city" : "Kirkland",

"state" : "WA",

"zip" : "98034",

"country" : "United States",

"opt_in" : "true",

"eula" : "true"

}

3. Após salvar as alterações no arquivo, passe com a opção --file para registrar o

Tableau Server:

tsm register --file /path/to/<registration_file>.json

Por exemplo:

tsm register --file C:\Users\mwatson\Documents\tableau-reg-

file.json
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Se você tiver uma chave do produto para Gerenciamento de Dados ou AdvancedMana-

gement, deverá ativar essa chave para usar a funcionalidade adicional. As chaves do pro-

duto para essas licenças só devem ser ativadas depois que pelomenos uma chave do

produto de capacidade tiver sido ativada no servidor.

l Para obter informações sobre o Tableau DataManagement, consulte Licença Data

Management.

l Para obter informações sobre o Tableau AdvancedManagement, consulte Sobre o

Tableau AdvancedManagement no Tableau Server.

Próxima etapa

l Configurar as definições do nó inicial

Ativar o Tableau Server usando o serviço ATR (Autorização para exe-
cução)

Você pode usar o serviço ATR (Autorização para execução) do Server para ativar o

Tableau Server implantado em ambientes locais, de nuvem, contêiner ou virtuais sem faltar

ativações de licenças. O serviço ATR consegue isso fornecendo concessões de curto

prazo de duração configurável (duração ATR) que vinculam a licença ao dispositivo até que

a data de validade da chave do produto seja cumprida. OATR lida com o rastreamento da

capacidade de ativação para que, quando houver uma alteração de hardware subjacente,

não ocorram errosmáximos de ativação. Esta opção é ideal para ambientes baseados em

nuvem ou virtuais, mas está disponível para qualquer pessoa que possa ativar sua cópia do

Tableau Server online porque o Tableau Server precisa se conectar a vários locais de Inter-

net para fins de licenciamento. Para obter mais informações, consulte Como se comunicar

com a Internet. Essa opção pode não ser amelhor escolha em cenários de alta dis-

ponibilidade. Para obter mais informações, consulte Se um nó inicial falhar.

Selecione essa opção se:

l Você planeja ativar o Tableau Server online

l Você planeja instalar o Tableau Server na nuvem
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l Você planeja instalar o Tableau Server em uma máquina virtual ou outro ambiente
não persistente

l Você frequentemente testa instalações do Tableau Server

l Você costuma ter erros máximos de ativação

Não use essa opção se:

l Você planeja ativar o Tableau Server offline

l Você planeja instalar o Tableau Server em um ambiente fisicamente isolado

l Você deseja alguma funcionalidade do Tableau Server quando o nó inicial estiver
indisponível por curtos períodos

Selecionar ATR para ativação do produto é uma escolha permanente que não pode ser des-

feita posteriormente sem a reinstalação do Tableau Server. Para alterar issomais tarde,

você deve fazer backup, remover e, em seguida, reinstalar Tableau Server.

Observação: ao usar o ATR do Server com licenças de assinatura, você não pode atu-

alizar as chaves do produto emTableau Server . Para renovar uma assinatura vencida

ou fazer alterações de licenciamento, você deve identificar a nova chave do produto no

Portal do Cliente do Tableau e ativá-la.

Selecionar a opção ATR do Server

Você pode selecionar a opção ATR (Autorização para execução) do Server ao instalar o

Tableau ServicesManager (TSM) usando a interface daWeb TSMou aCLI do TSM. Para

obter mais informações, consulte Instalar o TSM.

Definir ou alterar a duração de ATR do Server

Ao usar a ATR do Server para ativar Tableau Server, você pode alterar a duração da ATR e

usar uma configuração diferente do padrão de 432000 segundos (5 dias). A duração da

ATR é o tempo que o Tableau Server está autorizado a executar e será atualizado enquanto

os processos do Tableau ServicesManager (TSM) estiverem ativos, não exigindo nenhuma

nova ativação até que as chaves tenham atingido a data de validade. Se você está criando

um servidor de teste ou umamáquina virtual (VM) que terá uma vida útil curta, poderá
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querer encurtar a duração da ATR. Damesma forma, se você tiver um servidor que planeja

manter ativo por um longo tempo, poderá querer aumentar a duração da ATR.

Para alterar a duração da ATR, use o comando tsm licenses atr-configuration

set –duration <value_in_seconds>. Para obter mais informações, consulte tsm

licenses atr-configuration set.

Duração da ATR em segundos Mínimo Máximo Padrão

Tableau Server (não contêiner) 3600 (1 hora) 7776000 (90 dias) 432000 (5 dias)

A duração da atualização da licença varia de horária a diária, dependendo da duração da

ATR.

Duração do ATR Frequência de atualização

< 4 horas a cada 15 minutos

< 24 horas toda hora

< 7 dias a cada 12 horas

> 7 dias a cada 24 horas

Você devemanter seu Tableau Server em execução omáximo possível. Caso contrário, se

o Tableau Server for deixado desligado por muito tempo, o Server ATR pode reivindicar a

concessão da licença e, em seguida, você precisará reaplicar sua licença.

Para definir a duração da ATR e iniciar manualmente o Serviço de Ativação, execute os

seguintes comandos:

Observação: você deve executar esses comandos como administrador em um

prompt de comando. Dependendo da configuração do computador, talvez seja neces-

sário executá-los na pasta C:\Windows\System32.
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1. No nó inicial, abra um prompt de comando como administrador e use os comandos a

seguir:

2. tsm licenses atr-configuration set -–duration <value_in_

seconds>

3. tsm pending-changes apply

4. net stop activationservice_0

5. net start activationservice_0

Mover uma licença de ATR do Server para outro Tableau Server

Se você quiser parar de usar sua licença em umTableau Server existente e usá-lo em uma

nova instalação do Tableau Server, você podemover sua licença ATR do Server. Você

pode querer mover licenças quando:

l Alternar entre ambientes de desenvolvimento ou pré-produção.

l Mover o Tableau Server para hardware atualizado.

l Mover o Tableau Server para infraestrutura em nuvem.

l Usar umTableau Server efêmero, como umamáquina virtual (VM) ou contêiner.

Como funcionam as concessões do ATR?

Quando você faz login no Tableau Server e ativa-o usando sua chave do produto, a con-

cessão do ATR permanece ativa enquanto o Controlador de Administração, também cha-

mado de Controlador TSM, e o Serviço de Ativação estiverem emexecução. Se você parar

de usar o Tableau Server, como quando você desliga o computador em que o Tableau Ser-

ver for instalado, você será desconectado automaticamente e a concessão do ATR expi-

rará. OTableau recupera a licença e libera a capacidade para novo uso após o término da

duração da concessão do ATR.
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Ative a mesma licença em outro Tableau Server

Você pode ter uma produção e duas instalações de não produção por licença. Se você tiver

ativações não utilizadas em uma licença, poderá ativar amesma licença em outro Tableau

Server . Se você não tiver mais ativações, ainda poderá ativar a licença depois que a con-

cessão expirar.

1. Você tem umTableau Server licenciado usando o ATR do Server.

2. Pare a atualização da ativação de concessão do Tableau Server existente. Você

pode fazer isso usando qualquer um dos seguintesmétodos:

l Desligue o Tableau Server existente.

l Desinstale Tableau Server existente.

l Desconecte o Tableau Server existente da Internet, desconectando o cabo

Ethernet ou desconectando oWi-Fi.

3. Depois que a concessão do ATR expirar, você pode reutilizar a licença em outro

Tableau Server.

4. No novo computador, instale o Tableau Server.

Quando solicitado, ative o Tableau Server usando amesma licença.

Remover a chave do produto que foi ativada usando o ATR do Server

Você pode remover as chaves do produto que foram ativadas usando o ATR do Server

quando quiser recuperar a capacidade da licença de uma instalação do Tableau Server e

usá-la em outra. Para obter mais informações sobre como recuperar uma chave do pro-

duto, consulte Desativar a chave do produto.

Parar de usar o ATR do Server para ativação

Se você não quiser mais usar ométodo de ativação ATR do Server para umTableau Ser-

ver, você deve fazer um backup, excluir o Tableau Server existente, instalar um novo

Tableau Server e, em seguida, restaurar o backup.
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1. Faça um backup completo do Tableau Server. Para obter mais informações, consulte

Executar um backup e uma restauração completos do Tableau Server.

2. Remova completamente o Tableau Server usando o script tableau-server-

obliterate com a opção -l. Para obter mais informações, consulte Remover o

Tableau Server do computador.

3. Instale e configure Tableau Server. Ao instalar o TSM, na págnaAtivação do pro-
duto, desmarque a caixa de seleçãoUsar ATR para ativação do produto.Para
obter mais informações, consulte Instalação e configuração do Tableau Server.

4. Restaure de um backup. Para obter mais informações, consulte Executar um backup

e uma restauração completos do Tableau Server.

Ativação off-line ao instalar o Tableau Server

Ao instalar o Tableau Server, você deve ativar pelomenos uma chave do produto, mas reco-

mendamos que você ative todas as licenças do Tableau Server encontradas no Portal do cli-

ente do Tableau. Isso ativa o servidor e especifica o número de níveis de licença que você

pode atribuir aos usuários. Para ativações offline, você deve ativar a chave do produto lis-

tada no campo Id de ativação offline no Portal do cliente do Tableau.

Pode haver momentos em que você precise ativar licenças depois que o Tableau Server for

instalado, por exemplo, se adicionar capacidade ao servidor ou obter uma nova chave do

produto. Caso não tenha a chave do produto, você pode obtê-la no Centro de contas do cli-

ente do Tableau.

Namaioria dos casos, você pode ativar sua chave diretamente no Tableau, seja durante a

instalação, ou posteriormente, usando a página de licenças do Tableau ServicesManager

(TSM), mas há algumas circunstâncias que não permitem que você faça isso. Por exemplo,

se o computador não estiver conectado à Internet ou tiver um firewall que restringe o acesso

fora da intranet. Nesses casos, você precisa fazer uma ativação off-line.

l Ativação off-line ao adicionar uma licença: para concluir uma ativação off-line ao adi-
cionar uma licença ao Tableau Server, consulte Ativar o tableau server offline - adi-
cionar uma licençalicença.
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l Ativação off-line de licenças durante a instalação: para concluir uma ativação off-line
ao instalar o Tableau Server, siga as etapas abaixo.

Visão geral de ativação off-line

A ativação off-line do Tableau Server envolve as etapas a seguir:

1. Gere um arquivo de solicitação de ativação off-line.

2. Envie o arquvo de resposta de ativação off-line para o Tableau e baixe o arquivo de
ativação resultante para ativar o Tableau Server.

Mudanças no nome do arquivo de ativação off-line

A partir do Tableau Server versão 2023.1, o sistema de licenciamento do Tableau oferece

suporte a duas tecnologias de licenciamento subjacentes. Do ponto de vista administrativo,

a única diferença de configuração entre os dois sistemas são os tipos de arquivo que são

gerados e consumidos para ativação offline. A tecnologia de licenciamento é determinada

durante a instalação inicial do Tableau Server e não pode ser alterada após a instalação.

Estamos nos referindo à versão legada (e ainda suportada) da tecnologia de licenciamento

como FlexNet. A versãomais recente da tecnologia é chamada de Server ATR. os nomes

dos arquivos de resposta de ativação foram alterados. A tabela a seguir descreve a nomen-

clatura de nomenclatura de arquivo para cada tecnologia. A tabela também inclui a refe-

rência genérica.

Nomes do arquivo FlexNet Nomes do arquivo Ser-
verATR

Referência de nome
de arquivo genérico

Table-
auOfflineActivationRequest.tlq

OfflineActivationRequestFile_
yyyyMMdd.hhmmss.json

Offli-
neAtivationRequest

activation.tlf Offli-
neA-
tivaçãoLicenciamentoAtrs.zip

Offli-
neA-
tivationResponse
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Como esta documentação oferece suporte a várias versões do Tableau Server, usaremos a

referência de nome de arquivo genérico para o restante deste tópico. Você pode identificar a

tecnologia de licenciamento usada pela instalação do Tableau Server, de acordo com o tipo

de arquivo gerado nas etapas a seguir.

Usar a interface na Web do TSM

Se não for possível fazer uma ativação da chave do produto dentro da interface do usuário

de configuração do TSM, você pode fazer uma ativação off-line. Isso pode ser necessário se

você estiver instalando em um computador isolado, sem acesso à internet. Se você tentar ati-

var a chave do produto e vir uma caixa de diálogo que diz que a ativação on-line não está dis-

ponível, você pode ativar a chave off-line. Clique emAtivar licença offline.

O Tableau exibe instruções para o processo de ativação.

1. Crie um arquivo off-line para cada chave do produto que deseja ativar.

Crie um arquivo off-line que você carregará no Tableau. Se a chave do produto não

for pré-preenchida no formulário, digite a chave e clique emCriar um arquivo off-
line para gerar um arquivo off-line (OfflineActivationRequest) no computador local.
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Deixe o programa de instalação do Tableau Server aberto e copie o arquivo Offli-

neActivationRequest para um computador com acesso à Internet. Você precisa car-

regar esse arquivo no Tableau para gerar um arquivo de ativação.

2. Carregue e envie o arquivo off-line.

No computador onde você copiou o arquivo OfflineActivationRequest, abra um nave-

gador e acesse http://www.tableau.com/pt-br/support/activation para abrir a página

Ativação de suporte do Tableau. Você carregará e enviará o arquivo Offli-

neActivationRequest para o Tableau. Isso gera automaticamente um arquivo de ati-

vação (OfflineActivationResponse) que você pode baixar e copiar novamente no

computador com o Tableau Server.

a. Na página Ativação off-line, clique em Escolher o arquivo para selecionar o
arquivo OfflineActivationRequest.

b. Clique em Upload do arquivo de ativação para enviar o arquivo para o
Tableau.

c. Clique no link here para baixar o arquivo OfflineActivationResponse para o

seu computador.
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d. Copie o arquivo OfflineActivationResponse para o computador em que o
Tableau Server está instalado.

3. Faça upload do arquivo de ativação.

No computador com o Tableau Server, clique emUpload do arquivo de ativação
para carregar o arquivo no Tableau Server. Ao fazer isso com êxito, o botãoAtivar
chave do produto é habilitada.

4. Clique emAtivar chave do produto para concluir a ativação offline e continuar com
o processo de instalação.

Usar a CLI do TSM

Etapa 1. Fazer logon no Tableau Services Manager

Antes de dar continuidade, você deve fazer logon no Tableau ServicesManager (TSM).

Para fazer logon no TSM, execute o comando a seguir:

tsm login -u <username>
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E se eu não conseguir fazer logon?

Verifique se a conta que está usando é ummembro do grupo de Administradores locais no

computador Windows onde está instalando o Tableau Server.

Etapa 2. Gere um arquivo de solicitação de ativação off-line.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Digite este comando para obter o seu arquivo de ativação off-line: 

tsm licenses get-offline-activation-file -k <product-key>

-o <target-directory>

Você pode obter sua chave do produto no Portal do cliente do Tableau. O diretório

de destino já deve existir.

3. Copie o arquivo de ativação off-line (OfflineActivationRequest) do diretório de des-

tino para um computador com acesso à Internet.

Etapa 3. Fazer o upload da solicitação de ativação off-line ao Tableau

1. No computador com acesso à Internet, acesse a página Ativações de produto do

Tableau.

2. Conclua as instruções para carregar o arquivo OfflineActivationRequest.

Isso cria um arquivo de resposta de ativação (OfflineActivationResponse).

3. Baixe o arquivo de resposta de ativação resultante do Tableau.

Passo 4. Inicializar ou ativar a sua licença

1. Copie o arquivo de resposta de ativação (OfflineActivationResponse) para um local

acessível no seu computador comTableau Server.

2. Execute o seguinte comando: 

tsm licenses activate -f <path-and-activation-file>
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3. (Pule esta etapa se estiver instalando o Tableau Server pela primeira vez.) 

Reinicie o servidor para que as alterações de licenciamento entrem em vigor: 

tsm restart

4. (Opcional) Para verificar se todas as licenças estão ativadas, você pode executar este

comando:

tsm licenses list

Se você concluiu as etapas acima, deverá ver umamensagem de sucesso:

Activation successful.

OTableau Server está ativado. Se precisar demais ajuda, entre em contato com o

Suporte técnico do Tableau.

Desativar o Tableau Server offline

Se o Tableau Server não tiver acesso à Internet, você poderá usar as instruções neste

tópico para desativá-lo. Será necessário usar um segundo computador com acesso à Inter-

net para concluir o processo de ativação.

Observação: estas instruções exigem que você salve um arquivo que usará para a

desativação. Você deve concluir estas etapas usando um navegador que não seja o

Microsoft Edge, como oGoogle Chrome. Se você usar o Edge, o arquivo de retorno da

chave do produto usado para a desativação não será criado. Para evitar que os usu-

ários existentes se tornem inesperadamente sem licença, não reinicie o Tableau Server

até que você tenha ativado uma nova licença ou transferido a função do site para os usu-

ários.

1. No nó inicial do Tableau Server, crie um diretório para armazenar o arquivo de desa-

tivação off-line criado na próxima etapa.

2. Faça logon no TSMusando uma conta de administrador do Tableau e execute o
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seguinte comando:

tsm licenses get-offline-deactivation-file -k <productkey>

-o <deactivation-file-directory>

3. Mova o arquivo TableauOfflineDeactivationRequest.tlq do diretório do

arquivo de desativação especificado no comando anterior para usar um computador

confiável com acesso à internet.

4. No computador confiável com acesso à Internet, abra um navegador daWeb e visite

a página Ativações de produtos na página do Tableau. Siga as instruções na página

para enviar seu arquivo TableauOfflineDeactivationRequest.tlq.

5. Quando solicitado, salve o arquivo de retorno da chave do produto (return.tlr)

da página Ativações de produtos.

6. Mova o arquivo de retorno da chave do produto (return.tlr) do computador con-

fiável com acesso à internet para o nó inicial do Tableau Server que executa o ser-

viço do Servidor de licenciamento.

7. Faça logon no TSMusando uma conta de administrador do Tableau e execute o

seguinte comando:

tsm licenses deactivate -f <path-to-license-key-return-

file>

Configurar operações da chave do produto com proxy de enca-
minhamento

Se o computador onde o Tableau Server está instalado tiver sido configurado para se

conectar com um servidor proxy de encaminhamento, será necessário executar o pro-

cedimento neste tópico para ativar, atualizar ou desativar as chaves do produto para o

Tableau Server.

Como alternativa, ative uma chave do produto off-line, consulte Ativar o tableau server

offline - adicionar uma licença.

166 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

http://www.tableau.com/pt-br/support/drivers/activation


Para acessar e configurar informações da chave do produto para sua instalação do Tableau

Server, o serviço doWindows, oControlador administrativo do Tableau Server, deve
ser executado na conta do serviço Run As. Para uma operação normal, este serviço é exe-

cutado na conta de sistema do Serviço de rede. Este procedimento descreve como espe-

cificar a conta de serviço Run As como a conta temporária usada para entrar no serviço do

Controlador administrativo do Tableau Server.Após executar a operação da chave d
produto com êxito, será necessário alterar as credenciais de logon de volta para a conta de

sistema do Serviço de rede.

Antes de começar

l Se estiver executando uma instalação distribuída do Tableau Server, execute o pro-

cedimento neste tópico no nó inicial do cluster.

l Para executar este procedimento, é necessário saber o nome e senha da conta de

serviço Run As. Consulte Alterar a conta de serviço Run As.

l Revise a configuração do proxy de encaminhamento. Os procedimentos abaixo são

para empresas que configuraram o proxy de encaminhamento usando as “Pro-

priedades da Internet” no computador Windows onde o Tableau Server está em exe-

cução. Consulte Configuração de proxies no Tableau Server.

Etapa 1: verificar a configuração do proxy

1. Faça logon no computador no qual o Tableau Server está instalado ou será instalado.

2. Abra a caixa de diálogoConfigurações da Rede Local (LAN). (Uma forma rápida
de chegar a essa caixa de diálogo é pesquisar por Internet Options nomenu Ini-

ciar doWindows. Na caixa de diálogoPropriedades da Internet, clique na guia
Conexões e clique em Configurações LAN.)

3. EmServidor proxy, verifique seUsar um servidor proxy para seu LAN está sele-
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cionado e se o endereço e a porta do servidor proxy foram especificados.

Etapa 2: alterar temporariamente a conta de logon do serviço do Controlador administrativo
do Tableau Server

1. Entre nomesmo computador verificado na Etapa 1 acima,

2. Abra o Console de gerenciamento daMicrosoftServiços (Local). (Uma forma
rápida de chegar a esse console é pesquisar por Services nomenu Iniciar doWin-

dows.)

3. Clique com o botão direito domouse noControlador administrativo do Tableau
Server, clique emPropriedades. Na página Propriedades do Controlador admi-
nistrativo do Tableau Server, clique na guiaEntrar.

4. Na guiaEntrar, altere Network Service para sua conta de serviço Run As.
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Insira a senha e clique emOK.

5. No Console de gerenciamento daMicrosoft, emServiços (Local), clique com o

botão direito domouse noControlados administrativo do Tableau Server, em
seguida clique emReiniciar.

Etapa 3: ativar, atualizar ou desativar chaves do produto do Tableau.

Enquanto o Controlador administrativo do Tableau Server estiver em execução em sua

conta de serviço Run As, é possível ativar, atualizar ou desativar a chave do produto do

Tableau.

l Para ativar como parte do processo de instalação, consulte Ativar e registrar o

Tableau Server.

l Para atualizar uma chave do produto, consulte Atualizar data de expiração e atributos

da chave do produto.

l Para desativar uma chave do produto, consulte tsm licenses deactivate.

Etapa 4: reverter a conta de logon para o Serviço de rede

Após concluir a operação da chave do produto, será necessário alterar a conta de logon do

Controlador administrativo do Tableau Server para a conta Network Service.

1. Abra o Console de gerenciamento daMicrosoftServiços (Local).

2. Clique com o botão direito domouse noControlador administrativo do Tableau
Server, clique emPropriedades. Na página Propriedades do Controlador admi-
nistrativo do Tableau Server, clique na guiaEntrar.

3. Na guiaEntrar, clique no botãoNavegar.

4. Na caixa de diálogoSelecionar usuário, insira Network Service, e cliquem em

OK para solucionar o nome e retornar para a guiaEntrar.

5. Na guiaEntrar, limpe as senhas da conta Network Service e clique emOK.
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6. No Console de gerenciamento daMicrosoft, emServiços (Local), clique com o

botão direito domouse noControlados administrativo do Tableau Server, em
seguida clique emReiniciar.

Configurar as definições do nó inicial

Este tópico descreve como definir as configurações fundamentais do servidor como parte

do processo inicial de instalação do Tableau Server.

Pré-requisitos

Antes de continuar com os procedimentos nesse tópico, conclua pré-requisitos a seguir,

como descrito em Instalação e configuração do Tableau Server:

l Instalar o TSM

l Ativar e registrar o Tableau Server

Usar a interface naWeb do TSM

Após ter ativado e registrado o Tableau Server, o programa de instalação exibirá a página

Configuração.

Observação: se você precisar configurar o Tableau Server para se conectar a um dire-

tório LDAP que não seja umActive Directory, será necessário usar a CLI do TSM.
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Configurações do repositório de identidades

É obrigatório definir as configurações do repositório de identidades do computador com o

Tableau Server. O repositório de identidades gerencia as contas do Tableau Server. Você

pode configurar o repositório de identidades para sincronizar com umdiretório externo

(OpenLDAP ou Active Directory, por exemplo) ou configurá-lo para gerenciar e armazenar

contas no Tableau Server. Se estiver usando um logon único na solução (OpenID, SAML,

Kerberos etc), consulte os tópicos a seguir antes de configurar o repositório de identidades:

l Repositório de identidades

l Autenticação

Importante: após configurar e aplicar as definições do repositório de identidades, ele
não poderá ser alterado.
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Se você selecionarActive Directory, o Tableau Server preencherá os camposDomínio e
NetBIOS do computador que executa a Configuração. Em alguns casos, a Configuração

pode não exibir esses atributos. Para obter mais informações sobre como o Tableau Server

se conecta e comunica com o Active Directory, consulte Gerenciamento de usuários em

implantações com armazenamentos de identidades externos.

Permitir comunicações não criptografadas com Active Directory

A infraestrutura do Active Directory deve gerenciar certificados e confiança em com-

putadores associados ao domínio. Dessa forma, o canal de comunicação entre os recursos

do Tableau Server e do Active Directory deve ser criptografado. Por padrão, o Tableau Ser-

ver requer acesso de leitura ao canal criptografado ao Active Directory. Não recomendamos

permitir comunicações não criptografadas com o Active Directory, pois essa configuração é

vulnerável a ataquesman-in-the-middle. No entanto, em alguns cenários de implantação, as

organizações não criptografam o canal durante a configuração inicial. Se você precisar per-

mitir temporariamente a comunicação não criptografada com o Active Directory, pode rea-

tivar a aplicação da comunicação criptografada posteriormente executando o comando tsm,

wgserver.domain.allow_insecure_connection, ou fazendo login na interface de usuário do

TSMe alternando a configuração em Identidade e acesso do usuário > Repositório de
identidade.

Conta de serviço Run As

Por padrão, o Tableau Server é executado sob a conta Serviço de rede. Para usar uma

conta que se adapte à autenticação NT com fontes de dados, especifique um nome de usu-

ário e uma senha. Consulte Conta de serviço Run As para saber mais sobre como criar e

usar uma conta de usuário específica.

Importante: inclua o nome de domínio com o nome de usuário, por exemplo, exam-

ple\tableaurunas.

Insira a senha que você criou para essa conta.
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Porta de gateway

A porta padrão para acesso naWeb ao Tableau Server (via HTTP) é a porta 80. Se o pro-

grama de instalação determinar que a porta 80 está em uso quando você instalar pela pri-

meira vez o Tableau Server, uma porta alternativa (por exemplo, 8000) é usada emostrada

na caixa Número de porta.

Talvez você precise alterar a porta devido a outras necessidades de rede, por exemplo, se

tiver um firewall de hardware ou proxy que proteja o host do Tableau Server, o que poderá

tornar indesejável a execução de um sistema back-end na porta 80.

Dados de uso do produto

Por padrão, o Tableau Server compartilha dados de uso com o Tableau, nos ajudando a

entender melhor como você usa nossos produtos, melhora sua experiência geral e cria

recursos altamente inteligentes que tornam o Tableau aindamais avançado.

Desmarque essa opção se não quiser que os dados de uso sejam enviados ao Tableau.
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Você tambémpode alterar essa configuração após a instalação, na guiaManutenção do

TSMnaUI daWeb do TSMou usando a CLI do TSM. Para obter mais informações, con-

sulte Dados de uso do servidor.

Instalação da pasta de trabalho de amostra

Por padrão, o Tableau Server instalará pastas de trabalho de amostra no site Padrão

quando você inicializar o servidor.

Como alternativa, é possível publicar as amostras depois da instalação com o comando

tabcmd publishsamples.

Inicializar a instalação

Após configurar as opções nesta página, clique em Inicializar.

O processo de inicialização pode levar alguns instantes. Quando a inicialização for con-

cluída, a página a seguir será exibida:
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Usar a CLI do TSM

Primeiro, configure a instalação do repositório de identidades, das configurações de

gateway e da pasta de trabalho demodelo. Em seguida, aplique as alterações, verifique a

conexão LDAP (opcionalmente) e inicialize o Tableau Server

Definir as configurações do repositório de identidades

É obrigatório definir as configurações do repositório de identidades do computador com o

Tableau Server.

Importante: após configurar e aplicar as definições do repositório de identidades, ele
não poderá ser alterado.

Use omodelo json emEntidade identityStore para criar um arquivo json. Depois de preen-

cher as opções com os valores adequados, transfira o arquivo json com este comando:

tsm settings import -f path-to-file.json.
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Definir as configurações do gateway (opcional)

Dependendo dos seus requisitos de rede, pode ser necessário definir as configurações do

gateway para o computador do Tableau Server. Por exemplo, se você ativar o SSL ou con-

figurar o acesso ao Tableau Server com umproxy reverso, talvez precise definir as con-

figurações do gateway. Consulte Entidade gatewaySettings paramais informações.

Use omodelo json emEntidade gatewaySettings para criar um arquivo json. Depois de

preencher as opções com os valores adequados, transfira o arquivo json com este

comando:

tsm settings import -f path-to-json-file.json.

Configurar dados de uso do produto (opcional)

Por padrão, o Tableau Server compartilha dados de uso com o Tableau para nos ajudar a

entender melhor como você usa nossos produtos. Isso nos permite melhorar sua expe-

riência geral e criar recursos altamente inteligentes que tornam o Tableau aindamais pode-

roso.

OTableau coleta apenas dados comportamentais e de uso, nunca qualquer um dos seus

valores de banco de dados confidenciais e seus dados de uso nunca serão compartilhados

ou vendidos; a única finalidade émelhorar sua experiência no Tableau.

Se você não desejar compartilhar dados de uso do produto, utilize omodelo de json emEnti-

dade shareProductUsageDataSettings para criar um arquivo json e especifique um valor de

false. Em seguida, transmita o arquivo json com este comando:

tsm settings import -f path-to-json-file.json.

Você tambémpode alterar essa configuração após a instalação, na guiaManutenção do

TSMou usando a CLI do TSM. Para obter mais informações, consulte Dados de uso do ser-

vidor.
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Configurar a instalação da pasta de trabalho de amostra (opcional)

Por padrão, o Tableau Server instalará pastas de trabalho de amostra no site Padrão

quando você inicializar o servidor.

Caso não deseje instalar as pastas de trabalho de amostra durante a instalação, execute o

comando a seguir:

tsm configuration set -k install.component.samples -v false

Publique as amostras depois da instalação com o comando tabcmd publishsamples, se

desejar.

Aplicar alterações pendentes à configuração

Agora que você criou e definiu a configuração inicial, deve aplicá-la. Quando você aplicar

as alterações de configuração, o tsm verificará as definições estabelecidas antes de con-

firmá-las.

Para aplicar as alterações de configuração ao Tableau Server, execute este comando:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Quando este comando for concluído, os processos do TSM serão executados e o Tableau

Server estará configurado, mas ainda não estará em execução.
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Verificar a configuração LDAP (opcional)

Se o repositório de identidades usa o LDAP, é recomendado verificar a conectividade de

LDAP antes de prosseguir.

Para isso, execute os seguintes comandos antes de inicializar o servidor:

tsm user-identity-store verify-user-mappings -v <user name>

tsm user-identity-store verify-group-mappings -v <group name>

Os nomes de usuários e de grupos devem ser nomes válidos que existem no servidor LDAP

ao qual você está se conectando. Se a conexão LDAP tiver sido configurada corretamente,

os atributos de usuário ou grupo serão retornados para o shell. Se a conexão não estiver

definida corretamente, retornará um erro.

Inicializar o Tableau Server

l Para inicializar o Tableau Server, use a opção --start-server:

tsm initialize --start-server --request-timeout 1800

Isso economiza tempo, ao deixar o servidor funcionando após a instalação.

l Caso queira reconfigurar o Tableau Server após a inicialização, deixe a opção --

start-server desativada:

tsm initialize --request-timeout 1800

Isso interrompe o servidor após a inicialização.

Inicie o Tableau Server. Se a opção --start-server não foi utilizada durante a ini-

cialização e a configuração do Tableau Server já foi concluída, use este comando para ini-

ciar o servidor:

tsm start --request-timeout 900
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Próxima etapa

Após concluir a inicialização, crie a conta de usuário do administrador do Tableau Server.

Consulte Adicionar uma conta de administrador.

Exemplo de arquivo de configuração

Este artigo fornece um exemplo de arquivo de configuração JSON completo, com enti-

dades gatewaySettings e identityStore especificadas. Além disso, uma chave de con-

figuração define o tempo limite do gateway como 900 segundos.

O arquivo de configuração pode ser diferente dependendo das opções que precisam ser

configuradas.

Durante a instalação, é possível definir vários arquivos de configuração .json. Para definir

os valores de cada arquivo no Tableau Server, o seguinte comando deve ser executado

uma vez para cada arquivo de configuração:

tsm settings import -f path-to-file.json

Depois de definir os arquivos de configuração, execute tsm pending-changes apply para

aplicar as alterações a todos os arquivos .json definidos.

{

"configEntities": {

"gatewaySettings": {

"_type": "gatewaySettingsType",

"port": 80,

"publicHost": "localhost",

"publicPort": 80

},

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "local",

"domain": "example.lan",

"nickname": "EXAMPLE"
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}

},

"configKeys": {

"gateway.timeout": "900"

}

}

Entidades e chaves

Como demonstrado no exemplo acima, existem duas classes de parâmetros de con-

figuração: configEntities e configKeys.

configEntities

Alguns tipos de configurações são executadas por meio de conjuntos de entidadesmape-

ados para cenários específicos, como o repositório de identidades e as configurações de

gateway. Ao passar um conjunto de configEntities com o comando tsm settings

import -f path-to-file.json, TSM valida da configuração. Se os valores pas-

sados forem inválidos, o TSM apresentará um erro. Isso permite a realização de alterações

durante o processo de configuração em vez de verificar uma falha de configuração durante

a inicialização ou o tempo de execução.

As entidades podem ser definidas somente ao incluir um bloco configEntities em umarquivo

.json.

Importante: todos os arquivos referenciados em configEntities devem estar no com-

putador local. Não especifique caminhosUNC.

configKeys

As entidades cobrem somente uma pequena parte dos valores de configuração que podem

ser definidos. Centenas de chaves correspondem aos parâmetros armazenados em arqui-

vos .yml. O Tableau Server usa esses parâmetros para armazenar todas as informações de

configuração para todos os serviços.
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As chaves individuais podem ser definidas com o comando tsm configuration. Entretanto,

durante a implantação, émais conveniente configurá-las com outros cenários de con-

figuração em arquivos JSON, comomostrado acima.

Diferente das configEntities, as configKeys não são validadas.

Observação: não é recomendado definir parâmetros não documentados emOpções

do tsm configuration set.

Dados de uso do servidor

Oadministrador do Tableau Server pode controlar se os dados de uso do Tableau Server

são enviados para o Tableau. Por padrão, essa opção está habilitada e pode ser desa-

bilitada na instalação inicial, ou após instalar o Tableau Server, usando a interface de usu-

ário daWeb ou a linha de comando do TSM. Para obter detalhes sobre esses dados de

uso, consulte Dados de uso do produto Tableau.

Além dos dados de uso do produto, os produtos Tableau enviam dados básicos do produto

para o Tableau. Esses dados são enviados se você desativou ou não o envio de dados de

uso do produto. Você pode desativar o envio de Dados básicos do produto sepa-

radamente. Para obter detalhes, consulte Dados básicos do produto.

Desabilitar o compartilhamento de dados de uso

Você pode desabilitar o compartilhamento de dados de uso ao instalar o Tableau Server ou

a qualquer momento após a instalação.

Desabilitar o compartilhamento de dados de uso na instalação

Para desabilitar o compartilhamento de dados de uso com o Tableau quando você estiver

instalando o Tableau Server, desmarque a opção durante a configuração inicial do ser-

vidor. Para obter detalhes, consulte Dados de uso do produto.

Desabilitar o compartilhamento de dados de uso após a instalação

Usar a interface na Web do TSM

182 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

http://tableau.com/derived-data


1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaManutenção.

3. EmOutras tarefas demanutenção, emDados de uso do servidor, desmarqueEnviar
dados de uso para melhorar os recursos do Tableau:

4. Ao terminar, clique emAlterações pendentes, em seguida clique emAplicar alte-
rações e reiniciar..

Usar a CLI do TSM

Se você não desejar compartilhar dados de uso do produto, desabilite a opção utilizando

este comando de configuração tsm:

tsm configuration set -k shareproductusagedata.enabled -v false

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma
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reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém,

nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt,

mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem

uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações,

consulte tsm pending-changes apply.

Dados básicos do produto

Por padrão, os produtos Tableau enviam dados de uso para o Tableau para que possamos

entender como os clientes usam nosso software e obter informações sobre onde eles são

bem-sucedidos e onde eles podem encontrar problemas que podemos resolver. Por exem-

plo, esses dados podem nos ajudar a saber onde os upgrades estão comumente falhando,

e nos permitem fazer alterações no produto para resolver esses problemas ou identificar

qual parte da nossa base de usuários precisa ser informada sobre um problema de segu-

rança que se aplica a uma versão específica do Tableau Server. Você pode desativar o

envio desses dados na hora da instalação ou posteriormente. Para obter detalhes sobre

como fazer isso, consulte as instruções para Tableau Desktop ou Tableau Server.

Mesmo quando você desabilitar o envio de dados de uso do produto, determinados dados

básicos do produto são enviados ao Tableau. EstesDados básicos do produto incluem

informações sobre produtos e seus processos, incluindo qual produto ou processo está

sendo executado, quando eles iniciam, em que sistema operacional eles estão executando,

informações de licenciamento, qual máquina ou cluster demáquinas enviou os dados

(usando identificadores pseudoanonimizados exclusivos) e se o produto está configurado

para enviar dados de uso do produto.

Você pode desativar o envio de dados básicos do produto no nível damáquina ou no nível

corporativo, bloqueando o tráfego enviado para prod.telemetry.tableausoftware.com.
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Desabilitação do compartilhamento de dados básicos do produto em computadores indi-
viduais

Importante: este procedimento envolvemodificar seu arquivo local hosts Se você

não sabe o que é isso, não devemudá-lo. Você só deve fazer essa alteração se enten-

der as implicações de fazer alterações no arquivo, saber como alterar o arquivo e ter

feito um backup do arquivo por segurança.

Modificar os arquivos hosts altera o comportamento da rede para computadores. Ins-

truções detalhadas paramodificar os arquivos hosts são fornecidas por provedores de

sistemas operacionais comoMicrosoft, Apple ou Distribuições Linux.

1. Faça uma cópia do arquivo de hosts existentes e salve-a em um computador que não

seja o seu computador Tableau. Este é o seu backup, caso você precise reverter suas

alterações. Não comece amodificar o arquivo até que você tenha feito uma cópia de

backup dele.

2. Modifique o arquivo do seu computador hosts para incluir essas linhas:

# Stops sending Product Usage to Tableau (prod.-

telemetry.tableausoftware.com).

# Learn more here: http:\\tableau.com\derived-data

127.0.0.1 prod.telemetry.tableausoftware.com

A primeira e a segunda linhas são comentários, explicando a terceira linha.

A terceira linha impede que todo o tráfego prod.telemetry.tableausoftware.com

(http://prod.telemetry.tableausoftware.com/) ) deixe suamáquina local

enviando-a para o endereço de loopback interno do host. Os dados não são enviados para

fora do computador.

Desativação do compartilhamento de Dados básicos do produto no nível corporativo

Para desativar o envio de Dados básicos do produto em umnível corporativo, modifique o

Firewall de rede para evitar tráfego de saída para
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prod.telemetry.tableausoftware.com.

Este domínio é usado pelo Tableau para receber osDados básicos do produto sobre o lan-

çamento e o desligamento do processo. Tambémé usado para os dadosmais gerais de

uso do produto. Ao bloquear o tráfego para este domínio, você impedirá que ambos os

tipos de dados sejam enviados.

O tráfego para este domínio ocorrerá nas Portas 80 (para registro inicial de nossos clientes

de Dados de produto) e na Porta 443 (para todo o tráfego subsequente). Para evitar com-

pletamente que os dados do produto sejam enviados, bloqueie todo o tráfego para este

domínio.

Para obter detalhes sobre como configurar o firewall de rede, consulte seu fornecedor ou

seu departamento interno de TI. O Tableau não pode fornecer estas instruções.

Adicionar uma conta de administrador

A etapa final na ativação do Tableau Server é adicionar a conta inicial de administrador. O

administrador terá acesso completo ao servidor, incluindo a capacidade de gerenciar usu-

ários, grupos e projetos.

O servidor deve estar em execução ao criar o usuário administrativo inicial.

Se tiver configurado o repositório de identidades do Tableau Server para usar o LDAP ou

Active Directory, o usuário administrativo inicial especificado deverá ser uma conta no dire-

tório. O usuário administrativo inicial é geralmente diferente da conta do usuário no com-

putador do Tableau Server usado para executar tsm.

No entanto, estas contas podem ser asmesmas configuradas para o repositório de iden-

tidades do Tableau Server para usar o Active Directory, e o usuário administrativo inicial é

ummembro do Administrador local grupo no computador do Tableau Server.

Pré-requisitos

Antes de continuar com os procedimentos nesse tópico, conclua pré-requisitos a seguir,

como descrito em Instalação e configuração do Tableau Server:
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l Instalar o TSM

l Ativar e registrar o Tableau Server

l Configurar as definições do nó inicial

Usar a interface do usuário na Web

Ao concluir a inicialização do Tableau Server, o programa de instalação exibirá uma página

para criar o administrador do Tableau Server.

l Se tiver configurado um armazenamento de identidades local, especifique um nome e

senha que deseja usar.

l Caso tenha configurado um repositório de identidades do LDAP ou do Active Direc-

tory durante a instalação, será preciso especificar uma conta de usuário membro do

diretório.

l O valor de username não pode incluir uma arroba (@), a menos que o sufixo do
nome de usuário corresponda ao domínio primário do Tableau Server. Por exemplo,
se o Tableau Server se conectar ao domínio "myco.com", o nome de usuário "user@e-
xample.com@myco.com" não pode ser usado.

Se a instalação for remota, é necessário fazer logon no TSMdo computador físico onde o

Tableau Server está sendo instalado, ou é possível acessar remotamente o computador e

executar o comando initialuser do tabcmd de um shell.

Usar tabcmd CLI

Crie a conta administrativa inicial do Tableau Server.

l Se tiver configurado um armazenamento de identidades local, especifique um nome e

senha que deseja usar.

l Caso tenha configurado um repositório de identidades do LDAP ou do Active Direc-

tory durante a instalação, será preciso especificar uma conta de usuário membro do
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diretório.

l O valor de username não pode incluir uma arroba (@), a menos que o sufixo do
nome de usuário corresponda ao domínio primário do Tableau Server. Por exemplo,
se o Tableau Server se conectar ao domínio "myco.com", o nome de usuário
"user@example.com@myco.com" não pode ser usado.

Para criar o usuário inicial, execute o comando tabcmd a seguir:

tabcmd initialuser --server http://localhost --username "<new-

admin-username>"

Por exemplo:

tabcmd initialuser --server http://localhost --

username "tableau-admin"

Se você estiver executando o protocolo HTTP emuma porta diferente da 80, especifique a

porta após o nome do host, por exemplo: --server http://localhost:8080.

Depois de executar o comando, o shell solicitará uma senha administrativa.

Próximas etapas

Após criar a conta de administrador do Tableau Server, continue a instalação trabalhando

por meio dos tópicos de configuração nas Tarefas pós-instalação.

Padrões de instalação do nó inicial

Por padrão, o instalador do Tableau Server configura o número de instâncias de processo

que o Tableau Server executa com base no hardware detectado pelo instalador. A con-

figuração padrão se aplica a instalações em servidor único e ao servidor inicial de uma ins-

talaçãomultinodal.

Você pode calcular a configuração padrão com base nas regras a seguir para cada pro-

cesso, em que o "número de núcleos" refere-se ao número de processadores físicos:
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Nome do processo Número de processos

VizQL Server Igual ao número de núcleos dividido por quatro, até o
máximo de quatro instâncias de processo.

Processador em segundo
plano

Definido como dois, a não ser que o número de núcleos
seja inferior a oito.

Servidor de cache Definido como dois, a não ser que o número de núcleos
seja inferior a oito.

Servidor de dados Definido como dois, a não ser que o número de núcleos
seja inferior a oito.

Para todos os outros tipos de processos, o número de instâncias de processo é definido

como um, independentemente do hardware.

Esta é uma configuração padrão de exemplo para um computador com 16 núcleos:

Nome do processo Número de processos

VizQL Server 4

Servidor de aplicativos 1

Processador em segundo plano 2

Servidor de cache 2

Servidor de dados 2

Armazenamento de arquivo 1

Processador de Dados 1

Começar a instalação

Este tópico fornece todas as etapas necessárias para executar uma instalação básica, de iní-

cio rápido, do Tableau Server. O propósito da configuração descrita aqui é fornecer o

Tableau Software 189

Ajuda do Tableau Server noWindows



caminhomais rápido e simples para uma instalação do Tableau Server. Use esse pro-

cedimento como prática, ou seja, para experimentar a instalação, o gerenciamento e a

experiência de usuário do Tableau Server antes da verdadeira implantação do servidor.

Importante: não use esse procedimento como um recurso independente para a

implantação do Tableau Server em umambiente de produção. Para implantar o

Tableau Server em umambiente de produção, consulte o conteúdo em Instalação e

configuração do Tableau Server.

Os procedimentos neste tópico instalarão uma instância do Tableau Server paraWindows

usando o repositório de identidades local:

Antes de começar

Analise o tópico, Antes da instalação.... Este procedimento pressupõe a instalação doWin-

dows no hardware adaptado de acordo com os requisitos ambientais especificados no

tópico.

Observe que tal computador deve atender aos requisitosmínimos de hardware espe-

cificados emRequisitosmínimos de hardware e recomendações para o Tableau Server. O

programa de instalação não instalará o Tableau Server em sistemas que não atendam aos

requisitosmínimos de hardware.

Etapa 1: instalar o Tableau Server e iniciar o Tableau Services Manager

1. Clique duas vezes no arquivo de instalação.

2. Siga as instruções na tela para concluir a instalação e instale o aplicativo.
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Ocaminho de instalação padrão é C:\Program Files\Tableau\Tableau

Server. Escolha um local diferente, incluindo uma unidade diferente, por meio de

navegação ou digitação de um novo caminho.

Se o prompt doWindowsDefender Firewall for exibido, clique emPermitir
acesso. Pode ser necessário fazer isso várias vezes para que a instalação seja
concluída.

3. Clique emPróximo.
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Na página Tipo de instalação do Server, também é onde você especifica se ins-

talará o primeiro nó de uma instalação do Server ou nós adicionais em uma ins-

talação de vários nós. Não é necessário alterar isso do padrão (Criar nova instalação

do Tableau Server.) a menos que você esteja instalando umTableau Server de

vários nós. Se estiver instalando umTableau Server de vários nós, consulte Instalar

e configurar nós adicionais.

4. Clique emPróximo.
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Na página Tipo de ativação do produto, selecione se deseja usar o serviço ATR
(Autorizado para execução) para ativar o Tableau Server e, em seguida, clique em

Instalar.

5. Após a conclusão da instalação, clique emConcluir. O processo de instalação abrirá

a página daWeb de configuração do TSMno computador no qual ocorreu a ins-

talação do Tableau Server.

Etapa 2: ativar e registrar o Tableau Server

Antes de configurar o Tableau Server, é necessário ativar uma licença e registrar o produto.

Para obter mais detalhes, consulte Ativar e registrar o Tableau Server.

Tableau Software 193

Ajuda do Tableau Server noWindows



1. Fazer logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Na páginaAtivar, insira ou cole a chave do produto e clique emAtivar chave de
produto.

Depois que a chave do produto é ativada, ela aparece sobChaves do produto ati-
vadas.

3. Para ativar outra chave do produto, digite a nova chave do produto e clique emAti-
var a chave do produto. Depois que a chave do produto é ativada, ela aparece sob
Chaves do produto ativadas.

4. Quando terminar de ativar as chaves do produto, clique emPróximo.

Observação: se as chaves do produto ativadas não tiverem a capacidade

necessária, como não núcleos suficientes ou apenas uma chave de produto de

função Viewer, o Tableau ServicesManager exibirá a caixa de diálogo Licen-
ças aplicadas insuficientes. Clique emAtivar outra chave do produto
para adicionar outra chave do produto e aumentar a capacidade na instalação

do Tableau Server.
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5. Na páginaRegistrar, insira suas informações nos campos e clique emRegistrar.
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Etapa 3: configurar o repositório de identidades local

É necessário configurar as definições de repositório de identidades. Esse procedimento sim-

plifica a instalação ao definir o repositório de identidades para a autenticação local. Para

obter mais detalhes sobre como personalizar esses padrões, consulte Configurar as defi-

nições do nó inicial.
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Após configurar as opções nesta página, clique em Inicializar.

O processo de inicialização pode levar alguns instantes. Quando a inicialização for con-

cluída, a página a seguir será exibida:

Etapa 4: adicionar conta de administrador

A etapa final na ativação do Tableau Server é adicionar a conta inicial de administrador. O

administrador terá acesso completo ao servidor, incluindo a capacidade de gerenciar usu-

ários, grupos e projetos. Obtenhamais detalhes emAdicionar uma conta de administrador.

Ao concluir a inicialização do Tableau Server, o programa de instalação exibirá uma página

para criar o administrador do Tableau Server.

Especifique um nome e senha que deseja usar para a conta administrativa.

Se estiver instalando remotamente, é necessário fazer logon no TSMno computador onde o

Tableau Server estiver instalando, ou você pode se conectar remotamente ao computador e

executar o comando initialuser do tabcmd a partir de um shell.
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Use a conta de administrador criada nesta etapa para acessar as páginas de administração

naWeb do Tableau Server. Consulte Fazer logon na área de administração do Tableau

Server.

Etapa 5: validar a instalação

Esta é uma etapa opcional. Contudo, uma boamaneira de validar a instalação do Tableau

Server e garantir que esteja executando de forma adequada, é analisar as Exibições admi-

nistrativas inseridas no Tableau Server.

Instalar switches e propriedades do Tableau Server

Use os seguintes alternadores de instalador ao instalar o Tableau Server noWindows a

partir de uma linha de comando.

Observação: a partir da versão 2019.4.0, o programa de instalação do Tableau Ser-
ver é novo. Os switches e as propriedades abaixo se aplicam somente à versão

2019.4.0 e posteriores. Se você estiver atualizando para a versão 2019.4.0 ou pos-

terior e usando opções de instalação em versões anteriores, consulte Alterações nas

opções de instalação da linha de comando para a instalação do Tableau Server para

obter detalhes sobre alterações específicas.

Switch Descrição Comentários

/install | /repair |
/uninstall | /layout
"<directory>"

Execute a Ins-

talação para ins-

talar, reparar ou

desinstalar o

Tableau Server, ou

com o /layout,

crie uma cópia local

completa do pacote

O padrão é instalar, exibir a inter-
face do usuário e todos os
prompts. Se nenhum diretório for
especificado em uma nova ins-
talação, C:\Program
Files\Tableau\Tableau

Server será assumido. Se o
Tableau Server já estiver ins-
talado, a Instalação assumirá o
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de instalação no

diretório espe-

cificado.

mesmo local da instalação atual.

/passive Execute a Ins-

talação com inter-

face do usuário

mínima e sem

prompts.

O Tableau Server não iniciará
automaticamente quando for ins-
talado no modo /passive.
Para iniciar o Tableau Server,
use tsm start.

/quiet | /silent Executar a ins-

talação emmodo

totalmente silen-

cioso e não super-

visionado.

Nenhuma interface

do usuário ou

prompts são exi-

bidos.

O Tableau Server não iniciará
automaticamente quando for ins-
talado no modo /silent ou
/quiet. Para iniciar o Tableau
Server, use tsm start.

Observação: use /silent
ou /quiet, mas não

ambos.

/norestart Execute a Ins-

talação sem rei-

niciar oWindows,

mesmo que seja

necessária uma rei-

nicialização.

Observação: em casos

raros específicos, uma rei-

nicialização não pode ser

cancelada, mesmo quando

essa opção é usada. Isso é

mais provável quando uma

reinicialização do sistema

anterior foi ignorada, por

exemplo, durante a ins-

talação de outro software.
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/log "<dri-

ve>\<path>\<log-

file>.<ext>"

Registrar infor-
mações no arqui-
vos e caminho
especificados.

Observação: o
comportamento ao

usar o opção /log

mudou a partir da

versão 2021.2.0.

Para obter mais

informações, con-

sulte O que há de

novo e o que foi

alterado no

Tableau Server
.

Use esta opção com um caminho

e nome de arquivo de registro

para disponibilizar o registro

após a conclusão da instalação.

Se essa opção for usada com um

nome de arquivo de registro,

mas sem caminho, o arquivo de

registro será gravado em um

local temporário e excluído no

final da instalação.

Se esta opção for usada, mas

nenhum nome de arquivo de

registro for especificado, a opção

será ignorada e o arquivo será

gravado em %TEMP%.

Se esta opção não for usada, o

arquivo de registro será gravado

em %TEMP%.

Propriedades Descrição Comentários

ACCEPTEULA=1|0 Aceita o Contrato
de licença do usu-
ário final (EULA).
Exigido para ins-
talação quieta,
silenciosa e pas-
siva nos nós ini-
cial e adicional. 1

Se não estiver incluído ao usar o

/passive, /silent ou /quiet, a

configuração falhará silenciosamente.

Se incluído, mas definido como 0, a

instalação falha.
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= true, aceita o
EULA, 0 = false,
não aceita o
EULA.

ACTIVATIONSERVICE-

E="1"|"0"

Ative Tableau
Server usando o
serviço ATR
(autorização para
execução). "1" =
usa o Server
ATR. "0" = não
usa o Server
ATR.

Essa opção é apenas para novas ins-

talações, não upgrades. Selecione

essa opção se:

l Você planeja ativar o Tableau
Server online

l Você planeja instalar o Tableau
Server na nuvem

l Você planeja instalar o Tableau
Server em uma máquina virtual
ou outro ambiente não per-
sistente

Não use essa opção se:

l Você planeja ativar o Tableau
Server offline

l Você planeja instalar o Tableau
Server em um ambiente fisi-
camente isolado

Para obter mais informações, con-

sulte Ativar o Tableau Server usando

o serviço ATR (Autorização para exe-

cução).

BOOTSTRAPFILE-

="<p-

ath\-

to\-

bootstrap\file>"

Exigido ao adi-
cionar um nó a
um cluster. O
arquivo bootstrap
contém a con-

Exemplo: <Setup file> /si-

lent ACCEPTEULA=1

BOOTSTRAPFILE-

="C:\-

Users\-
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figuração usada
pelos nós adi-
cionais.

table-

auad-

min\Down-

loads\bootstrap.json"

CONTROLLERPORT= Opcional. A porta
na qual o con-
trolador do
Tableau Services
Manager (TSM)
deve ser exe-
cutada.

Se não estiver incluído, o padrão é
8850.

COORDINATIONSERVIC-

ECLIENTPORT=

Opcional. A porta
na qual o cliente
do Serviço de
coordenação do
Tableau Services
Manager (TSM)
deve ser exe-
cutado.

Se não estiver incluído, o padrão é
uma porta mapeada dinamicamente.
Para obter mais informações, con-
sulte Portas do Tableau Services
Manager.

COORDINATIONSERVIC-

EPEERPORT=

Opcional. A porta
na qual o par do
Serviço de coor-
denação do
Tableau Services
Manager (TSM)
deve ser exe-
cutado.

Se não estiver incluído, o padrão é
uma porta mapeada dinamicamente.
Para obter mais informações, con-
sulte Portas do Tableau Services
Manager.

COORDINATIONSERVIC-

ELEADERPORT=

Opcional. A porta
na qual o Líder
do Serviço de
coordenação do
Tableau Services

Se não estiver incluído, o padrão é
uma porta mapeada dinamicamente.
Para obter mais informações, con-
sulte Portas do Tableau Services
Manager.
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Manager (TSM)
deve ser exe-
cutado.

DATADIR-

="<p-

ath\-

to\-

data\directory>"

Opcional. O local
onde a con-
figuração de
software e os
dados do
Tableau Server
estão arma-
zenados. Se você
não fornecer um
caminho do dire-
tório de dados e o
Tableau Server
estiver sendo ins-
talado no local
padrão
(INSTALLDIR
não está espe-
cificado), o dire-
tório de dados
padrão será
usado: C:\P-
rogramDa-

ta\Ta-

ble-

au\Tableau

Server. Se você
não fornecer um
caminho do dire-
tório de dados e o
INSTALLDIR for
especificado, o

Exemplo: DATADIR-
R="D:\TableauServerData"
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DATADIR tam-
bém será defi-
nido como o local
do INSTALLDIR.

EMBEDDEDCREDENTIAL-

L=1|0
Obrigatório ao

adicionar um nó a

um cluster e o

arquivo bootstrap

contém as cre-

denciais inse-

ridas de um

administrador no

computador do

TSM.

1=true, 0=false.

O padrão é 0.

Deve ser usado com /silent ou
/quiet e com BOOTSTRAPFILE

Exemplo: <Setup file> /si-

lent ACCEPTEULA=1

BOOTSTRAPFILE-

="C:\-

Users\-

table-

auad-

min\Down-

loads\bootstrap.json"

EMBEDDEDCREDENTIAL=1

INSTALLDIR-

="<p-

ath\-

to\ins-

tal-

lation\directory>"

Instalar no local
de instalação não
padrão espe-
cificado.

Especifica a localização para o ser-

vidor de instalação. Se não for usado,

o Tableau Server será instalado em
C:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Server

Exemplo: <Setup file> /si-

lent INSTALLDIR-

R="D:\Tableau\Tableau

Server"

LICENSESERVICEVEND-

ORDAEMONPORT=

Opcional. A porta
em que o for-
necedor do Ser-

Se não estiver incluído, o padrão é
uma porta mapeada dinamicamente.
Para obter mais informações, con-
sulte Portas do Tableau Services
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viço de licença
daemon deve fun-
cionar. Isso é
usado em ins-
talações de
vários nós para
comunicações
relacionadas ao
licenciamento
entre nós.

Manager.

SKIPPYTHONINSTALL-

L=1|0

Adicionado na versão

2021.3.0

Opcional. Se defi-
nido como 0 (o
padrão), o pro-
grama de ins-
talação instala o
pacote Python
incluído. Se defi-
nido como 1,
especifica que o
programa de ins-
talação não deve
instalar o pacote
Python como
parte do Tableau
Server.

Observação:
Python será

usado em

versões futuras

do Tableau Ser-

ver, para ofe-

recer suporte a

Se não estiver incluído, o padrão será
instalar o Python como parte do
Tableau Server.
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recursos ana-

líticos avan-

çados. Se você

optar por ignorar

a instalação do

Python, os usu-

ários do Tableau

Server não terão

acesso a esses

recursos ana-

líticos avançados

quando esses

recursos esti-

verem dis-

poníveis.

Instalação automatizada do Tableau Server
Você pode usar o SilentInstaller.py, um script Python compatível com a comu-

nidade, para automatizar uma nova instalação do Tableau Server. É possível baixar o

script e usá-lo como gravado, oumodificá-lo de acordo com suas necessidades.

Vantagens de usar um instalador automático

l Comumúnico comando, é possível instalar, configurar e executar uma instância de

trabalho do Tableau Server.

l Oscript SilentInstaller.py pode ser executado sem a entrada do usuário,

possibilitando a automação.
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l A configuração pode ser definida uma vez e usada em todas as suas instalações, tor-

nando-a um processo de repetição.

Quando não usar o instalador automatizado

l Se você estiver instalando o Tableau Server pela primeira vez, é recomendado testar

a instalaçãomanualmente, antes de automatizar o processo. Qualquer problema que

bloqueie a instalação émais fácil de resolver interativamente. Depois de solucionar

esse problema, é possível executar uma instalação automatizada do Tableau Server

usando o script SilentInstaller.py.

l Se estiver testando ou tentando novos parâmetros de configuração, comométodos

de autenticação, é recomendado realizar a Instalaçãomanualmente primeiro. O

Tableau ServicesManager (TSM) valida as entidades da configuração e rejeita os

parâmetros de configuração não válidos. Uma vez identificados os parâmetros cor-

retos, é possível usar o instalador automatizado.

l Se você não puder ou não desejar inserir senhas em arquivos secretos, usar o ins-

talador automático pode não ser uma opção para você.

Antes de começar

Consulte Antes da instalação... para verificar se oMicrosoft WindowsServer foi instalado no

computador que atende aos requisitos de sistema operacional e os requisitosmínimos de

hardware para o Tableau Server.

Observação: se estiver instalando o Tableau Serverem umambiente de produção, con-

sulte as recomendaçõesmínimas de hardware. As recomendaçõesmínimas repre-
sentam a configuraçãomínima de hardware necessária para uma instalação de

produção do Tableau Server.
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Para executar uma instalação automatizada, use o script SilentInstaller.py, que

depende do pacote de instalação do Tableau Server como entrada. Antes de começar,

recomendamos baixar os pacotes a seguir:

1. Baixe o Python 3.5 ou versões posteriores e instale no computador em que deseja

instalar o Tableau Server.

2. Baixe o script SilentInstaller.py e o pacote do instalador do Tableau Server:

a. Baixe o script SilentInstaller.py noGitHub, junto com con-

fig.template.json, registration.template.json, secrets.template.json e os três

modelos bootstrap (bootstrap.template.json, topologyBootstrap.template.json,

e workerBootstrap.template.json).

b. Selecione e baixe o pacote do instalador do Tableau Server na página
Downloads e notas de versão dos produtos do Tableau Server. O escolhido

depende da versão doMicrosoft WindowsServer que deseja usar.

3. Copie os pacotes emodelos para uma pasta no computador, ou um lugar acessível

por ele, onde o Tableau Server será instalado.

Como usar o script SilentInstaller.py

Oscript SilentInstaller.py instala o pacote do instalador do Tableau Server, cria os

diretórios, define as permissões necessárias para executar o Tableau Server e inicia a ins-

talação do Tableau ServicesManager (TSM). Depois que instalação do TSM for concluída,

o script SilentInstaller.py executa os comandos tsm para instalar, configurar e ini-

ciar o Tableau Server. Por padrão, o script SilentInstaller.py ativa uma licença de

avaliação gratuita durante a instalação. Caso tenha uma chave do produto, é possível for-

necê-la na linha de comando ou ativá-la após executar o script SilentInstaller.py. A

maioria das opções da linha de comando no instalador automatizado são asmesmas usa-

das pelo comando tsm initialize.

O script SilentInstaller.py pode ser executado em trêsmodos: instalar o nó inicial,

instalar nós adicionais e atualizar a topologia do cluster. Ao executar uma instalação pra um
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cluster distribuído, execute o SilentInstaller.py com a opção de instalar o nó inicial

no nó inicial. Execute o SilentInstaller.py com a opção de instalar nós adicionais em

cada nó adicional. Por último, execute o SilentInstaller.py com a opção de atualizar

a topologia do cluster no nó inicial.

O script SilentInstaller.py deve ser executado sem a interação de usuário, então é

necessário colocar todos os parâmetros nos argumentos obrigatórios passados para o

script SilentInstaller.py. Como alternativa, tambémé possível colocar os argu-

mentos obrigatórios no arquivo bootstrap. Você pode usar osModelos de arquivo de con-

figuração, registro e de segredos fornecidos.

Use as etapas abaixo para executar uma instalação não supervisionada:

Etapa 1: instale o instalador automático

1. Faça logon no computador como umusuário com acesso de administrador.

2. Baixe e instale o script SilentInstaller.py, modelos e arquivos bootstrap.

Etapa 2: crie arquivos para fornecer informações adicionais de con-
figuração necessárias para a execução da instalação automática

Como o script SilentInstaller.py foi feito para ser executado sem interação com o

usuário, é necessário fornecer as seguintes informações adicionais:

1. Copie osmodelos, config.template.json, registration.template.json e secrets.-
template.json, para outro diretório como seu diretório inicial. Não recomendamos edi-
tar os arquivos demodelo diretamente.

2. Edite o arquivo config.template.json e forneça as definições de configuração do nó
inicial. É necessário fornecer as configurações do repositório de identidades do com-

putador com o Tableau Server. Dependendo dos requisitos de rede, pode ser neces-

sário fornecer as configurações do gateway. A opção de colocar em cache é definida

para cache e reuso dos dados pelomaior de tempo possível. Os exemplos de pasta

de trabalho estão instalados por padrão. Omodelo inclui as informaçõesmínimas
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necessárias, portanto ele é um ponto de partida. Para obter mais informações sobre

as configurações, consulte Configurar as definições do nó inicial.

3. Edite o arquivo registration.template.json para fornecer as informações neces-
sárias para o registro do Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Ati-

var e registrar o Tableau Server.

4. Edite o arquivo secrets.template.jsonsecrets.template.json e forneça o nome de
usuário e senha do administrador do TSMe das contas de administrador do Tableau

Server.

l A conta de administrador do TSMdeve ser domesmo usuário que o admi-

nistrador doWindows que executa o script.

l A conta do administrador do Tableau Server é a conta inicial criada pelo ins-

talador e é usada para o administrador do Tableau Server.

Etapa 3: execute a instalação automática

1. Faça logon no computador como umusuário com acesso de administrador.

Instalar o nó inicial

Oscript SilentInstaller.py executa os comandos adequados para instalar, ati-

var a licença, configurar e iniciar o Tableau ServicesManager. Execute o

SilentInstaller.py -h e o SilentInstaller.py install –h para

visualizar a lista completa de opções e seus valores padrão.

Para instalar o nó inicial:

No nó inicial, em umprompt do Python, digite:

SilentInstaller.py install --secretsFile secrets.json --

configFile myconfig.json --registrationFile regis-

tration.json TableauServer-64bit-<version>.exe

Ou, como alternativa:
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SilentInstaller.py --bootstrapFile <bootstrap file path>

Opção de script Descrição

Switches necessários

--configFile <file path> O caminho relativo ou absoluto para o arquivo

JSON deConfiguração do servidor.

--secretsFile <file path> O caminho relativo ou absoluto do Arquivos de

segredos que descreve as credenciais da conta

Windows para autenticar para o Tableau Ser-

vicesManager (TSM), e o nome de usu-

ário/senha do usuário administrador inicial do

Tableau Server. O arquivo de segredos também

inclui a chave do produto que deseja usar para

ativar o Tableau Server. Por padrão, omodelo

do arquivo de segredos contém uma licença de

avaliação.

Observação: fornecer a senha no arquivo
de segredos é opcional. Contudo, se as

senhas não forem encontradas no arquivo

de segredo, elas precisarão ser fornecidas

durante a instalação.

O pacote do instalador automatizado inclui o

modelo do arquivo de segredos.

--registrationFile <file path> O caminho relativo ou absoluto do arquivo Regis-

tro de servidor que contém as informações de

registro do Tableau Server.
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Opção de script Descrição

Opacote do instalador automatizado inclui o

modelo do arquivo de registro.

<installer executable file path> O caminho relativo ou absoluto do instalador do

Tableau ServicesManager (TSM).

Switches opcionais

--installDir <file path> Odiretório de instalação do Tableau Server. Se

não fornecer um caminho, o diretório padrão

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server
será usado.

--dataDir <file path> O local onde a configuração de software e os

dados do Tableau Server estão armazenados.

Se não fornecer um caminho, o diretório padrão

C:\ProgramData\Tableau será usado para os
arquivos de configuração de dados.

--installerLog <file path> Odiretório existente onde os arquivos de log do

instalador estão gravados. Se um caminho dife-

rente não for informado, os arquivos de log serão

gravados em seu diretório TEMP.

--controllerPort <port number> A porta na qual o controlador do Tableau Ser-

vicesManager (TSM) deve ser executada.

--coor-

dinationserviceClientPort

<port number>

A porta do cliente ZooKeeper.

--coordinationservicePeerPort A porta com par do ZooKeeper.
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Opção de script Descrição

<port number>

--coor-

dinationserviceLeaderPort

<port number>

A porta líder do ZooKeeper.

--start Se o servidor deve ser iniciado quando a ins-

talação estiver concluída.

Instalar nós adicionais

Oscript SilentInstaller.py executa os comandos adequados para instalar o

Tableau ServicesManager (TSM) no nó adicional. Execute o SilentIns-

taller.py installWorker –h para visualizar a lista completa de opções e

seus valores padrão.

Para instalar nós adicionais:

Em cada nó inicial, em umprompt do Python, digite:

SilentInstaller.py workerInstall --secretsFile secrets.json

--nodeConfigurationFile nodeConfiguration.json Table-

auServer-64bit-<version>.exe

Opção Descrição

--secretsFile <file

path>

Obrigatório. O caminho relativo ou absoluto do Arquivos

de segredos que descreve as credenciais da contaWin-

dows para autenticar para o Tableau ServicesManager

(TSM), e o nome de usuário/senha do usuário admi-

nistrador inicial do Tableau Server. O arquivo de segre-

dos também inclui a chave do produto que deseja usar
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Opção Descrição

para ativar o Tableau Server. Por padrão, omodelo do

arquivo de segredos contém uma licença de avaliação.

Observação: fornecer a senha no arquivo de segre-
dos é opcional. Contudo, se as senhas não forem

encontradas no arquivo de segredo, elas precisarão

ser fornecidas durante a instalação.

O pacote do instalador automatizado inclui o modelo do

arquivo de segredos.

--nodeCon-

figurationFile <file

path>

Obrigatório. Caminho do arquivo de configuração do nó

para a instalação do nó adicional.

(installer executable)

<file path>

Obrigatório. O argumento do script é o caminho, absoluto

ou relativo, para o executável do instalador do Tableau

ServicesManager, adquirido por meio dos canais usuais,

como baixados do site do Tableau. Este script é com-

patível apenas para uso com o Tableau ServicesMana-

ger.

--installDir <file path> Opcional. O diretório de instalação do Tableau Server. Se

estiver em branco, o diretório padrãoC:\Program
Files\Tableau\Tableau Server será usado.

--dataDir <file path> Opcional. O local onde a configuração de software e os

dados do Tableau Server estão armazenados. Se estiver

em branco, o diretório padrãoC:\ProgramData\Tableau
será usado para os arquivos de configuração de dados.
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Opção Descrição

--installerLog <file

path>

Opcional. O diretório existente onde os arquivos de log do

instalador estão gravados. Se estiver em branco, os arqui-

vos de log serão gravados no diretório TEMP do usuário.

Observação: o arquivo de configuração do nó é salvo automaticamente depois
de instalar o primeiro nó usando o SilentInstaller.py. Ele pode ser encon-

trado no diretório de trabalho do script.

Atualizar topologia do cluster

Oscript SilentInstaller.py executa os comandos adequados para atualizar a

topologia do cluster, conforme desejado para o Tableau ServicesManager (TSM).

Execute o SilentInstaller.py updateTopology –h para visualizar a lista

completa de opções e seus valores padrão.

Para atualizar a topologia do cluster:

No nó inicial, em umprompt do Python, digite:

SilentInstaller.py updateTopology --secretsFile secrets.j-

son --configFile myconfig.json

Opção Descrição

--

secretsFile

<file path>

Obrigatório. O caminho relativo ou absoluto do Arquivos de segredos

que descreve as credenciais da contaWindows para autenticar para

o Tableau ServicesManager (TSM), e o nome de usuário/senha do

usuário administrador inicial do Tableau Server. O arquivo de segre-

dos também inclui a chave do produto que deseja usar para ativar o

Tableau Server. Por padrão, omodelo do arquivo de segredos con-
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Opção Descrição

tém uma licença de avaliação.

Observação: fornecer a senha no arquivo de segredos é opci-
onal. Contudo, se as senhas não forem encontradas no arquivo

de segredo, elas precisarão ser fornecidas durante a instalação.

O pacote do instalador automatizado inclui o modelo do arquivo de

segredos.

--con-

figFile <file

path>

Obrigatório. O caminho relativo ou absoluto do arquivo Topologia do

servidor que descreve a topologia do Tableau Server a ser atu-

alizada. Apenas a parte topologyVersion do arquivo será aplicada,

outras configurações serão ignoradas.

Modelos de arquivo de configuração, registro e de segredos

Use osmodelos de exemplo a seguir para transmitir dados para o script SilentIns-

taller.py.

Exemplo de modelo do arquivo de segredos

{

"local_admin_user":"",

"local_admin_pass":"",

"content_admin_user":"",

"content_admin_pass":"",

"product_keys":["trial"]

}

O local_admin_user é a contaWindows a ser autenticada para o Tableau ServicesMana-

ger.
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Ocontent_admin_user é o usuário administrativo inicial, que age como um superusuário em

todo o Tableau Server no que diz respeito à criação e ao gerenciamento de usuários, sites

etc.

Ao instalar nós adicionais ou atualizar a topologia do cluster, essas credenciais são igno-

radas porque o usuário administrador inicial já foi criado quando o nó inicial foi instalado.

O product_keys é a chave usada para ativar o Tableau ServicesManager. Se várias chaves

forem especificadas, elas serão ativadas uma por uma. No caso domodo de não instalação,

essas chaves são ignoradas porque as licenças já foram ativadas.

Exemplo do modelo de arquivo de configuração do servidor

{

"configEntities":{

"runAsUser":{

"_type":"runAsUserType",

"name":"NT AUTHORITY\\NetworkService"

},

"gatewaySettings":{

"_type":"gatewaySettingsType",

"port":80,

"firewallOpeningEnabled":true,

"sslRedirectEnabled":true,

"publicHost":"****replace me****",

"publicPort":80,

"sslEnabled":false,

"sslPort":443

},

"identityStore":{

"_type":"identityStoreType",

"type":"local",

"domain":"****Domain Name Here****",
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"nickname":"****Domain Nickname Here****"

}

},

"topologyVersion":{

"nodes":{

"****insert nodeId (lowercase) here****": {

"services": {

"filestore": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"tabadmincontroller": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"clientfileservice": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"dataserver": {

"instances":[

{
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"instanceId":"0"

},

{

"instanceId":"1"

}

]

},

"cacheserver": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

},

{

"instanceId":"1"

}

]

},

"vizqlserver": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

},

{

"instanceId":"1"

}

]

},

"backgrounder": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"
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},

{

"instanceId":"1"

}

]

},

"appzookeeper": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"pgsql": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"dataengine": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"licenseservice": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"
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}

]

},

"searchserver": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"clustercontroller": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"tabsvc": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"vizportal": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},
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"tabadminagent": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"clientfileservice": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"gateway": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

}

}

}

}

}

}

Exemplo do modelo de arquivo de registro do servidor

{

"first_name" : "Andrew",
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"last_name" : "Smith",

"phone" : "311-555-2368",

"email" : "andrew.smith@mycompany.com",

"company" : "My Company",

"industry" : "Finance",

"company_employees" : "500",

"department" : "Engineering",

"title" : "Senior Manager",

"city" : "Kirkland",

"state" : "WA",

"zip" : "98034",

"country" : "United States",

"opt_in" : "true",

"eula" : "true"

}

Instalar o Tableau Server em um ambiente
desconectado (fisicamente isolado)
Você pode instalar o Tableau Server em umambiente desconectado sem acesso a qual-

quer tipo de rede externa. Esses ambientes desconectados, comumente chamados de fisi-

camente isolados, são usados quando omáximo de segurança é necessária para evitar

violações de dados ou proteger contra invasões. Ambientes fisicamente isolados não têm

acesso à Internet, acesso à rede externa, acesso à rede sem fio externa etc. O únicomeio

de fazer com que o software e os dados entrem e saiam de um ambiente fisicamente isolado

é usar mídias removíveis, como pendrives ou CDs ou DVDs ópticos de gravação.

Instalar o Tableau Server em umambiente fisicamente isolado é uma tarefa avançada para

administradores de TI familiarizados com as considerações de segurança, práticas reco-

mendadas e problemas de instalação de software nesse tipo de ambiente.
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Os seguintes recursos do Tableau Server estarão indisponíveis ou terão a funcionalidade

reduzida em umambiente fisicamente isolado:

l Mapas –OTableau Server usa dados demapa hospedados externamente, por

padrão. Começando pela versão 2020.4.0, você pode configurar o Tableau Server

para usar mapas offline. Com as versõesmais antigas do Tableau, osmapas não

estão disponíveis em umambiente fisicamente isolado, amenos que você instale um

servidor domapa nele. Para obter mais detalhes, consulte Exibição demapas em

umambiente fisicamente isolado.

l Licenciamento –OTableau Server precisa se conectar à Internet para ativar as

chave do produto. Entretanto, você pode ativar manualmente as chave do produto.

l Dados externos –Qualquer dado localizado fora do seu ambiente fisicamente iso-
lado não está disponível.

Pré-requisitos

Para instalar o Tableau Server em umambiente fisicamente isolado, você precisará do

seguinte:

l Umcomputador confiável com acesso limitado à Internet para baixar os pacotes de

instalação e recursos exigidos pelo Tableau Server. Para ser considerado confiável,

o computador precisa ser analisado e ter todos os vírus emalwares removidos.

l Mídia removível confiável para transferir o software baixado para o seu ambiente fisi-

camente isolado. Para se considerada confiável amídia removível deve ser nova e

nunca usada, proveniente de uma fonte confiável e conhecida. Ela tambémprecisa

ser analisada e a ausência de vírus oumalware confirmada.

l Ambiente fisicamente isolado com computadores e armazenamento que atendem

aos requisitos para a instalação do Tableau Server.
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Instalação do Tableau Server em um computador fisicamente
isolado comWindows

Para simplificar esse procedimento, instale o Tableau Server no computador, antes de

colocá-lo em umambiente fisicamente isolado. Se isso não for possível, você precisa baixar

os pacotes necessários para um computador confiável fora do ambiente fisicamente isolado

e transferi-los:

1. Em um computador confiável fora do ambiente fisicamente isolado com acesso à Inter-

net, baixe o pacote de instalação do Tableau Server.

2. Transfira o pacote para a suamídia removível.

3. No seu computador fisicamente isolado, insira amídia removível contendo o pacote

de instalação do Tableau Server e, em seguida, execute o instalador.

Observação: o Server ATR é ométodo de ativação padrão para Tableau Server

2021.4 e posterior. Ao instalar Tableau Server em umambiente sem ar, você não

pode usar o Server ATR para ativação. Em vez disso, você deve ativar manu-

almente. Na Configuração do Tableau Server, desmarque a caixa de seleção

Usar ATR para ativação do produto.

4. Após a conclusão da instalação, você pode ativar as chaves do produto do Tableau

Server. Para obter mais informações, consulte Ativação do Tableau Server em um

ambiente fisicamente isolado.

Ativação do Tableau Server em um ambiente fisicamente iso-
lado

Como um computador isolado fisicamente não está conectado à Internet, você precisará rea-

lizar o processo de ativação do Tableau Server manualmente.
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Etapa 1. Fazer logon no Tableau Services Manager

l Para fazer logon no Tableau ServicesManager (TSM), execute o comando a seguir:

tsm login -u <username>

E se eu não conseguir fazer logon?

Verifique se a conta que está usando é ummembro do grupo de Administradores locais no

computador Windows onde está instalando o Tableau Server.

Etapa 2. Transcrever os dados do seu sistema fisicamente isolado em
ummodelo de solicitação de ativação.

1. No seu Tableau Server em ambiente fisicamente isolado, use TSMpara obter o

arquivo de ativação off-line. No prompt de comando:

tsm licenses get-offline-activation-file -k <product-key>

-o <target-directory>

O<target-directory> deve existir. Você pode obter sua chave do produto no

Portal do cliente do Tableau.

2. Se você puder copiar o arquivo de solicitação off-line (Table-

auOfflineActivationRequest.tlq) do diretório de destino para um com-

putador com acesso à Internet, pule para a etapa 5.

Caso contrário, se você não puder copiar o arquivo para outro computador por moti-

vos de segurança, continue com a etapa 3.

3. Baixe e abra o arquivo server_windows.tlq em umeditor de texto XML, como o

Notepad++, em um computador confiável com acesso à Internet.

Você precisará anotar os valores listados na etapa 4 do computador air-gapped para

copiá-los para omodelo offline (server_windows.tlq).

4. Atualize os elementos XML a seguir no arquivo server_windows.tlq adequado
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com os valores dosmesmos elementos listados abaixo no computador desconectado.

Todos os valores deMáquina/Hash nos arquivos .tlq são valores hexadecimais. Os

únicos caracteres válidos são 0 - 9 e A - F. As letras devem estar sempre emmai-

úsculas.

Não adicione espaços ou controles de carro adicionais emodifique apenas os carac-

teres “X” encontrados nomodelo. O formato do arquivo não deve ser alterado.

Linha 2 - <EntitlementId>

Linha 5 - <ClientVersion>

Linha 5 - <RevisionType> (Este valor está presente no

arquivo server_windows.tlq.)

Linha 5 - <MachineIdentifier> (Este valor está presente no

arquivo server_windows.tlq.)

Linha 11 - <Value> (se o valor não for apresentado, remova

o espaço reservado "X", deixando <Value></Value>.)

Linha 12 - <Value> (se o valor não for apresentado, remova

o espaço reservado "X", deixando <Value></Value>.)

Linha 14 - <SequenceNumber>

Linha 60 - <Hash>

5. Faça upload do arquivo off-line solicitado (Table-

auOfflineActivationRequest.tlq) para o site Ativação do TableauOffline.

6. O site deve exibir The activation was successful. Please click

here to download your activation file.

Baixe o arquivo activation.tlf do Tableau.
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Etapa 3. Inicializar ou ativar a sua licença

1. Mova o arquivo de ativação (activation.tlf) para o computador desconectado

usandomídias removíveis confiáveis.

2. Execute o seguinte comando:

tsm licenses activate -f <path-and-activation-file>

Você deve ver amensagem "Activation successful.", que indica que o

Tableau Server está ativado.

Exibição de mapas em um ambiente fisicamente isolado

Emumambiente fisicamente isolado, osmapas no Tableau Server não estarão disponíveis

por padrão devido à ausência de acesso à Internet. Se você tiver o Tableau Server

2020.4.0 ou posterior, poderá configurar o Tableau para usar mapas locais. Se você tiver

uma versão anterior, poderá usar uma das várias soluções alternativas para exibir mapas

em umambiente offline.

Configurando o Tableau Server para usar mapas offline (versão
2020.4.0 e posterior):

1. Abra um prompt de comando como administrador.

2. Configure o Tableau para usar mapas offline disponíveis localmente:

tsm configuration set -k vizqlserver.force_maps_to_offline

-v true

tsm pending-changes apply
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Soluções alternativas para exibir mapas no Tableau Server em um ambi-
ente offline (versões anteriores a 2020.4.0):

l Opção 1 – Usar osmapas em segundo plano off-line

Para usar omapa em segundo plano off-line, selecioneMapear >Mapas de
segundo plano > Off-line. Para obter mais informações, consulte Selecionar mapas
em segundo plano.

Observação: devido a limitações de tamanho com omapa off-line, a ampliação

excessiva pode resultar em erros, pois as imagens demapasmais aproximados não

são armazenados off-line.

l Opção 2 – Usar ummapa como imagem de fundo

Localize omapa desejado on-line e salve-o como umarquivo de imagem, ou copie um

mapa de outro local. Defina esta imagem domapa como de fundo e estática no

Tableau Desktop. Para obter mais informações, consulte Usar imagens de fundo nas

suas exibições.

Observação: ampliar e reduzir não funcionará com imagens de fundo.

l Opção 3 – Usar umGeoServer local

Para obter mais informações, consulte Usar servidores de serviço demapa daWeb

(WMS).

Clone do Tableau Server
A partir da versão 2022.3 do Tableau Server, um novo comando tsm permite criar uma

cópia da configuração e topologia de uma implantação do Tableau Server e usar isso para

criar uma réplica exata da implantação original. O comando tsm settings clone cria

um conjunto de arquivos (a "carga útil do clone") que inclui configurações, segredos, con-

figuração e topologia, incluindo portas que estão sendo usadas e informações sobre ser-

viços externos.
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Considerações de segurança

Ocomando tsm settings clone gera um conjunto de arquivos (a "carga útil do

clone") que contém todos os segredos gerados por Tableau Server, bem como aqueles for-

necidos pelo administrador do servidor durante a configuração, incluindo um keystore con-

tendo pares de chaves e certificados. É extremamente importante para a segurança que

vocêmantenha a carga útil do clone e o local de saída seguros. Para facilitar isso:

l Se o diretório de saída não existir, o tsm o criará com acesso restrito ao usuário que
está executando o comando tsm settings clone.

l Se o diretório de saída existir quando você executar o comando, o tsm confirmará

que ele pertence ao usuário que está executando o comando e que as permissões

são limitadas apenas a esse usuário. Se o diretório não tiver as permissões espe-

radas, umamensagem será exibida:

The output directory '<path/to/directory>' exists, but

must be restricted to owner only.

Limitações da carga útil do clone

l A versão do Tableau Server sendo clonado deve corresponder à versão que está
sendo criada. Você não pode instalar uma versão mais recente do Server usando
uma carga útil de clone de uma versão mais antiga.

Usando o comando clone para criar uma cópia do Tableau
Server

Criando uma cópia clonada do Tableau Server é um processo de várias etapas, com as

duas etapas de alto nível sendo:

1. Crie uma carga útil de clone da instalação do Tableau Server que deseja duplicar.

2. Use a carga útil do clone para instalar uma segunda implantação de Tableau Server.
Você é responsável por corresponder a topologia das duas instalações, adicionando
nós adicionais para corresponder à implantação original.
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Criando a carga útil do clone

Para gerar um conjunto de arquivos (carga útil do clone) que contém as configurações e con-

figurações de topologia para Tableau Server , use o comando tsm settings clone. O

comando recebe um único argumento, o diretório de saída onde o conjunto de arquivos

deve ser salvo:

tsm settings clone --output-directory <output_directory>

Depois que a carga útil do clone for criada, você poderá usá-la ao instalar uma nova ins-

tância do Tableau Server com a configuração e topologia idênticas da instalação de origem.

Usando a carga útil do clone para criar uma cópia do Tableau Server

Ao instalar o Tableau Server noWindows, o administrador do servidor deve seguir as segu-

intes etapas:

1. Defina a variável de ambiente CLONE_ARTIFACT_DIR para apontar para o local da
carga útil do clone.

2. Execute o programa de instalação do Tableau Server como Administrador.

Não inicialize o Tableau Server se sua topologia incluir nós adicionais. Você precisa

adicionar esses nós antes de concluir o processo de inicialização do Tableau Server.

3. Opcional: adicione nós de trabalho

Depois que o TSM for inicializado (mas antes de inicializar o Tableau Server), o admi-

nistrador deverá adicionar nós adicionais se a topologia original tiver mais de um nó.

Isso deve ser feito seguindo o processo padrão para adicionar novos nós, ou seja,

gerar um arquivo bootstrap e executar o script initialize-tsm nos nós do trabalhador

que fornecem o arquivo bootstrap.

Para obter detalhes, consulte Instalar e configurar nós adicionais.

4. Inicialize o Tableau Server usando a interface daWeb do TSMou a interface de linha
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de comando:

tsm initialize

5. Aguarde a inicialização do Tableau Server em todos os nós.

Instalar o Tableau Server na nuvem
Mesmo que você não tenha seu próprio hardware de servidor e infraestrutura, é possível

implantar uma instalação do Tableau Server de nível empresarial na nuvem. Criar uma

solução baseada em nuvem tem várias vantagens em relação às instalações locais. Por

exemplo, o custo total geral de propriedade para a criação de uma solução do Tableau Ser-

ver na nuvem é normalmente inferior ao de uma solução local similar porque não é neces-

sário comprar todo o hardware caro. Além disso, a nuvem pode oferecer umamelhor

opção em termos de tempo de atividade, confiabilidade e tolerância a falhas, espe-

cialmente se você implantar a solução em diferentes regiões nas zonas de disponibilidade.

Validando seu plano de implantação do Server

Antes de se comprometer a instalar uma nova implantação do Tableau Server em sua orga-

nização, certifique-se de avaliar atentamente suas opções. Para amaioria das orga-

nizações, o Tableau Cloud fornecerá uma solução de análisemais confiável, eficiente e

econômica em comparação com o Tableau Server auto-hospedado. Para obter infor-

mações sobre a viabilidade do Tableau Cloud para sua organização, revise essa postagem

no blog, Should I movemy analytics to the cloud? (Devomover minha análise para a

nuvem?)

Se você determinou que deve auto-hospedar o Tableau Server, recomendamos seguir a

implantação prescrita do Tableau noGuia de implantação empresarial (EDG). OEDGapre-

senta uma arquitetura de referência totalmente testada e suportada, de alto desempenho,

escalável e segura, baseada em uma rede de dados em camadas. No futuro, estamos com-

prometidos em investir na arquitetura de referência EDGpara facilitar o lançamento de

recursos emelhorar os cenários de atualização.
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Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Instalar o Tableau Server na nuvem.

Você pode criar e escalonar o ambiente do Tableau nos seguintes ambientes de nuvem:

l Amazon Web Services - instale e gerencie o Tableau Server no AmazonWeb Ser-

vices (AWS). Para obter mais informações, consulte Instalar o Tableau Server na

AWS Cloud.

l Google Cloud Platform - instale e gerencie o Tableau Server noGoogle Cloud Plat-

form. Para obter mais informações, consulte Instalar o Tableau Server noGoogle

Cloud Platform.

l Microsoft Azure - instale e gerencie o Tableau Server noMicrosoft Azure. Para
obter mais informações, consulte Instalar o Tableau Server noMicrosoft Azure.

l Alibaba Cloud - instale e gerencie o Tableau Server na Alibaba Cloud. Para obter
mais informações, consulte Instalar o Tableau Server na Alibaba Cloud.

Tarefas pós-instalação
Depois de instalar o Tableau Server, você pode executar outras tarefas de configuração,

como revisar a lista de verificação de proteção de segurança, configuração de notificações

de eventos do servidor, configuração do cache de dados paramodos de exibição e con-

figuração do relatório de falha do servidor.

Lista de verificação do reforço de segurança

A lista a seguir oferece recomendações paramelhorar a segurança ("endurecimento") da

instalação de seu Tableau Server.
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Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Lista de verificação do reforço de

segurança

Instalação de atualizações de segurança

As atualizações de segurança estão incluídas nas versõesmais recentes e nas versões de

manutenção (MR) do Tableau Server. Não é possível instalar atualizações de segurança

como correções. Em vez disso, você deve atualizar para uma versão atual ouMR para atu-

alizar o Tableau Server com as correções de segurançamais recentes.

Sempre consulte a versãomais atual deste tópico após a atualização. A versão atual inclui

/current/ na URL do tópico.

Por exemplo, a URL da versão dos EUA é: https://help.tableau.com/current/server/pt-br/-

security_harden.htm.

1. Atualizar para a versão atual

Recomendamos que você sempre execute a versãomais recente do Tableau Server. Além

disso, o Tableau publica periodicamente versões demanutenção do Tableau Server que

inclui correções para vulnerabilidades de segurança conhecidas. (Informações sobre vul-

nerabilidades de segurança conhecidas podem ser encontradas na página Boletins de

segurança do Tableau e na página Consultorias de segurança do Salesforce.) Reco-

mendamos que seja feita uma análise das notificações de versão demanutenção para

determinar se devem ser instaladas.

Para obter a versãomais recente ou a versão demanutenção do Tableau Server, visite a

página Portal do cliente.

2. Configurar SSL/TLS com um certificado válido e confiável

Secure Sockets Layer (SSL/TLS) é essencial para ajudar a proteger a segurança das

comunicações com o Tableau Server. Configure o Tableau Server com um certificado
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válido e confiável (não um certificado autoassinado) para que o Tableau Desktop, os dis-

positivosmóveis e os clientesWeb possam se conectar ao servidor por uma conexão

segura. Para obter mais informações, consulte SSL.

3. Desabilitar versões anteriores do TLS

OTableau Server usa o TLS para autenticar e criptografar diversas conexões entre com-

ponentes e com clientes externos. Os clientes externos, como navegadores, o Tableau

Desktop e o TableauMobile se conectem ao Tableau usando TLS sobre HTTPS. Transport

layer security (TLS) é uma versãomelhorada de SSL. Na verdade, as versões anteriores de

SSL (SSL v2 e SSL v3) não sãomais consideradas padrões de comunicação segura ade-

quados. Como resultado, o Tableau Server não permite que clientes externos usem pro-

tocolos SSL v2 ou SSL v3 para conexão.

Recomendamos que você permita que clientes externos se conectem ao Tableau Server

comTLS v1.3 e v1.2.

OTLS v1.2 ainda é considerado um protocolo seguro emuitos clientes (incluindo o Tableau

Desktop) ainda não oferecem suporte ao TLS v1.3.

Os clientes compatíveis comTLS v1.3 negociarão o TLS v1.3mesmo se o TLS v1.2 for com-

patível com o servidor.

O seguinte comando tsm habilita TLS v1.2 e v1.3 (usando o parâmetro "all" ) e desabilita

SSL v2, SSL v3, TLS v1 e TLS v1.1 (ao colocar o caractere demenos [-] antes de um deter-

minado protocolo). O TLS v1.3 ainda não é compatível com todos os componentes do

Tableau Server.

tsm configuration set -k ssl.protocols -v "all -SSLv2 -SSLv3 -

TLSv1 -TLSv1.1"

tsm pending-changes apply

Paramodificar os protocolos que regem o SSL para o repositório PostgreSQL do Tableau

Server, consulte pgsql.ssl.ciphersuite.
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Você tambémpodemodificar a lista padrão de pacotes de criptografia que o Tableau Ser-

ver usa para sessões SSL/TLS. Para obter mais informações, veja a seção ssl.ciphersuite

emOpções do tsm configuration set.

4. Configurar criptografia SSL para tráfego interno

Configure o Tableau Server para usar SSL para criptografar todo o tráfego entre o repo-

sitório Postgres e outros componentes de servidor. Por padrão, o SSL fica desabilitado

para comunicações entre componentes de servidor e o repositório. Recomendamos habi-

litar o SSL interno para todas as instâncias do Tableau Server, mesmo nas instalações de

um servidor. A habilitação de SSL interno é especialmente importante para implantações

de vários nós. Consulte Como configurar o SSL para comunicação interna com o Postgres.

5. Habilitar a proteção com firewall

OTableau Server foi projetado para operar dentro de uma rede interna protegida.

Importante: não execute o Tableau Server ou nenhum de seus componentes na Inter-

net ou em umDMZ. OTableau Server deve ser executado dentro da rede corporativa

protegida por um firewall de Internet. Recomendamos a configuração de uma solução

de proxy reverso para clientes da Internet que precisam se conectar ao Tableau Ser-

ver. Consulte Configuração de proxies no Tableau Server.

Um firewall local deve estar ativado no sistema operacional para proteger o Tableau Server

em implantações de um ou vários nós. Em uma instalação distribuída (de vários nós) do

Tableau Server, a comunicação entre os nós não usa comunicação segura. Portanto, os

firewalls precisam estar habilitados nos computadores que hospedam o Tableau Server.

Para evitar que um invasor passivo observe a comunicação entre os nós, configure uma

LAN virtual segregada ou outra solução de segurança de camada da rede.

Consulte Portas do Tableau ServicesManager para entender quais portas e serviços são

exigidos pelo Tableau Server.

238 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



6. Restringir acesso ao computador servidor e a diretórios importantes

Os arquivos de configuração e os arquivos de registro do Tableau Server podem conter infor-

mações que sejam valiosas para um invasor. Portanto, restrinja o acesso físico àmáquina

com o Tableau Server em execução. Além disso, certifique-se de que apenas usuários con-

fiáveis e autorizados tenham acesso aos arquivos do Tableau Server no diretório C:\P-

rogramData\Tableau.

7. Atualizar a conta de Usuário Run As do Tableau Server

Por padrão, o Tableau Server é executado na conta Serviços de rede (NT Autho-

rity\Network Service) doWindows. Usar a conta padrão é aceitável em cenários nos quais o

Tableau Server não precisa se conectar a fontes de dados externas que requerem auten-

ticação doWindows. No entanto, se os usuários requerem acesso a fontes de dados auten-

ticadas pelo Active Directory, atualize o Usuário Run As para uma conta de domínio. É

importanteminimizar os direitos à conta utilizada para o Usuário Run As. Para obter mais

informações, consulte Conta de serviço Run As.

8. Gerar segredos e tokens atualizados

Qualquer serviço do Tableau Server que se comunique com o repositório ou o servidor de

cache deve primeiro se autenticar com um token secreto. O token secreto é gerado durante

a instalação do Tableau Server. A chave de criptografia usada pelo SSL interno para crip-

tografar o tráfego para o repositório Postgres tambémé gerada durante a instalação.

Recomendamos que, depois de instalar o Tableau Server, novas chaves de criptografia

sejam geradas para sua implantação.

Esses ativos de segurança podem ser recuperados com o comando tsm security

regenerate-internal-tokens.

Execute os seguintes comandos:

tsm security regenerate-internal-tokens

tsm pending-changes apply
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9. Desabilitar os serviços que você não está usando

Paraminimizar a superfície de ataque do Tableau Server, desabilite quaisquer pontos de

conexão que não sejam necessários.

Serviço JMX

OJMX fica desabilitado por padrão. Caso esteja ativadomas não esteja em uso, deverá

ser desativado usando a sequência a seguir:

tsm configuration set -k service.jmx_enabled -v false

tsm pending-changes apply

10. Verificar a configuração de tempo da sessão

Por padrão, o Tableau Server não precisa ter um tempo limite absoluto de sessão. Isso sig-

nifica que as sessões de cliente baseadas em navegador (Criação naWeb) podem per-

manecer abertas indefinidamente, caso o tempo limite de inatividade do Tableau Server

não seja excedido. O tempo limite de inatividade padrão é de 240minutos.

Caso sua política de segurança precise, é possível definir um tempo limite absoluto de ses-

são. Certifique-se de definir um tempo limite absoluto de sessão em um intervalo que per-

mita carregamentos de extração de execuçãomais longa ou publicação de pasta de

trabalho em sua empresa. Definir um tempo limite de sessãomuito baixo pode resultar em

falhas de extração e publicação em operações de execução longa.

Para definir o tempo limite de sessão, execute os comandos a seguir:

tsm configuration set -k wgserver.session.apply_lifetime_limit

-v true

tsm configuration set -k wgserver.session.lifetime_limit -v

value, onde value é o número deminutos. O padrão é 1440, que são 24 horas.

240 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



tsm configuration set -k wgserver.session.idle_limit -v value,

onde value é o número deminutos. O padrão é 240.

tsm pending-changes apply

As sessões para clientes conectados (Tableau Desktop, TableauMobile, Tableau Prep Buil-

der, Bridge e tokens de acesso pessoal) usam tokensOAuth paramanter os usuários conec-

tados por meio do restabelecimento de uma sessão. Você pode desativar esse

comportamento se quiser que todas as sessões de clientes do Tableau sejam regidas exclu-

sivamente pelos limites de sessão baseados no navegador e controlados pelos comandos

acima. Consulte Desabilitar a autenticação do cliente.

11. Configurar uma lista de permissão de fontes de dados baseadas em
arquivo

Por padrão, o Tableau Server permite que usuários autorizados do Tableau Server criem

pastas de trabalho que usam arquivos no servidor como fontes de dados baseadas em arqui-

vos (como planilhas). Neste cenário, os arquivos são acessados pela Conta de serviço Run

As.

Para evitar acesso não autorizado aos arquivos, recomendamos configurar a funcionalidade

de lista de permissão. Isso permite que a conta de serviço Run As seja limitada a apenas

aos caminhos de diretório nos quais os arquivos de dados são hospedados.

1. No computador com o Tableau Server em execução, identifique os diretórios nos

quais os arquivos de fontes de dados serão hospedados.

ImportanteCertifique-se de que os caminhos de arquivo especificados neste
procedimento existam no servidor. Se os caminhos não existirem quando o com-

putador for iniciado, o Tableau Server não será iniciado.

2. Execute os seguintes comandos:
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tsm configuration set -k native_api.allowed_paths -v

"path" , onde path é o diretório a ser adicionado à lista de permissão. Todos os sub-

diretórios do caminho especificado serão adicionados à lista de permissão. Caso

deseje especificar vários caminhos, separe-os com ponto e vírgula, como neste

exemplo:

tsm configuration set -k native_api.allowed_paths -v "c:\-

datasources;c:\HR\data"

tsm pending-changes apply

12. Habilitar o HTTP Strict Transport Security para clientes do nave-
gador da Web

OHTTP Strict Transport Security (HSTS) é uma política configurada nos serviços de apli-

cativos daWeb, como o Tableau Server. Quando um navegador compatível encontra um

aplicativo daWeb que executa o HSTS, todas as comunicações com o serviço devem estar

em uma conexão (HTTPS) segura. OHSTS é compatível com amaioria dos navegadores.

Para obter mais informações sobre como oHSTS funciona e os navegadores compatíveis,

consulte a página daWeb Planilha de consultas do HTTP Strict Transport Security, do Pro-

jeto de segurança de aplicativos daWeb aberto.

Para habilitar o HSTS, execute os seguintes comandos no Tableau Server:

tsm configuration set -k gateway.http.hsts -v true

Por padrão, a política do HSTS está definida para um ano (31536000 segundos). Este perí-

odo especifica o tempo em que o navegador acessará o servidor por meio do HTTPS.

Você deve considerar a definição de um tempomáximo breve durante o lançamento inicial

do HSTS. Para alterar esse período, execute tsm configuration set -k

gateway.http.hsts_options -v max-age=<seconds>. Por exemplo, para defi-

nir o período da política de HSTS para 30 dias, insira tsm configuration set -k

gateway.http.hsts_options -v max-age=2592000.
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tsm pending-changes apply

13. Desabilitar o acesso de Convidado

As licenças baseadas em núcleo do Tableau Server incluem a opção de usuário Convidado,

que permite que qualquer usuário na organização visualize e interaja com as exibições do

Tableau inseridas nas páginas daWeb.

O acesso de usuário Convidado é habilitado por padrão no Tableau Servers, implantado

com o licenciamento baseado em núcleo.

O acesso de Convidado permite que os usuários visualizem as exibições inseridas. O usu-

ário convidado não pode navegar pela interface do Tableau Server e não verá comandos da

interface do servidor na exibição, como nome do usuário, configurações da conta, comen-

tários e assim por diante.

Se a sua organização implantou o Tableau Server com o licenciamento em núcleo e o

acesso de Convidado não é exigido, então, desabilite-o.

Você pode desabilitar o acesso de Convidado a nível de servidor ou site.

Você deve ser um administrador de servidor para desabilitar a conta de Convidado a nível

de servidor ou site.

Para desabilitar o acesso de Convidado a nível de servidor:

1. nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida, emCon-
figurações > Geral.

2. ParaAcesso de Convidado, desmarque a caixa de seleçãoHabilitar conta de
Convidado.

3. Clique emSalvar.

Para desabilitar o acesso de Convidado para um site:
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1. Nomenu do site, selecione um site.

2. Clique emConfigurações e, na página Configurações, desmarque a caixa de sele-
çãoHabilitar conta de convidado.

Para obter mais informações, consulte Usuário Convidado.

14. Defina o cabeçalho HTTP referrer-policy como “same-origin”

A partir da versão 2019.2, o Tableau Server inclui a capacidade de configurar o com-

portamento do cabeçalho HTTP Referrer-Policy. Essa política é habilitada com um com-

portamento padrão que incluirá a URL de origem de todas as conexões "seguras como"

(no-referrer-when-downgrade), que envia informações de referenciador de origem

somente como conexões (HTTP para HTTP) ou aquelas que sãomais seguras (HTTP

para HTTPS).

No entanto, recomendamos definir esse valor para same-origin, que só envia infor-

mações de referenciador para origens domesmo site. As solicitações de fora do site não

receberão informações de referenciador.

Para atualizar o referrer-policy para same-origin, execute os seguintes comandos:

tsm configuration set -k gateway.http.referrer_policy -v same-

origin

tsm pending-changes apply

Para obter mais informações sobre como configurar cabeçalhos adicionais paramelhorar a

segurança, consulte Cabeçalhos de resposta HTTP.

15. Configurar TLS para conexão SMTP

A partir da versão 2019.4, o Tableau Server inclui a capacidade de configurar o TLS para

conexão SMTP. OTableau Server só é compatível comSTARTTLS (TLS oportunista ou

explícito).
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OTableau Server pode ser configurado opcionalmente para se conectar a um servidor de e-

mail. Após a configuração do SMTP, o Tableau Server pode ser configurado para enviar um

e-mail aos administradores do servidor sobre falhas no sistema e aos usuários do servidor

sobre exibições em que estão inscritos e alertas orientados por dados.

Para configurar o TLS para SMTP:

1. Carregue um certificado compatível para o Tableau Server. Consulte tsm security cus-
tom-cert add.

2. Configure a conexão do TLS usando a CLI do TSM.

Execute os seguintes comandos do TSMpara habilitar e forçar conexões do TLS ao

servidor SMTP e habilitar a verificação do certificado.

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

enabled -v true

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

required -v true

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

check_server_identity -v true

Por padrão, o Tableau Server suportará as versões do TLS 1, 1.1 e 1.2, mas é reco-

mendável especificar a versão do TLS mais recente suportada pelo servidor SMTP.

Execute o seguinte comando para definir a versão. Os valores válidos são

SSLv2Hello, SSLv3, TLSv1, TLSv1.1 e TLSv1.2. O exemplo a seguir define a

versão do TLS para a 1.2:

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

versions -v "TLSv1.2"

Para obter mais informações sobre as opções de configuração do TLS, consulte Con-

figurar o SMTP.
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3. Reinicie o Tableau Server para aplicar as alterações. Execute o seguinte comando:

tsm pending-changes apply

16. Configurar SSL para LDAP

Se a implantação do Tableau Server estiver configurada para usar um armazenamento de

identidades externo LDAP genérico, é recomendável configurar o SSL para proteger a

autenticação entre o Tableau Server e o servidor LDAP. Consulte Configurar canal crip-

tografado no armazenamento de identidade externo LDAP.

Se a implantação do Tableau Server estiver configurada para usar o Active Directory, é

recomendável habilitar o Kerberos para proteger o tráfego de autenticação. Consulte Ker-

beros.

17. Permissões de escopo para locais de instalação não padrão

Se você instalar o Tableau Server noWindows em um local não padrão, recomendamos

definir de formamanual o escopo das permissões no diretório de instalação personalizado,

para reduzir o acesso.

Por padrão, o Tableau Server será instalado na unidade do sistema. A unidade na qual o

Windows está instalado é a unidade do sistema. Namaioria dos casos, a unidade do sis-

tema é a unidade C:\. Neste caso padrão, o Tableau Server será instalado nos diretórios a

seguir:

l C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages

l C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server

No entanto, muitos clientes instalam emuma unidade que não é do sistema ou em umdire-

tório diferente. Se você selecionar uma unidade de instalação diferente ou uma localização

do diretório diferente durante a instalação, o diretório de dados do Tableau Server será ins-

talado nomesmo caminho.
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Para escopo de permissões no diretório de instalação personalizado, apenas as seguintes

contas devem ter as permissões correspondentes na pasta de instalação e em todas as sub-

pastas:

Definir permissões para esta conta: Permissões exigidas

A conta de usuário usada para instalar e
atualizar o Tableau Server

Controle total

A conta de usuário usada para executar
comandos TSM

Controle total

Conta do sistema Controle total

Executar como conta de serviço, serviço de
rede e serviço local

Ler e executar

Umprocedimento para definir essas permissões pode ser encontrado em Instalando em um

local não padrão.

Lista de alterações

Date Change

May 2018 Added clarification: Do not disable REST API in organizations
that are running Tableau Prep.

May 2019 Added recommendation for referrer-policy HTTP header.

June 2019 Removed recommendation to disable Triple-DES. As of ver-
sion 2019.3, Triple-DES is no longer a default supported cip-
her for SSL. SeeOquemudou - O que é preciso saber antes
da atualização.

January 2020 Added recommendation to configure TLS for SMTP.

February 2020 Added recommendation to configure SSL for LDAP server.
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May 2020 Added TLS v1.3 to the disabled list of TLS ciphers. Added cla-
rification to introduction about topic versioning.

August 2020 Added scoped permissions for non-default installations on
Windows

October 2020 Added TLS v1.3 as a default supported cipher.

January 2021 Added clarification: All products enabled by the Data Mana-
gement license require REST API.

February 2021 Removed recommendation to disable REST API. The API is
now used internally by Tableau Server and disabling it may
limit functionality.

Configurar o SMTP

OTableau Server pode enviar e-mail aos administradores do servidor sobre falhas no sis-

tema e aos usuários do servidor sobre exibições em que estão inscritos e alertas. No

entanto, primeiro é necessário configurar o servidor SMTP que o Tableau Server usa para

enviar e-mail. Após configurar o SMTP, conclua as etapas para configurar notificações

(Configurar notificação de evento do servidor). Em seguida, ao iniciar ou reiniciar o ser-

vidor, ele acionará uma notificação de e-mail, o que confirma que as notificações foram con-

figuradas corretamente.

Configurar o SMTP requer reiniciar os serviços do Tableau Server.

SMTP seguro

Para habilitar e configurar TLS para SMTP, você deve usar a CLI do TSM, conforme des-

crito neste tópico. OTableau Server só é compatível comSTARTTLS (TLS oportunista ou

explícito).

Se a sua organização não usar certificados públicos para verificar conexões TLS, você

poderá carregar um certificado privado ao Tableau Server para verificar conexões con-

fiáveis. Para obter mais informações, consulte o comando tsm security custom-cert add.
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Você tambémpode configurar o SMTP TLS para criptografia, somente desabilitando o pro-

cesso de validação de certificado. Para obter mais informações, consulte a seção,Refe-

rência do arquivo de configuração, na guiaUsar o CLI do TSM abaixo.

Usar a interface naWeb do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique emNotificações na guiaConfiguração e clique emServidor de e-mail.

3. Insira as informações de configuração do SMTP da sua empresa:

4. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de con-
figuração.

5. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:
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6. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

7. Execute o tsm email test-smtp-connection para exibir e verificar a con-

figuração da conexão. Consulte tsm email test-smtp-connection.

Usar a CLI do TSM

Para a configuração inicial do SMTP, recomendamos o uso domodelo de arquivo de con-

figuração abaixo para criar o arquivo json. Além disso, é possível definir qualquer chave de

configuração única listada abaixo com a sintaxe descrita em tsm configuration set.

1. Copie omodelo json abaixo em umarquivo.

Importante: o modelo abaixo inclui opções comuns para amaioria das implan-
tações. Depois de copiar omodelo para um arquivo de texto, você deve editar os

valores de opção dos requisitos do servidor SMTP. Talvez seja necessário remo-

ver ou adicionar opções. Consulte a seção de referência a seguir para obter

mais informações sobre as opções principais do SMTP compatíveis.

{

“configKeys”: {

"svcmonitor.notification.smtp.server": "SMTP server host

name",

"svcmonitor.notification.smtp.send_account": "SMTP user

name",

"svcmonitor.notification.smtp.port": 443,

"svcmonitor.notification.smtp.password": "SMTP user

account password",

"svcmonitor.notification.smtp.ssl_enabled": true,

"svcmonitor.notification.smtp.from_address": "From email
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address",

"svcmonitor.notification.smtp.target_addresses": "To email

address1,address2",

"svcmonitor.notification.smtp.canonical_url": "Tableau Ser-

ver URL"

}

}

2. Execute tsm settings import -f file.json para passar o arquivo json

com os valores adequados ao Tableau ServicesManager e configurar o Tableau Ser-

ver para SMTP. OTableau ServicesManager validará os valores da entidade.

3. Execute o comando tsm pending-changes apply para aplicar as alterações.

Consulte tsm pending-changes apply.

4. Execute o tsm email test-smtp-connection para exibir e verificar a con-

figuração da conexão. Consulte tsm email test-smtp-connection.

Referência de configuração de CLI do SMTP

Esta tabela lista todas as opções que podem ser usadas para configurar o SMTP comCLI

do TSM.

Opção Descrição

svc-

moni-

tor.-

notification.smtp.server

Endereço do servidor SMTP.

Exemplo:

"svc-

moni-

tor.notification.smtp.server":

"mail.example.com"

svc-

moni-

Nome de usuário da conta SMTP.
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Opção Descrição

tor.-

notification.smtp.send_

account

svc-

moni-

tor.notification.smtp.port

Número de porta do servidor SMTP. O padrão é
25.

svc-

moni-

tor.-

notification.smtp.password

Senha da conta do servidor SMTP.

Exemplo:

"svc-

moni-

tor.-

noti-

fica-

tion.smtp.password":"password"

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

enabled

Especifica se a conexão com o servidor SMTP é
criptografada. O valor padrão é false.

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

required

Se habilitado, o Tableau Server se recusará a se

conectar a servidores SMTP sem usar TLS. A

opção svc-
monitor.notification.smtp.ssl_ena-

bled também deve ser definida como true.

O valor padrão é false.

svc-

moni-
Se definido como true, o Tableau Server veri-

ficará a identidade do servidor SMTP, conforme
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Opção Descrição

tor.notification.smtp.ssl_

check_server_identity
especificado por RFC 2595. Essas verificações

adicionais com base no conteúdo do certificado

do servidor destinam-se a evitar ataquesman-

in-the-middle.

O valor padrão é false.

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

trust_all_hosts

Ao usar TLS, há certificados de confiança de

todos os servidores de e-mail, ignorando a vali-

dade da cadeia de confiança do certificado. Ao

definir essa chave como true, o TLS será usado

somente para criptografar o tráfego para o host

SMTP.

O valor padrão é false.

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

ciphers

Os conjuntos padrão e com suporte de pacotes

de codificação são definidos pela versão do JDK

instalada com o Tableau Server. Consulte a

seção a seguir, Criptografias do TLS, para obter

uma lista de criptografias compatíveis e padrão.

Para atualizar os pacotes de criptografia usados

pelo Tableau Server para conexões SMTP TLS,

insira uma lista de pacotes de criptografia sepa-

rados por espaço em branco para esse valor.

Por exemplo, "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_
AES_128_CBC_SHA256 TLS_DHE_DSS_

WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_

ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_

SHA384".
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Opção Descrição

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

versions

As versões padrão do TLS permitidas nesta ver-

são do Tableau Server são TLSv1, TLSv1.1,

TLSv1.2 e TLSv1.3.

O suporte à versão TLS é definido pela versão

do JDK instalada com o Tableau Server.

As versões com suporte do TLS são
SSLv2Hello, SSLv3, TLSv1,

TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3.

Para atualizar as versões usadas pelo Tableau

Server para conexões SMTP TLS, insira uma

lista de versões separadas por espaço em

branco para esse valor. Por exemplo,

"TLSv1.2 TLSv1.3".

svc-

moni-

tor.-

notification.smtp.from_

address

O endereço de e-mail que enviará uma noti-
ficação se houver falha do sistema. O endereço
de e-mail deve ter uma sintaxe válida (por exem-
plo, ITalerts@bigco.com ou nore-
ply@mycompany), mas não precisa ser uma
conta de e-mail real no Tableau Server. (No
entanto, alguns servidores SMTP talvez pre-
cisem de uma conta de e-mail real.)

Observação: é possível substituir o ende-
reço de e-mail em todo o sistema site por

site. Para obter mais informações, consulte

O que é um site.
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Opção Descrição

Exemplo:

"svc-

monitor.notification.smtp.from_

address": "donot-

reply@example.com"

svc-

moni-

tor.-

notification.smtp.target_

addresses

Endereço de e-mail para receber notificações.
Se as notificações de e-mail estiverem habi-
litados, será necessário incluir pelo menos um
endereço. Separe vários endereços por vírgulas.

Exemplo:

"svc-

monitor.notification.smtp.target_

addresses":

"iluvdata@example.com"

svc-

moni-

tor.-

noti-

fication.smtp.canonical_

url

URL do Tableau Server. Insira http:// ou
https://, seguido do nome ou endereço IP do
Tableau Server. Usada no rodapé do e-mail de
assinatura.

Exemplo:

"svc-

moni-

tor.notification.smtp.canonical_

url":

"http://myserver.example.com"
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Criptografias do TLS

Veja a seguir uma lista de criptografias do TLS compatíveis com o JDK incluído no Tableau

Server. Nesta versão do Tableau Server, todas essas criptografias são habilitadas por

padrão. Você pode especificar uma lista personalizada de criptografias para o seu SMTP,

ao inserir uma lista separada por espaço em branco com a opção, svc-

monitor.notification.smtp.ssl_ciphers, conforme descrito na tabela acima.

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_

SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_CBC_SHA

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_

SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_

SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

256_CBC_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_GCM_SHA256

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_

CBC_SHA256

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_

CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_

SHA384

TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_

SCSV

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_ TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_
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CBC_SHA384 256_CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_

CBC_SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_CBC_SHA256

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_
CBC_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_
CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_
CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_
GCM_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_
GCM_SHA384

TLS_AES_256_GCM_SHA384
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TLS_AES_128_GCM_SHA256

Configurar notificação de evento do servidor

Umadministrador do Tableau ServicesManager (TSM) pode configurar o Tableau Server

para permitir notificações para os seguintes eventos:

l Atualizações de conteúdo
l Falhas na extração (habilitadas por padrão)

l Exibições de assinatura para usuários (desabilitadas por padrão)

l Monitoramento do processos de servidor
l Alterações do status de servidor (desabilitadas por padrão)

l Relatórios de licença do Desktop (desabilitados por padrão)

l Espaço no driver
l Enviar alertas por e-mail quando o espaço em disco ultrapassar ou per-
manecer abaixo dos limites pré-configurados (desabilitado por padrão)

l Registro do histórico de uso (habilitado por padrão)

Observação: é preciso configurar o SMTP antes de configurar as assinaturas ou as

notificações. Para obter mais informações, consulte Configurar o SMTP.

Usar a interface naWeb do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850.

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb

do Tableau ServicesManager.

2. Clique emNotificações na guiaConfiguração e clique emEventos.

3. Configurar definições de notificação para sua empresa:
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l Atualizações de conteúdo

l Enviar e-mail sobre falhas na atualização das extrações

Quando essa opção estiver ativada (o padrão), um administrador do ser-

vidor pode configurar notificações de e-mail para serem enviadas

quando as atualizações de extração falharem. Essasmensagens são

configuradas no nível do site. Dessa forma, mesmo que essa opção

esteja ativada, asmensagens não são enviadas amenos que a opção

Enviar e-mail para os proprietários de fontes de dados e pastas
de trabalho quando houver falha de atualização programada esti-
ver habilitada para um site (ela é habilitada por padrão). Para obter deta-

lhes, consulte Habilitar o agendamento da atualização de extração e a

notificação de falha

l Permitir que os usuários recebam e-mail para exibições que eles
assinaram

Quando essa opção estiver habilitada (por padrão, ela fica desabilitada),

um administrador do servidor pode configurar um site para enviar e-mails

de assinatura. Essasmensagens por e-mail são configuradas no nível do

site e só podem ser configuradas quando essa opção estiver habilitada.

Para obter detalhes, consulte Configurar um site para assinaturas.

Quando os usuários inscrevem-se em uma pasta de trabalho ou exi-

bição, um instantâneo da exibição é enviado por e-mail para eles de

forma agendada, para que possam ter acesso às atualizaçõesmais

recentes sem precisar fazer logon no Tableau Server.

Para permitir que os usuários anexem renderizações de PDF a e-mails

de assinatura, selecionePermitir que os usuários adicionem ane-
xos a exibições assinadas.
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l Monitoramento do processos de servidor

l Envie e-mails para eventos de processo do Tableau Server (para
cima, para baixo e falha)

OTableau Server envia umamensagem por e-mail quando o pro-

cessador de dados, o armazenamento de arquivos, o gateway ou os pro-

cessos do servidor de repositório param ou reiniciam, ou quando o nó

inicial do Tableau Server para ou reinicia.

Caso a instalação executada seja de servidor único (todos os processos

nomesmo computador), os alertas de integridade só serão enviados

quando o Tableau Server estiver ativo. Nenhum alerta "inativo" é envi-

ado. Em uma instalação distribuída configurada para failover, receber

um alerta de inoperância significa que ocorreu falha no repositório ativo

ou em uma instância de processador de dados, e um alerta de atividade

subsequente significa que a instância passiva (repositório) ou uma

segunda instância (processador de dados) do processo assumiu o con-

trole.

Observação: o Tableau Server foi projetado para ser auto-
corretivo. Se um serviço ou processo parar de responder ou falhar,

o Tableau Server tentará reiniciá-lo. Isso pode levar de 15 a 30

minutos para ser concluído. Por isso, reagir imediatamente a aler-

tas de serviço ou processo pode ser contraproducente, espe-

cialmente em uma instalação com serviços redundantes que

podem lidar com solicitações durante a reinicialização.

l Ativar o Tableau Desktop para relatórios de licenciamento

Os dados de relatórios de licenciamento são originados no Tableau

Desktop e enviados para o Tableau Server. Quando essa opção estiver
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ativada, o Tableau Server irá gerar e exibir o relatório administrativo para

relatórios de licença do Desktop. Para obter informações sobre o rela-

tório, consulte Uso da licença do Desktop.

l Espaço no driver

Habilitar notificações (alertas) para o espaço em disco restante no

Tableau Server.

l Enviar e-mails quando o espaço de unidade não utilizado
cai abaixo dos limites

É possível configurar o Tableau Server para enviar notificações

por e-mail quando a utilização do espaço em disco em qualquer nó

ultrapassar um limite ou permanecer abaixo do limite. E você pode

configurar a frequência com que as notificações de limite são envi-

adas.

Há dois limites que você deve definir, limite de Limite de aviso e
Limite crítico. Eles são expressos como percentil do espaço em
disco restante. O limite crítico deve ser inferior ao limite de aviso.

Você tambémespecifica a opçãoEnviar alerta de limite a cada
. Isso determina a frequência, emminutos, de envio de avisos noti-

ficações críticas. O valor padrão é 60minutos.

l Grave informações de uso de espaço em disco e violações
de limite para uso em exibições administrativas per-
sonalizadas

Ao configurar o Tableau Server para registrar o uso do espaço em

disco, as informações sobre o espaço livre são salvas no repo-
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sitório e é possível exibir o histórico de uso utilizando as Exibições

administrativas.

4. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de con-
figuração.

5. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

6. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Usar a CLI do TSM

Os vários valores de notificação descritos acima podem ser definidos individualmente com

o comando tsm configuration set. Como alternativa, é possível construir um arquivo json e

transmitir todos os valores de configuração em uma operação. Osmétodos estão descritos

nesta seção.

Definir valores de notificação individualmente

A tabela a seguir mostra os pares chave/valor quemapeiam para os eventos de notificação

descritos anteriormente neste tópico. Use o comando tsm configuration set com a sintaxe a

seguir para definir um único par chave/valor:

tsm configuration set -k <config.key> -v <config_value>

Por exemplo, para habilitar notificações de falhas de trabalho, execute o comando a seguir:

tsm configuration set -k backgrounder.notifications_enabled -v

true

Opção de noti-
ficação

Chave Valor
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Falhas de
extração ou de
execução de
fluxo

backgrounder.notifications_enabled true | false

Habilitar exi-
bições de assi-
natura para
usuários

subscriptions.enabled true | false

Habilitar ane-
xos de PDF
para assi-
naturas

subscriptions.attachments_enabled true | false

Tamanho
máximo do
anexo (MB)
para noti-
ficações de
assinatura

subscriptions.max_attachment_size_

megabytes

valor inteiro, o
padrão é 150

Alterações do
status de ser-
vidor

svcmonitor.notification.smtp.enabled true | false

Relatórios de
licença

features.DesktopReporting true | false

Limites de
espaço res-
tante: habilitar
notificações
por e-mail

storage.monitoring.email_enabled true | false

Limites de
espaço res-
tante: por-

storage.monitoring.warning_percent valor inteiro, por
exemplo 20
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centagem de
aviso

Limites de
espaço res-
tante: por-
centagem
crítica

storage.monitoring.critical_percent valor inteiro, por
exemplo 15

Definir inter-
valo de e-mail

storage.monitoring.email_interval_

min

valor inteiro, em
minutos, por
exemplo, 25

Registrar his-
tórico de uti-
lização

storage.monitoring.record_history_

enabled

true | false

Após concluir a definição de valores, é necessário executar o comando a seguir:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Definir todos os valores de notificação com um único arquivo json

Para criar todas as configurações de notificações com uma única configuração, passe um

arquivo json:

Copie e edite o seguintemodelo para criar um arquivo para sua configuração.
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{

"configKeys": {

"backgrounder.notifications_enabled": true,

"subscriptions.enabled": true,

"subscriptions.attachments_enabled": true,

"subscriptions.max_attachment_size_megabytes": 150,

"svcmonitor.notification.smtp.enabled": true,

"features.DesktopReporting": true,

"storage.monitoring.email_enabled": true,

"storage.monitoring.warning_percent": 20,

"storage.monitoring.critical_percent": 15,

"storage.monitoring.email_interval_min": 25,

"storage.monitoring.record_history_enabled": true

}

}

Após salvar o arquivo, passe-o com o comando a seguir:

tsm settings import -f <path-to-file.json>

Para aplicar alterações, execute o seguinte comando:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.
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Configurar cache de dados

As exibições publicadas no Tableau Server são interativas e, às vezes, têm uma conexão

ativa com umbanco de dados. Como os usuários interagem com as exibições em umnave-

gador daWeb, os dados que são consultados são armazenados em um cache. As visitas

subsequentes extrairão os dados desse cachê, se ele estiver disponível. Por padrão, o

Tableau Server colocará em cache e reusará os dados pelomaior de tempo possível. Se

desejar, altere esse comportamento configurando as opções de cache usando o comando

tsm data-access caching set.

1. Execute este comando:

tsm data-access caching set -r <value>

Emque <value> é uma destas opções:

l cadeia de caracteres baixa ou vazia (""). Esse é o valor padrão e indica
que o Tableau Server deve configurar o cache e sempre usar dados arma-
zenados em cache, quando disponíveis.

l <value>. "<value>" especifica o número máximo de minutos que os dados
devem ser colocados em cache.

l sempre ou 0 (zero). Esses valores indicam que o Tableau Server deve sem-
pre obter os dados mais recentes e que o cache deve ser atualizado sempre
que uma página for recarregada.

2. Aplique as alterações com o comando tsm pending-changes apply. Isto rei-

niciará o Tableau Server.

Drivers de banco de dados

Os conectores do Tableau exigem umdriver para se comunicar com o banco de dados.

Antes de poder se conectar à fonte de dados com o Tableau Server, você deve instalar os

drivers para as fontes de dados às quais deseja se conectar. É possível encontrar links

para os drivers e instruções de instalação para todos os conectores suportados na Página
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de download de drivers.

Instalar drivers em um cluster

É necessário instalar os drivers para as fontes de dados no nó inicial de um cluster do

Tableau Server. Caso instale o Tableau Server em vários nós, é necessário instalar os dri-

vers em algum nó que execute qualquer um dos seguintes processos:

l Servidor de aplicativos (Vizportal)

l Processador em segundo plano

l Servidor de dados

l VizQL Server

Verificação de simulação do Tableau

Introduzida na versão 2020.3.0 do Tableau Server noWindows, a verificação de simulação

(PFC) faz verificações básicas das configurações do sistema principal para ajudar a evitar

problemas comuns de instalação e atualização.

l Instalação—Durante a instalação do Tableau Server no Windows, uma verificação
das permissões no diretório de instalação e no diretório de dados é feita. Se essa veri-
ficação determinar que as permissões não são adequadas para que o Tableau Server
seja executado com sucesso, a instalação não falhará, mas quaisquer erros serão
registrados no registro do Controlador de Administração.

l Atualização—Durante a atualização do Tableau Server no Windows, quando você
executa o script upgrade-tsm.cmd, são feitas verificações de permissões na ins-
talação e nos diretórios de dados, juntamente com a verificação de disponibilidade
das portas necessárias para serviços específicos. Quaisquer problemas de per-
missões são registrados no app-upgrade.log, mas não bloqueiam a atualização.
Os conflitos de porta interrompem o processo de atualização antes do início da ini-
cialização, permitindo que você corrija o problema. Como isso acontece antes da ini-
cialização da nova versão, você pode continuar a usar sua versão existente enquanto
investiga o problema e, em seguida, reexecutar o script upgrade-tsm.
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comandos tsm de verificação de simulação

Dois comandos tsm lhe dão a capacidade de verificar permissões e portas antes de exe-

cutar uma atualização e corrigir quaisquer problemas:

tsm maintenance preflight-check permissions

tsm maintenance preflight-check ports

Gerador de relatórios de falhas do servidor

Oadministrador do Tableau Server pode ativar uma opção para permitir o envio de logs e

arquivos relacionados ao Tableau quando o servidor tiver um problema que resulte em

uma falha. Esses arquivos são usados pelo Tableau para identificar e abordar problemas

que provocam falhas. Por padrão, essa opção está desativada e só deve ser ativada em

organizações que não estejam sujeitas a regulamentos relacionados à privacidade de

dados.

Importante: não habilite a geração de relatórios de falhas se os dados estiverem sujei-

tos a regulamentos de privacidade.

Caso o Tableau Server tenha um problema que resulte em uma falha, arquivos de registro

e de despejo são gerados. Se o recurso de carregamento dos dados de falha estiver ati-

vado, esses arquivos serão coletados automaticamente e compactados em umpacote crip-

tografado que será enviado no horário agendado em segundo plano. O pacote

criptografado é enviado em partes pequenas para limitar o impacto no desempenho de

rede. Somente um relatório de falhas é compactado e carregado por vez (um novo relatório

de falha não é compactado até que o pacote anterior tenha sido carregado) e enviado na

ordem "primeiro a entrar, primeiro a sair". Agende o envio para uma janela de pouco uso

para reduzir aindamais o impacto para os usuários.
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Opacote criptografado é composto de arquivos de despejo de falha e de registros que

incluem o seguinte:

l Arquivos de despejo principais e de falhas

l Arquivos de registro de erros relacionados à falha

l Arquivo demanifesto da extensão relacionados à falha

Os arquivos podem conter dados que incluem:

l Informações específicas damáquina (por exemplo: hardware, sistema operacional,

domínio).

l Um instantâneo do conteúdo damemória nomomento da falha, incluindo nos deta-

lhes da atividade do aplicativo, como informações sobre as conexões de dados, ações

tomadas pelo usuário no Tableau e dados utilizados no Tableau.

l As informações no Tableau, incluindo as identificáveis pelo cliente.

Configurar o relato de falhas do servidor

A geração de relatórios de falha do servidor está desabilitada por padrão. Este tópico des-

creve como configurar o gerador de relatórios de falhas do servidor Os relatórios de falha

são criptografados e enviados para o Tableau. Consulte o Gerador de relatórios de falhas

do servidor para obter mais informações.

Se sua organização usar um servidor proxy para se conectar à internet, você deve con-

figurar o gerador de relatórios de falhas do servidor do Tableau para usar o proxy. Mesmo

que já tenha configurado o Tableau Server para usar um proxy, tambémdeverá configurar o

gerador de relatórios de falhas do servidor separadamente. Para configurar o proxy para o

gerador de relatórios de falhas do servidor, você deve usar o procedimento CLI do TSM con-

forme descrito neste tópico.
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Importante: não habilite a geração de relatórios de falhas se os dados estiverem sujei-

tos a regulamentos de privacidade.

Usar a interface na Web do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaManutenção.

3. EmOutras tarefas demanutenção, noGerador de relatórios de falhas do servidor,

selecioneHabilitar relatórios de falhas:

4. Especifique a hora do dia agendada para fazer o upload de relatórios de falha para o

Tableau.

5. Ao terminar, clique emAlterações pendentes, em seguida clique emAplicar alte-
rações e reiniciar..
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Usar a CLI do TSM

Use omodelo de arquivo de configuração abaixo para criar um arquivo json. Depois de

preencher as opções com os valores adequados, passe o arquivo json e aplique as con-

figurações com os seguintes comandos:

tsm settings import -f path-to-file.json

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Como o arquivo de configuração está usando a classe configKey, os valores passados não

são validados pelo TSM como ao usar a classe configEntities. É possível verificar e definir

opções individuais usando os comandos tsm configuration.

Configurações de relato de falhas

As configurações de relato de falha nomodelo abaixo especificam diversas opções de con-

figuração do Tableau Server para o envio de relatórios de falha ao Tableau.

Modelo de configuração

Use estemodelo para definir as configurações do gateway.

Para obter mais explicações sobre arquivos de configuração, entidades e chaves, consulte

Exemplo de arquivo de configuração.

{

"configKeys": {

"servercrashupload.enabled": "true",
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"servercrashupload.scheduled_time": "1:00:00 UTC",

"servercrashupload.proxy_server_host": "",

"servercrashupload.proxy_server_port": "",

"servercrashupload.proxy_server_username": "",

"servercrashupload.proxy_server_password": "",

"servercrashupload.preserve_upload_packages": "false",

"servercrashupload.delete_completed_dumps": "false"

}

}

Referência do arquivo de configuração

Esta tabela inclui chaves que podem ser definidas para configurar a geração de relatórios

de falha.

servercrashupload.enabled

Padrão: false.

Defina como true para habilitar a geração de relatórios de falha.

servercrashupload.scheduled_time

Padrão: 1:00:00 UTC

Especifica o horário agendado para iniciar o envio de falhas. Insira a hora no formato
de 24 horas.

servercrashupload.proxy_server_host

Caso sua empresa use um servidor proxy para se conectar à Internet, especifique o
nome do host.

servercrashupload.proxy_server_port

Caso sua empresa use um servidor proxy para se conectar à Internet, especifique o
número da porta.
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servercrashupload.proxy_server_username

Se o servidor proxy exigir a autenticação, especifique o nome de usuário com essa
chave.

servercrashupload.proxy_server_password

Se o servidor proxy exigir a autenticação, especifique a senha com essa chave.

servercrashupload.preserve_upload_packages

Padrão: false.

Para salvar todos os pacotes criados para a geração de relatórios de falha, defina a
chave como true.

Por padrão, todos os pacotes são salvos em C:\ProgramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\clustercontroller\tabcrashreporter.

servercrashupload.delete_completed_dumps

Padrão: false.

Para excluir todos os despejos após o envio, defina esta chave como true.

Navegar nas Áreas administrativas do ambiente da Web do
Tableau

Como umadministrador no Tableau Server ou no Tableau Cloud, você pode acessar con-

figurações administrativas que não estão disponíveis para outros usuários para configurar

sites, usuários, projetos e fazer outras tarefas relacionadas ao conteúdo.

As configurações neste artigo referem-se ao ambiente daWeb do Tableau. Os admi-

nistradores do Tableau Server com credenciais adequadas tambémpodem alterar as con-

figurações do servidor, como processador, cachê, autenticação, implantação distribuída e

configurações relacionadas usando o ambiente daWeb do TSM. Para obter informações,

consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.
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Acesso baseado em função no site e quantidade de sites

Osmenus que você obtém ao fazer logon no Tableau Server ou no Tableau Cloud depen-

dem das seguintes condições:

l Se for um administrador de servidor ou de site.

O acesso de administrador de site está disponível no Tableau Cloud e no Tableau

Server. O acesso de administrador de servidor está disponível somente no Tableau

Server.

l Caso tenha acesso a somente um site ou a vários sites.

Administrador de servidor

Emum servidor de um único site, o sele-
tor de site não é exibido e todos os outros

menus são iguais.
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Emumambiente de vários sites, os
menus à esquerda permitemmodificar um

site específico ou todos os sites, além de

configurar usuários, grupos, agendas, tare-

fas e configurações do servidor.

Para acessar as configurações do admi-

nistrador de servidor que afetam todos os

sites, abra omenu do site, clicando na seta

perto do nome do site atual, e, em seguida,

selecioneGerenciar todos os sites.

As guiasConteúdo eGrupo são fecha-
das e o texto domenu do site muda para

Todos os sites, para alertar que o usu-
ário está gerenciando as configurações de

todo o servidor e opções comoStatus do
servidor refletem a exibição em todo o ser-

vidor.

Para retornar aosmenus do administrador

de site, selecione Todos os sites e sele-
cione o site que deseja gerenciar.
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Administrador de site

Se você for um administrador de site do

Tableau Cloud ou do Tableau Server, e

tiver acesso a vários sites, você terá

menus para selecionar qual site gerenciar,

e para gerenciar o conteúdo desse site,

usuários, grupos, agendas e tarefas, além

demonitorar seu status.

O seletor do site exibe o nome do site

atual. Para ir para um site diferente, sele-

cione omenu do site e depois selecione o

nome do site.

Se você tiver acessoa apenas um site, o

seletor de site não será exibido, mas todos

276 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



os outrosmenus são iguais.

Tarefas do administrador de servidor

Os administradores de servidor (disponível somente no Tableau Server Enterprise) podem

fazer o seguinte:

l Monitorar o status e a atividade do servidor.

l Gerar arquivos de registro.

l Adicionar sites e editar as configurações do site. Somente os administradores de ser-

vidor podem adicionar sites ao servidor.

l Adicionar usuários ao servidor e atribuir usuários aos sites.

l Adicionar e gerenciar grupos.

Para gerenciar configurações somente para um determinado site, é necessário navegar até

o site antes. Em cada site, você pode fazer o seguinte:

l Conteúdo de administrador: crie projetos, mova conteúdo de um projeto para outro,

atribua permissões, altere a propriedade de um recurso de conteúdo, entre outras coi-

sas.

l Gerenciar agendamento para atualizações de extrações e inscrições.

l Monitorar a atividade do site e gravar asmétricas de desempenho da pasta de tra-

balho.

l Gerenciar limites de espaço de armazenamento para conteúdo publicado por usu-

ários.

l Permitir criação naWeb.

l Habilitar o histórico de revisões.

l Permitir que os administradores do site adicionem e removam usuários.
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l Defina a quantidademáxima de licenças que o site pode consumir para cada tipo de

licença (Creator, Explorer, Viewer).

l Permitir que os usuários se inscrevam empastas de trabalho e exibições, e permitir

que os proprietários de conteúdo inscrevam outras pessoas em pastas de trabalho e

exibições.

l Habilitar instantâneos off-line para favoritos (somente iOS).

Tarefas do administrador de sites

Umadministrador de site no Tableau Cloud ou no Tableau Server pode executar as segu-

intes tarefas:

l Conteúdo de administrador: crie projetos, mova conteúdo de um projeto para outro,

atribua permissões, altere a propriedade de um recurso de conteúdo, entre outras

coisas.

l Visualizar, gerenciar e executar manualmente agendamentos de atualizações de

extrações e de assinaturas.

l Adicionar e gerenciar usuários do site (se permitido pelo administrador do servidor;

consulte Referência de configurações do site).

l Adicionar e gerenciar grupos.

l Monitorar a atividade do site.

Mover o Tableau Server para outra unidade

Como padrão, o Tableau Server noWindows é instalado na unidade do sistema (geral-

mente, C:\). Isso significa que todos os arquivos de programa e dados estão instalados

naquela unidade. Se precisar mover o Tableau Server para uma unidade diferente (se uma

nova política exigir que você não tenha dados de aplicativo na unidade do sistema, por

exemplo, ou fique sem espaço na unidade original), você poderá fazer isso seguindo o pro-

cedimento abaixo. As etapas são projetadas como umexemplo para transferir o Tableau
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Server de uma unidade para outra nomesmo computador e podem não refletir exatamente

a sua instalação e configuração. Para obter instruções sobre comomover o Tableau Server

para um novo computador, consulte Migrar para novo hardware.

Antes de começar

Antes de começar, certifique-se de:

l Faça um backup atual dos seus dados e ativos a partir da instalação existente. Você

precisa dele para restaurar sua instalação do Tableau Server na nova unidade. Para

obter detalhes sobre como criar um backup, consulte Executar um backup e uma res-

tauração completos do Tableau Server.

Só é possível restaurar a partir de um backup que tenha omesmo tipo de arma-

zenamento de identidades que o servidor que está rodando. Por exemplo, um backup

de um servidor que usa autenticação local pode ser restaurado para umTableau Ser-

ver inicializado por autenticação local, mas um backup de um servidor que usa auten-

ticação por Diretório ativo não pode ser restaurado para um servidor inicializado por

autenticação local.

l Tenha credenciais administrativas no computador do Tableau Server. Este é o local

em que você trabalhará e precisará estar registrado no computador, como admi-

nistrador.

l Ter uma cópia do programa de instalação para a versão do Tableau Server que está

transferindo. Você precisa disso para instalar o Tableau Server em uma nova uni-

dade.

l Saber quaismétodos de autenticação a sua instalação atual está usando Por exem-

plo, se o Tableau Server estiver configurado para SSL, SAML ou Kerberos, você pre-

cisará fazer backup dos arquivos de certificado ou keytab separadamente e, em

seguida, copiá-los para a nova unidade após reinstalar o Tableau Server.
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Quando estiver pronto paramover o Tableau Server para outra unidade e tiver feito o

backup total dos dados e de todos os ativos e salvá-los em um local seguro em um com-

putador diferente:

1. Abra um prompt de comando como umadministrador no computador inicial do

Tableau Server.

2. Altere para o diretório de scripts (Como padrão:C:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\) e exe-

cute o script obliterate para remover completamente o Tableau Server do

computador:

tableau-server-obliterate.cmd -a -y -y -y

3. Reinicie o computador.

4. Instale o Tableau Server no novo drive. Para obter detalhes, consulte Instalar o

TSM.

No final do processo de instalação, uma janela de navegador será aberta, e você

receberá um prompt para criar um usuário administrativo inicial. Feche-o sem criar o

usuário.

5. Copie o arquivo de backup .tsbak na localização de pasta especificada pela variável

basefilepath.backuprestore. Por padrão, ele é: C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

Observação: é possível alterar a localização do arquivo de backup. Para obter
mais informações, consulte tsm File Paths.

6. Abra um prompt de comando como administrador.

7. Interrompa o Tableau Server:
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tsm stop

8. Restaure o backup de dados e ativos do Tableau Server salvos anteriormente. Isso

inclui a restauração do banco de dados e os ativos que precisam ser restaurados

manualmente.

Para obter detalhes, consulte Restauração de uma funcionalidade do núcleo do

Tableau Server.

9. Inicie o Tableau Server:

tsm start

Ativação da chave do produto do Tableau Server

Você pode ativar amesma chave do produto do Tableau Server até três vezes. Isso permite

testar o Tableau Server (por exemplo, em ambientes de área restrita ou de controle de qua-

lidade), além de usar o Tableau na produção. Paramaximizar suas ativações, desative a

chave do produto ao remover o Tableau Server de um computador, a menos que esteja

reinstalando o Tableau nomesmo computador. Isso faz com que você possa usar a ativação

em um computador diferente. Por exemplo, se vocêmover o Tableau Server de um com-

putador ou VMpara outro, desative a chave do produto e remova o Tableau do computador

original. Ao instalar o Tableau no novo computador, você pode ativar a chave nele sem con-

flitos. Caso use o licenciamento baseado em função, certifique-se de ativar uma chave de

Creator ou Explorer ou você poderá perder o acesso de administrador ao Tableau. Se você

estiver removendo o Tableau Server para reinstalá-lo nomesmo computador, não precisará

desativar a chave. OTableau usará a chave ao reinstalar. Por exemplo, se você estiver

movendo o Tableau de uma unidade em um computador para uma unidade diferente no

mesmo computador. Para obter mais informações sobre como desativar uma chave do pro-

duto, consulte tsm licenses deactivate.

Ao remover o Tableau Server usando o script obliterate, você tem a opção de desativar o

script e excluir as informações da chave do produto do Tableau usando um alterandor "-l".

Isso desativará e removerá todas as informações de licença do Tableau, incluindo o Tableau

Desktop se você tiver o instalado. Se você souber que deseja desativar a chave,
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recomendamos desativar a chave antes de executar o script. Para obter mais informações,

consulte Remover o Tableau Server do computador.

Instalações distribuída e de alta dis-
ponibilidade do Tableau Server
Este tópico descreve diferentes tipos de implantação de instalação para o Tableau Server.

Validando seu plano de implantação do Server

Antes de se comprometer a instalar uma nova implantação do Tableau Server em sua orga-

nização, certifique-se de avaliar atentamente suas opções. Para amaioria das orga-

nizações, o Tableau Cloud fornecerá uma solução de análisemais confiável, eficiente e

econômica em comparação com o Tableau Server auto-hospedado. Para obter infor-

mações sobre a viabilidade do Tableau Cloud para sua organização, revise essa postagem

no blog, Should I movemy analytics to the cloud? (Devomover minha análise para a

nuvem?)

Se você determinou que deve auto-hospedar o Tableau Server, recomendamos seguir a

implantação prescrita do Tableau noGuia de implantação empresarial (EDG). OEDGapre-

senta uma arquitetura de referência totalmente testada e suportada, de alto desempenho,

escalável e segura, baseada em uma rede de dados em camadas. No futuro, estamos com-

prometidos em investir na arquitetura de referência EDGpara facilitar o lançamento de

recursos emelhorar os cenários de atualização.

Tipos de instalação

A formamais simples de executar o Tableau Server é instalar um nó único. Com esse tipo

de instalação você terá umTableau Server completamente funcional, com todos os pro-

cessos do Tableau ServicesManager (TSM) e do Tableau Server executados nesse nó

único, mas essa pode não ser amelhor forma de usar o Tableau Server. A instalação do

Tableau fica a seu critério, com base nas necessidades da sua empresa e nos seus
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recursos; adicione nós e configure o Tableau para alta disponibilidade. As opções de ins-

talação incluem:

l Instalação de nó único—Esse tipo de instalação é razoável para testar, executar

avaliações e para ambientes que aceitam tempos de inatividade ocasionais e dis-

ponibilidade de sistema devido a falta de redundância. Todos os processos do ser-

vidor são executados em uma únicamáquina. Hámenos redundância emedidas de

segurança no caso de um problema com umdos processos de servidor. Além disso, é

necessário garantir que o computador em que o Tableau Server será instalado possui

os recursos necessários para suportar os processos e demandas dos usuários e dos

dados.

l Instalação distribuída—Esse tipo de instalação tambémé chamado de instalação

de vários nós e requer vários computadores para instalar e executar os processos do

servidor nos nós distribuídos. Espalhar os processos de servidor por vários nós pode

aumentar a confiabilidade e eficácia do Tableau Server ao fornecer redundância e

potência de computação adicional. Com a configuração adequada, uma instalação

distribuída tambémpode fornecer um failover de repositório automático. Para obter

informações sobre failover, consulte Failover de repositório.

l Instalação de alta disponibilidade (HA, High Availability)—Uma instalação de

alta disponibilidade do Tableau Server é um tipo especial da instalação de vários nós,

com ummínimo de três nós e várias instâncias dos processos principais (Repositório,

Processador de dados/Repositório de arquivos [hyper], Serviço de coordenação e

Serviço de arquivo do cliente) em diversos computadores. Com esse tipo de ins-

talação, há uma redundância integrada dos processos principais, incluindo vários

Armazenamentos de arquivo e Failover de repositório automático. O objetivo émini-

mizar o tempo de inatividade do sistema, eliminando pontos únicos de falha e per-

mitindo, sempre que possível, a detecção de falhas com failover.

O tempo de inatividade ainda é possível no caso de uma falha inicial do nó ou quando

um nó executando o Servidor de aplicativos (VizPortal) está se recuperando de uma

falha. Painéis e exibições podem carregar mais lentamente do que o esperado, e
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tempos limite são possíveis, dependendo de como seu sistema está configurado e

sendo usado. Para obter mais informações sobre a falha inicial do nó, consulte Se

um nó inicial falhar abaixo.

O primeiro computador no qual você instalou o Tableau, o "nó inicial”, tem algumas carac-

terísticas únicas. Três processos executam apenas no nó inicial e não podem ser movidos

para qualquer outro nó exceto em uma situação de falha, o Serviço de Licença (Geren-

ciador de licenças), o Serviço de Ativação e o Controlador do TSM (Controlador de admi-

nistração). O Tableau Server inclui um script que automatiza amovimentação desses

processos para um dos outros nós existentes, para que obtenha acesso completo de volta

ao TSMemantenha o Tableau Server em execução.

Dois outros processos são inicialmente incluídos no nó inicial, mas podem ser adicionados

oumovidos para nós adicionais, o CFS (Serviço de arquivos do cliente) e o Serviço de coor-

denação. Dependendo de como sua instalação foi configurada com oCFS e o serviço de

coordenação, você tambémpode precisar tomar medidas para reimplantá-los.

Para obter informações sobre comomover o serviço de licenciamento e o controlador TSM

do nó inicial para outro nó, consulte Recuperar-se de uma falha no nó inicial abaixo.

Pré-requisitos

Estas instruções supõem que o cluster atende osRequisitos distribuídos.

Observação: todos os nós em um cluster de vários nós devem ter omesmo tipo de sis-

tema operacional. Você não pode instalar uma instância de vários nós do Tableau Ser-

ver em uma combinação de nós do Linux e doWindows.

Licenciamento

Você deve ter uma chave do produto válida para o Tableau Server. O tipo de licença que

você tem pode determinar em quantos nós você pode instalar o Tableau. Não é possível
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usar uma chave do produto de teste para uma instalação distribuída do Tableau Server.

Para obter mais informações sobre licenciamento, consulte Visão geral do licenciamento.

Criar uma instalação distribuída do Tableau Server

Estas são as etapas a serem seguidas para criar uma instalação distribuída do Tableau Ser-

ver:

1. Comece com a instalação do Tableau Server no nó inicial.

Para obter detalhes, consulte Instalação e configuração do Tableau Server.

2. Gere um arquivo de configuração do nó (bootstrap) no nó inicial.

Para obter detalhes, consulte Gerar o arquivo bootstrap do nó.

3. Instale o Tableau Server em umnó adicional usando o arquivo bootstrap do nó.

4. Configure o nó adicional com os processos que deseja executar nele.

5. Repita as Etapas 3 e 4 para todos os nós adicionais que deseja instalar.

6. Implante um novo ensemble do Serviço de coordenação.

Para obter mais informações, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coor-

denação.

7. Adicione o Serviço de arquivo do cliente a cada nó que está executando o Serviço de

Coordenação.

Para obter mais informações, consulte Configurar Serviço de arquivo do cliente.

Criar uma instalação de alta disponibilidade no Tableau Ser-
ver

Uma instalação de alta disponibilidade do Tableau Server é um tipo especial de instalação

distribuída, projetada para acomodar falhas nos componentes principais do servidor sem a
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perda da funcionalidade do servidor. Para criar essa instalação, siga asmesmas etapas

usadas para criar uma implantação distribuída, mas inclua etapas adicionais, para que a

implantação se torne altamente disponível. As etapas adicionais incluem aomenos dois

nós adicionais (para garantir ummínimo de três nós no cluster), a adição de uma segunda

instância do repositório e de uma segunda instância do processador de dados/repositório

de arquivos, incluir processos de gateway adicionais e e a implantação de um ensemble do

Serviço de Coordenação. Além disso, é possível adicionar um balanceador de carga para

distribuir solicitações entre os processos de gateways.

Em umnível mais alto, estas são as etapas seguidas para criar uma instalação de alta dis-

ponibilidade do Tableau Server:

1. Comece com a instalação do Tableau Server no nó inicial.

Para obter detalhes, consulte Instalação e configuração do Tableau Server.

2. Gere um arquivo de configuração do nó (bootstrap) no nó inicial.

Para obter detalhes, consulte Gerar o arquivo bootstrap do nó.

3. Instale o Tableau Server em aomenos um nó adicional usando o arquivo bootstrap

do nó.

Para obter mais informações, consulte Instalar e configurar um nó adicional.

4. Configure cada nó adicional com os processos que deseja executar nele. Isso deve

incluir uma segunda cópia do repositório do Tableau Server e uma segunda cópia do

processador de dados e repositório de arquivos, assim como instâncias adicionais do

gateway.

Para obter mais informações, consulte Configurar o nó adicional.

5. Implante um ensemble do Serviço de coordenação.
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Para obter mais informações, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coor-

denação.

6. Adicione o Serviço de arquivo do cliente a cada nó que está executando o Serviço de

Coordenação.

Para obter mais informações, consulte Configurar Serviço de arquivo do cliente.

7. (Opcional) Configure um balanceador de carga.

Para obter mais informações, consulte Adicionar um balanceador de carga.

Parar mais detalhes, consulte Exemplo: Instalar e configurar um cluster HA de três nós.

Se um nó inicial falhar

Se houver um problema com o nó inicial e você tiver processos redundantes em seus outros

nós, não há garantia de que o Tableau Server continuará em execução.

l Se o Tableau Server estiver configurado para ATR, problemas com o nó inicial tor-
narão todas as funcionalidades do servidor indisponíveis. Isso é verdade se o nó tiver
um problema ou se você o interromper intencionalmente (por exemplo, para fazer um
patch no nível do sistema).

l Se não estiver configurado para usar o ATR, o Tableau Server pode continuar em exe-
cução por até 72 horas após uma falha inicial do nó, antes que a falta do serviço de
licenciamento afete outros processos. Se afetar, seus usuários ainda poderão fazer
logon, ver e usar seus conteúdos depois da falha no nó inicial, mas você não poderá
reconfigurar o Tableau Server, pois não tem acesso ao Controlador de administração.

Mesmo quando configurado com processos redundantes, é possível que o Tableau Server

não continue a funcionar após a falha do nó inicial. Isso acontecemesmo quando uma ins-

talação é configurada para alta disponibilidade. Isso significa que é necessário mover os

dois processos exclusivos para outro nó em execução omais rápido possível. Se o seu nó ini-

cial falhar por motivos que sejam recuperáveis em uma quantidade de tempo relativamente

pequena (por exemplo, uma falha no hardware que você pode corrigir), em primeiro lugar,

tente ativar o nó novamente sem usar o procedimento abaixo.
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Recuperar-se de uma falha no nó inicial

Comuma instalação do Tableau Server, o nó inicial inclui dois serviços que estão ins-

talados apenas nesse nó, o serviço de licença e o Controlador de TSM. Se houver um pro-

blema com o nó inicial, o Tableau Server pode para de funcionar, mesmo se estiver

configurado para alta disponibilidade. Para se recuperar de uma situação de falha do nó ini-

cial, é possível mover o Controlador TSMe o Serviço de licença para um dos nós adicionais

já configurados. Isso permite se recuperar da falha com recursos já existentes no cluster.

Não é necessário configurar um nó inicial passivo caso o nó inicial falhe.

Para obter detalhes sobre como se recuperar de uma falha no nó inicial, consulte Recu-

peração de falha no nó inicial.

Configurar um ensemble do Serviço de coordenação em nós
adicionais

A configuração de umServiço de coordenação em vários nós fornece duplicação adicional

de processos e, portanto, reduz a possibilidade do tempo de inatividade do servidor devido

a um problema com umdos nós do Serviço de coordenação. Para obter detalhes sobre

como implantar um ensemble do Serviço de coordenação em um cluster, consulte Implan-

tar um ensemble do Serviço de coordenação.

Adicionar o CFS (Serviço de arquivo do cliente) a nódulos
adicionais

OTableau Server exige pelomenos uma instância do CFS (Serviço de arquivo do cliente).

Adicionar instâncias adicionais de CFS a outros nós fornece duplicação adicional de pro-

cessos e, portanto, reduz a possibilidade do tempo de inatividade do servidor devido a um

problema com umdos nós de CFS. Recomendamos que você configure uma instância do

CFS (Serviço de arquivo do cliente) em cada um dos nós em que o Serviço de coor-
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denação está implantado. Para obter detalhes sobre como configurar o CFS emoutros nós,

consulte Configurar Serviço de arquivo do cliente.

Verificação da licença de serviço do Tableau Server

Uma série de processos é instalada quando você instala o Tableau Server. Alguns destes

processos dependem da existência de uma licença do Tableau Server válida, enquanto

outros processos instalados não. O subconjunto do Tableau Server, que exige uma licença

do Tableau Server válida, é considerado um "processo licenciado".

Quando um processo licenciado é iniciado ou reiniciado, ele verifica com o serviço doGeren-

ciador de licenças do Tableau Server no nó primário a existência de uma licença válida.

Quando oGerenciador de licenças valida a licença, o processo é totalmente funcional e

capaz de responder às solicitações de outros processos doTableau Server. Depois que um

processo licenciado receber uma confirmação doGerenciador de licenças, ele não pre-

cisará confirmar novamente a licença por 72 horas ou até que o processo reinicie. Se o pro-

cesso não conseguir verificar a licença (por exemplo, se o nó primário não estiver

disponível), ele não funcionará, mas continuará a verificação da existência de uma licença

válida até que ela seja confirmada. Para visualizar quando ocorreu a verificação de licen-

ciamentomais recente, consulte os arquivos de log na pasta ou diretório Pro-

gramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\licenseservice .

Para obter mais informações sobre processos licenciados, consulte Processos licenciados.

Requisitos distribuídos

Antes de começar a configurar o cluster do Tableau Server, verifique se você atende aos

requisitos a seguir.

Hardware

Embora devam atender aos requisitos descritos emAntes da instalação..., os computadores

usados por você no cluster não precisam ser idênticos.
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Diretrizes de hardware para alta disponibilidade

Aqui estão algumas diretrizes para os sistemas que você usa em failover e alta dis-

ponibilidade:

l Failover — três computadores: para configurar um cluster que dê suporte a fai-

lover para os processos de armazenamento de arquivos e repositório, é preciso ter

pelomenos três computadores ou VMs: um para o nó inicial do Tableau Server e

dois para os nós adicionais.

l Vários gateways—três computadores e um balanceador de carga: adicionar
vários processos de gateway à instalação do Tableau Server e usar um balanceador

de carga para distribuir automaticamente solicitações aos gateways aumentará

aindamais a confiabilidade do Tableau. Para configurar um cluster que dê o suporte

a failover e vários gateways, adicione um balanceador de carga diante do cluster de

três nós.

l Suporte a failover e vários gateways — três computadores e um balan-
ceador de carga: para configurar um cluster que dê o suporte acima e além para

vários gateways, você precisa de nomínimo três computadores ou VMs e um balan-

ceador de carga diante do cluster.

l Alta disponibilidade — três computadores e um balanceador de carga: para
configurar para alta disponibilidade, os recursos descritos acima são necessários.

l Computadores iniciais: caso configure para alta disponibilidade, o nó inicial do
Tableau Server pode estar executando poucos ou nenhum processo do Tableau Ser-

ver. Portanto, o computador que serve como o nó inicial não requer tantos núcleos

quanto os que executam os nós adicionais. No entanto, você precisará do espaço

em disco adequado para backups porque o computador inicial é usado durante os

processos de backup e restauração. Além da quantidade de espaço necessária para

o arquivo de backup, você precisa de espaço temporário em disco. Para obter deta-
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lhes sobre os requisitos sobre espaço em disco, consulte Uso do espaço em disco

para backup e restauração.

Software

Todos os nós de uma instalação distribuída devem executar amesma versão do Tableau

Server.

Local da instalação

A localização da instalação do Tableau Server deve ser amesma em todos os nós de um

cluster. Isso é válido para instalações na localização padrão ou em localização não padrão.

Rede e portas

l Portas: assim como ocorre com qualquer sistema distribuído, os computadores ou

VMs que você usa precisam ser capazes de se comunicar. Para obter informações

sobre como o Tableau ServicesManager aborda omapeamento de portas, consulte

Portas do Tableau ServicesManager.

l Mesmo domínio: se o Tableau Server estiver instalado em umambiente do Active

Directory doWindows, então todos os computadores em um cluster devem ser mem-

bros domesmo domínio.

l Latência: a latência da rede entre os nós do servidor pode impactar o desempenho
do Tableau Server. Esteja ciente de possíveis problemas de latência, especialmente

se tiver problemas de desempenho. Para reduzir a latência da rede, você pode tomar

medidas como localizar os gateways e fontes de dados nas proximidades do Tableau

Server.

l Conta de serviço: a conta de usuário Conta de serviço Run As do servidor, espe-
cificada no Tableau Server inicial, deve ser amesma em cada computador no cluster.
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Se estiver executando em umambiente do Active Directory, recomendamos exe-

cutar uma conta de usuário de domínio, como a conta de serviço Run As. Como uma

melhor prática de segurança, embora exista a possibilidade de deixar a conta

NetworkServices padrão em cada nó no cluster, não recomendamos isso.

Caso esteja executando uma implantação distribuída em umgrupo de trabalho do

Windows, deverá usar amesma conta de usuário e senha em cada nó do cluster.

Nesse cenário, especifique a conta de serviço Run As usando um ponto final (.) em

vez de um nome de computador no TSM. Por exemplo, se a conta de serviço Run As

do grupo de trabalho for tableau-sa, especifique .\tableau-sa no TSM. O

Windows interpreta a sintaxe .\ como equivalente a "nome do computador do host

local."

l Endereços IP estáticos: qualquer computador que estiver executando o Tableau
Server, seja uma instalação de servidor único ou parte de um cluster, deverá ter um

endereço IP estático .

l Pode ser descoberto: cada nó no cluster pode ser descoberto em outros com-

putadores do nó usando um arquivo DNS ou host local.

l Fuso horário e hora: cada nó no cluster deve estar nomesmo fuso horário, com os

horários do sistema sincronizados. Isso pode acontecer automaticamente. Por exem-

plo, se seus nós estão todos no domínio Active Directory, o controlador de domínio

geralmente resolve isso. Se não tiver certeza se o seu cluster atende a essa exi-

gência, consulte seus especialistas internos de TI.

Práticas recomendadas

Veja aqui algumas considerações que você deve ter emmente antes de começar a instalar

e configurar:

l Endereços IP ou nomes do computador: comomencionado acima, cada com-
putador no cluster deve usar um endereço IP estático.

l Registro CNAME: se estiver usando um balanceador de carga, será o nome do
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balanceador de carga que os usuários utilizarão como aURL do Tableau Server, inde-

pendentemente do gateway que está efetivamente lidando com a solicitação.

l Credenciais da conta de usuário: para cada computador, você precisa de cre-
denciais de uma conta de usuário com permissões de admin locais.

l Backup: é uma prática recomendada criar um backup antes de fazer alterações sig-

nificativas no sistema. Consulte Fazer backup dos dados do Tableau Server para

obter as etapas.

l Implantação de distribuição em todos os data centers: não recomendamos a
instalação de nós do Tableau Server em data centers distribuídos. Os exemplos a

seguir descrevem alguns problemas que ocorrem quando os nós são distribuídos em

vários data centers:

l Problemas na conexão entre nós pode causar a falha de diversas tarefas ou
fazer com que os componentes do Tableau Server percam a licença.

l Proxies e firewalls entre data centers podem prejudicar a habilidade dos nós do
Tableau Server de se comunicarem entre si.

l O direcionamento de tráfego entre dados geograficamente dispersos pode cau-
sar latência ou afunilar a transmissão de dados, o que resulta em baixo desem-
penho e conexões expiradas.

SSL

Caso você pretenda configurar SSL para um cluster do Tableau Server altamente dis-

ponível com vários gateways e um balanceador de carga (saibamais), verifique se o cer-

tificado SSL usado foi emitido para o nome de host do balanceador de carga. Consulte

Configurar o SSL para tráfego de HTTP externo e do Tableau Server para obter outros deta-

lhes.
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Recomendações de instalações distribuídas

Ao adicionar nós a uma instalação do Tableau Server, é preciso decidir quantos processos

serão executados em cada computador. Esta página oferece algumas recomendações

gerais a serem encaradas apenas como ponto de partida.

Além disso, recomenda-se tambémque:

l Compreenda como a sua organização usa o Tableau Server e ajuste a sua con-

figuração para seu caso de uso— por exemplo, se deseja otimizar para a resposta

do usuário ou as atualizações da extração.

l Realize o teste de desempenho completo para identificar osmelhores locais para

ajustar a configuração do processo.

Para obter informações sobre como adaptar a instalação de umTableau Server para as

necessidades da sua empresa, consulte Ajuste de desempenho.

Para obter mais informações sobre os requisitos de uma instalação distribuída e sobre a

configuração de nós adicionais, consulte Instalações distribuída e de alta disponibilidade do

Tableau Server.

Recomendações para todas as instalações

Embora os computadores que formamum cluster do Tableau Server não precisem ter

hardware idêntico, todos devem atender aosmesmos requisitosmínimos do sistema. As

recomendações nesta página pressupõem que os computadores com o Tableau Server ins-

talado têm oito núcleos oumais.

As recomendações a seguir se aplicam a todas as configurações do servidor:

l Se planejar atualizar com frequência as extrações, execute os processos do Pro-

cessador em segundo plano em um computador dedicado. Os processos do pro-

cessador em segundo plano são geralmente os quemais usam aCPU e podem

tornar lentos outros processos nomesmo computador.
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Observação: nas versões anteriores a 10.5, o processo do processador em
segundo plano produziu instâncias temporárias do Processador de dados ao atu-

alizar as extrações. Na versão 10.5, uma única instância do Processador de

dados é instalada com o processador em segundo plano durante a configuração.

O processador em segundo plano usa essa instância em execução do Pro-

cessador de dados ao atualizar as extrações.

l Caso pretenda atualizar com frequência as extrações ou atualizar grandes extrações,

aumente o número de processos do Processador em segundo plano.

l Execute os processos do VizQL em um computador que não seja o dos processos do

Processador em segundo plano. Tê-los namesmamáquina significa que as atu-

alizações da extração podem afetar as exibições do usuário.

l A instância do Processador de dados instalada no nó, onde o armazenamento de

arquivos está instalado, é usada para consultas de dados das solicitações de exi-

bição. Considere separar o processo de Armazenamento de arquivos dos processos

do processador em segundo plano para ajudar aminimizar o efeito das tarefas do pro-

cessador em segundo nas exibições do usuário.

l Otimização com configurações de topologia:

l Colocalizar o Armazenamento de arquivos no mesmo nó que o Controlador de
administração pode reduzir o tempo necessário para fazer backup do Tableau
Server, reduzindo ou eliminando a necessidade de transferir dados entre nós
durante o processo de backup. Isso é especialmente verdade se sua orga-
nização usa muitos extratos.

l A colocalização do repositório (pgsql) com o nó Controlador de administração
também pode ajudar a reduzir o tempo de backup, mas a economia de tempo é
menos significativa do que a do Armazenamento de arquivos.

OControlador de administração geralmente está no nó inicial, a menos que você

tenha tido uma falha no nó inicial e movido o controlador para outro nó.
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Observação: em uma instalação distribuída, com três nós oumais, você poderá ter no

máximo duas instâncias de repositório (ativa e passiva). Você tambémpode executar

o Tableau Server com um repositório, mas fazer isso significa que não há failover dis-

ponível para o repositório. Para obter mais informações, consulte Repositório do

Tableau Server.

Instalar e configurar nós adicionais

Depois de instalar o Tableau Server em um computador (ou nó), o servidor estará pronto

para uso, mas não possui redundância. Caso haja um problema com umprocesso ou com

o computador em si, o Tableau Server pode ficar indisponível. Alem disso, todos os pro-

cessos estão em execução em umúnico computador, então pode ocorrer disputa por recur-

sos neste computador.

É possível estender a instalação do Tableau Server ao adicionar o Tableau aos nós adi-

cionais, criando uma instalação distribuída. Este artigo descreve as etapas gerais para a

instalação do Tableau Server em nós adicionais e supõe que o Tableau em já esteja ins-

talado no nó inicial. Para obter mais informações sobre a instalação do Tableau no nó ini-

cial, consulte Instalar o TSM.

Se você estiver instalando o Tableau Server em vários nós, será necessário instalar e con-

figurar um nó de cada vez. Isso facilita a solução de problemas que talvez você possa

encontrar.

Importante: você deve adicionar e configurar nós adicionais quando puder concluir
completamente o processo ao aplicar alterações pendentes. Adicionar um nó sem con-

cluir, aplicando alterações pendentes, pode fazer com que os usuários não possam

entrar no Tableau Server.
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Local da instalação

A localização da instalação do Tableau Server deve ser amesma em todos os nós de um

cluster. Isso é válido para instalações na localização padrão ou em localização não padrão.

Usar a interface naWeb do TSM

Gerar o arquivo bootstrap do nó

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb do

Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaConfiguração e, na caixa Adicionar um nó, clique emBaixar arquivo
bootstrap.
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Oarquivo bootstrap é criado e copiado no computador local.

As credenciais inseridas são incluídas no arquivo bootstrap, por padrão. Se você não

quiser credenciais inseridas no arquivo bootstrap, desmarque a opção Incluir
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credenciais temporárias no arquivo. Se você quiser desabilitar completamente a
capacidade de incluir credenciais inseridas nos arquivos bootstrap de nó, defina uma

opção de configuração para o servidor. Consulte features.PasswordlessBootstrapInit

para obter mais detalhes.

Instalar e configurar um nó adicional

Antes de começar, verifique se o arquivo bootstrap do nó está correto. Por exemplo, se tiver

executado o tsm security regenerate-internal-tokens depois de gerar um

arquivo bootstrap, a inicialização falhará.

1. Copie o instalador original usado no primeiro computador, juntamente ao arquivo

bootstrap gerado e coloque-os em um local acessível do novo computador no qual o

Tableau Server está sendo adicionado. Isso pode ser um compartilhamento de rede

montado, ou diretamente no computador.

2. Se estiver executando um firewall local, será necessário configurar as regras de

firewall para todos os nós no cluster. Para obter mais informações, consulte Con-

figuração do firewall local.

3. No novo nó, execute o programa de instalação do Tableau Server. Esse deve ser o

mesmo programa de instalação executado no nó inicial para instalar o Tableau Ser-

ver. Aceite os termos do contrato de licença e clique emAvançar.

4. O local de instalação deve ser omesmo em todos os nós.

Insira o local de instalação ou clique emProcurar para navegar até o local de ins-
talação. Clique emPróximo para continuar.
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5. Durante a instalação, você será solicitado a selecionar um tipo de instalação.

Selecione Incluir nó adicional ao cluster do Tableau Server existenteClique
emPróximo para continuar.
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6. A opçãoUsar ATR para ativação do produto definida para o Nó 1 será sele-
cionada automaticamente:
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Clique em Instalar para continuar.

Se o prompt doWindowsDefender Firewall for exibido, clique emPermitir acesso.
Pode ser necessário fazer isso várias vezes para que a instalação seja concluída.

7. No instalador, depois que os arquivos do Tableau Server forem copiados, você será

solicitado a fornecer o arquivo bootstrap e o nome e a senha do administrador do

TSM:
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Insira o local do arquivo de inicialização ou clique emProcurar para navegar até o
local. Se o arquivo de bootstrap não incluir credenciais inseridas ou se essas cre-

denciais expiraram, digite o nome de usuário e a senha do administrador do TSM.

Essas credenciais devem ser as do usuário usado durante o processo de instalação

no nó inicial.

Clique emPróximo para continuar.

8. Uma janela do navegador é aberta e você é solicitado a fazer logon no TSM. Insira o

nome de usuário e a senha do administrador do TSM.

Se nenhuma janela do navegador for aberta automaticamente, abra uma janela e

navegue até o TSM:
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https://<tsm-computer-name>:8850

9. No TSM, clique emConfiguração.

Umamensagem é exibida, informando que o nó foi adicionado:

10. Clique emContinuar.

Configurar o nó adicional com o controlador de cluster

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb

do Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaConfiguração. Umamensagem deve informar que o novo nó foi adi-

cionado.
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Clique emContinuar para descartar amensagem.

3. OControlador de cluster faz parte da topologiamínima e já está selecionado. Cada

nó deve executar o Controlador de cluster.

Se você quiser definir apenas a topologiamínima para o nó, vá para a Etapa 4 abaixo.

Você pode fazer isso se estiver incluindo nós adicionais e não estiver pronto para con-

figurar esse nó além domínimo.

Se quiser incluir processos adicionais na topologiamínima, especifique os processos

que deverão ser executados no nó. Faça isso selecionando os processos desejados

ou especificando o número de processos que devem ser executados no nó.

Por exemplo, para adicionar umGateway e duas instâncias do Processador em

segundo plano no nó:

a. SelecioneGateway.

b. Defina a contagem doProcessador em segundo plano como 2.
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Adicionar o processador em segundo plano a um nó tambémadicionará uma

instância do processador de dados caso ainda não exista uma no nó.

Os processos específicos e as contagens de processos definidos dependerão do

ambiente e das necessidades organizacionais. Ao adicionar um outro processo,

alguns processos são adicionados automaticamente. Para obter mais informações,

consulte Configurar nós e Processos do Tableau Server.

Observação: a interface de usuário naWeb do TSM limita a ummáximo de 8

instâncias de processos que permitem selecionar o número de instâncias. Para

configurar mais instâncias, use a linha de comando e o comando TSM topo-

logy set-process . Para obter mais informações, consulte tsm topology

set-process.

4. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

Se você estiver configurando um cluster de três oumais nós, um aviso de ensemble

do Serviço de coordenação será exibido. Você pode continuar. Você implantará um

ensemble do Serviço de coordenação em uma etapa separada.

5. Clique emAplicar alterações e reiniciar eConfirmar para confirmar uma rei-
nicialização do Tableau Server.

Depois que o Tableau Server reiniciar, o nó é incluído com a topologiamínima neces-

sária e qualquer processo adicional configurado por você.
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Usar a CLI do TSM

Observação: essemétodo de instalação a partir da linha de comando requer que você
defina as variáveis de ambiente doWindows em cada nó adicional para o nome de usu-

ário e senha de um administrador no nó inicial. Para obter ummétodo de automação

alternativo da instalação do Tableau Server sem a inclusão de credenciais codificadas,

consulte Instalação automatizada do Tableau Server.

Gerar o arquivo bootstrap do nó

Para instalar o Tableau Server emmais computadores, use omesmo instalador usado no

nó inicial e o arquivo "bootstrap" gerado no nó inicial.

Importante: o arquivo do bootstrap contém uma cópia do arquivo do repositório de chaves

principal, usado para criptografar os segredos da configuração. O arquivo tambémpode ter

credenciais inseridas válidas por um período predeterminado (consulte tabad-

mincontroller.auth.expiration.minutes) e servir como um cookie de sessão. Recomendamos

fortemente que você tomemedidas adicionais para proteger o arquivo bootstrap.

1. Após instalar o Tableau Server no nó inicial, gere o arquivo bootstrap do nó.

2. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

3. Digite este comando para gerar o arquivo bootstrap:

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\-

file>.json

As credenciais inseridas são incluídas no arquivo bootstrap, por padrão. Se você não

quiser que o arquivo bootstrap inclua credenciais, use a opção -nec ou --no-

embedded-credentials:

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\-

file>.json --no-embedded-credentials.

Tableau Software 307

Ajuda do Tableau Server noWindows



Se você quiser desabilitar completamente a capacidade de incluir credenciais inse-

ridas nos arquivos bootstrap de nó, defina uma opção de configuração para o ser-

vidor. Consulte features.PasswordlessBootstrapInit para obter mais detalhes.

Instalar e configurar um nó adicional

1. Copie o instalador original usado no primeiro computador, juntamente ao arquivo

bootstrap gerado e coloque-os em um local acessível do novo computador no qual o

Tableau Server está sendo adicionado. Isso pode ser um compartilhamento de rede

montado, ou diretamente no computador.

2. Se estiver executando um firewall local, será necessário configurar as regras de

firewall para todos os nós no cluster. Para obter mais informações, consulte Con-

figuração do firewall local.

3. No novo nó, execute o programa de instalação do Tableau Server. Esse deve ser o

mesmo programa de instalação executado no nó inicial para instalar o Tableau Ser-

ver.

TableauServer-64bit-<version>.exe /silent /accepteula /em-

beddedcredential /bootstrapfile="path\bootstrapfile"

Para obter mais informações sobre os switches que você pode usar com o Programa

de instalação, consulte Instalar switches e propriedades do Tableau Server.

Configurar o nó adicional

Observação: este exemplo básico ilustra como configurar a topologia em umnó. Para

um exemplomais detalhado sobre como trabalhar em vários nós, consulte Exemplo:

Instalar e configurar um cluster HA de três nós.

No nó inicial (original), defina a topologia para o nó rescem adicionado. A topologia deter-

mina quais processos devem ser executados no nó e quantas instâncias de cada processo

devem ser executadas. A topologia para o nó dependerá do ambiente e das necessidades

organizacionais. Veja abaixo exemplos de configuração da topologia.
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1. No nó inicial (original), abra um prompt de comando. 

2. Obtenha o node-id do novo nó:

tsm topology list-nodes -v

A opção -v lista os nós e processos em execução. Você pode identificar o nó recém

adicionado porque ele não apresentará nenhum processo.

3. Especifique os processos individuais que devem ser executados neste nó:

Execute essa ação com o segunte comando:

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr <processname> -c

<n>

É obrigatório adicionar uma instância do Controlador de cluster em cada nó.

Por exemplo, para adicionar o Controlador de cluster, duas instâncias do Pro-

cessador em segundo plano e umGateway ao node2:

tsm topology set-process -n node2 -pr clustercontroller -c

1

tsm topology set-process -n node2 -pr backgrounder -c 2

tsm topology set-process -n node2 -pr gateway -c 1

Os processos específicos e as contagens de processos definidos dependerão do

ambiente e das necessidades organizacionais. Ao adicionar um outro processo,

alguns processos são adicionados automaticamente. Para obter mais informações,

consulte Configurar nós e Processos do Tableau Server.

4. Aplique a configuração do nó. Se as alterações pendentes exigirem uma rei-

nicialização do servidor, o comando pending-changes apply exibirá um prompt

para que você saiba que ocorrerá uma reinicialização. Esse prompt será exibido

mesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse caso, não há reinicialização. Can-

cele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso não altera o
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comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, con-

sulte tsm pending-changes apply.

tsm pending-changes apply

Umaviso sobre a implantação de um ensemble do Serviço de coordenação será exi-

bido se você tiver implantado um cluster de três ou cinco nós. Se esse for o único

aviso, é possível substituí-lo com segurança usando a opção --ignore-war-

nings para aplicar as alterações de configuração apesar do aviso.

tsm pending-changes apply --ignore-warnings

Instalar drivers

É necessário instalar drivers para que o Tableau Server possa se conectar aos dados que

executam as extrações. Instale os drivers em nós que estejam executando qualquer um

dos seguintes processos:

l VizQL Server (vizqlserver)

l Servidor de aplicativos (vizportal)

l Servidor de dados (dataserver)

l Processador em segundo plano (backgrounder)

Drivers e exibições administrativas

Se quiser usar as exibições administrativas integradas no Tableau Server, tambémé neces-

sário instalar o driver do PostgreSQL em qualquer nó que estiver executando algum dos

processo acima.

Para obter mais informações, consulte Drivers de banco de dados.

Instalar o agente Resource Monitoring Tool do Tableau

Se estiver usando o ResourceMonitoring Tool paramonitorar o Desempenho do Servidor

Tableau, ao adicionar um novo nó, tambémdeve instalar o ResourceMonitoring Tool. Para

obter mais informações, consulte Alterações de topologia do Tableau Server.
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Drivers de banco de dados

Os conectores do Tableau exigem umdriver para se comunicar com o banco de dados.

Antes de poder se conectar à fonte de dados com o Tableau Server, você deve instalar os

drivers para as fontes de dados às quais deseja se conectar. É possível encontrar links para

os drivers e instruções de instalação para todos os conectores suportados na Página de

download de drivers.

Instalar drivers em um cluster

É necessário instalar os drivers para as fontes de dados no nó inicial de um cluster do

Tableau Server. Caso instale o Tableau Server em vários nós, é necessário instalar os dri-

vers em algum nó que execute qualquer um dos seguintes processos:

l Servidor de aplicativos (Vizportal)

l Processador em segundo plano

l Servidor de dados

l VizQL Server

Exemplo: Instalar e configurar um cluster HA de três nós

Uma instalação de alta disponibilidade de vários nós do Tableau Server pode ajudar amaxi-

mizar a disponibilidade do Tableau Server. Ao configurar uma implantação de vários nós do

Tableau Server, todas as etapas executadas são projetadas para integrar redundância, aju-

dando a reduzir o tempo de inatividade possível. Além de aprimorar a eficiência aomover ou

adicionar processos de servidor a nós adicionais, é possível criar uma instalação de alta dis-

ponibilidade (HA) do Tableau Server ao satisfazer os requisitos a seguir:

l Adicione nós adicionais, com um total de ao menos três nós

l Implante um ensemble do Serviço de coordenação em, no mínimo, três nós

l Adicione uma instância do CFS (Serviço de arquivo do cliente) em pelo menos um nó
adicional (recomendamos adicionar uma instância em cada nó executando o Serviço
de coordenação)
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l Adicione uma segunda instância de Armazenamento de arquivo em um dos nós adi-
cionais (O processador de dados será instalado automaticamente, se ele ainda não
estiver no nó)

l Adicione uma segunda instância do repositório (pgsql) em um dos nós adicionais

Uma instalação do Tableau Server que inclui essas adições terão redundância integrada e

suportarão failover caso haja um problema no repositório. Este exemplomostra como fazer

isso emuito mais.

Um sistema de servidor único

Após instalar o Tableau Server neste nó inicial, você terá um sistema executando tudo que

precisa para funcionar. Ele tem, pelomenos, uma instância de todos os processos do ser-

vidor e é a configuraçãomais básica do Tableau Server. Ela não tem nenhuma redundân-

cia. A topologia do servidor se parece com isso (alguns processos específicos de TSMnão

sãomostrados):
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Um sistema de três nós

Para criar redundância, você precisa adicionar mais nós para hospedar instâncias dos pro-

cessos do repositório e do processador de dados/armazenamento de arquivo. Você pode

adicionar instâncias de outros processos, incluindo várias instâncias de um processo em

umnó. Além disso, para reduzir a vulnerabilidade do sistema, você pode executar vários

gateways e instâncias adicionais de alguns dos processos do servidor. O númeromínimo

de computadores necessários para alcançar essa configuração é três.

No diagrama abaixo, o processo de armazenamento do arquivo foi adicionado ao nó inicial

e colocado em ambos nós adicionais. Uma segunda instância passiva do repositório tam-

bém foi adicionada àquela dos outros nós novos. Finalmente, os processos de servidor

(mostrados em azul) foram adicionados aos nós adicionais para fornecer redundância.
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Etapas de configuração

Este procedimento descreve como configurar um cluster do Tableau Server de HA de três

nós com duas instâncias de repositório e duas instâncias de armazenamento de
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arquivo/processador de dados nos nós adicionais, conforme descrito acima.

Antes de começar

Antes de instalar o Tableau Server em quaisquer nós adicionais, tenha certeza de que

cada nó adicional atende aos requisitos distribuídos. Consulte Requisitos distribuídos para

obter detalhes.

Usar a interface naWeb do TSM

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

Etapa 1: instalar o nó inicial

Consulte Instalação e configuração do Tableau Server.

Etapa 2: gerar um arquivo de bootstrap para os nós adicionais

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb

do Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaConfiguração e, na caixa Adicionar um nó, clique emBaixar
arquivo bootstrap.
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Oarquivo bootstrap é criado e copiado no computador local.

As credenciais inseridas são incluídas no arquivo bootstrap, por padrão. Se você não

quiser credenciais inseridas no arquivo bootstrap, desmarque a opção Incluir
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credenciais temporárias no arquivo. Se você quiser desabilitar completamente a
capacidade de incluir credenciais inseridas nos arquivos bootstrap de nó, defina uma

opção de configuração para o servidor. Consulte fea-

tures.PasswordlessBootstrapInit para obter mais detalhes.

Etapa 3: instalar e inicializar o nó 2

1. Copie o instalador original usado no primeiro computador, juntamente ao arquivo

bootstrap gerado e coloque-os em um local acessível do novo computador no qual o

Tableau Server está sendo adicionado. Isso pode ser um compartilhamento de rede

montado, ou diretamente no computador.

2. Se estiver executando um firewall local, será necessário configurar as regras de

firewall para todos os nós no cluster. Para obter mais informações, consulte Con-

figuração do firewall local.

3. No novo nó, execute o programa de instalação do Tableau Server. Esse deve ser o

mesmo programa de instalação executado no nó inicial para instalar o Tableau Ser-

ver. Aceite os termos do contrato de licença e clique emAvançar.

4. O local de instalação deve ser omesmo em todos os nós.

Insira o local de instalação ou clique emProcurar para navegar até o local de ins-
talação. Clique emPróximo para continuar.
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5. Durante a instalação, você será solicitado a selecionar um tipo de instalação.

Selecione Incluir nó adicional ao cluster do Tableau Server existenteClique
emPróximo para continuar.
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6. A opçãoUsar ATR para ativação do produto definida para o Nó 1 será sele-
cionada automaticamente:
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Clique em Instalar para continuar.

Se o prompt doWindowsDefender Firewall for exibido, clique emPermitir acesso.
Pode ser necessário fazer isso várias vezes para que a instalação seja concluída.

7. No instalador, depois que os arquivos do Tableau Server forem copiados, você será

solicitado a fornecer o arquivo bootstrap e o nome e a senha do administrador do

TSM:
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Insira o local do arquivo de inicialização ou clique emProcurar para navegar até o
local. Se o arquivo de bootstrap não incluir credenciais inseridas ou se essas cre-

denciais expiraram, digite o nome de usuário e a senha do administrador do TSM.

Essas credenciais devem ser as do usuário usado durante o processo de instalação

no nó inicial.

Clique emPróximo para continuar.

8. Uma janela do navegador é aberta e você é solicitado a fazer logon no TSM. Insira o

nome de usuário e a senha do administrador do TSM.

Se nenhuma janela do navegador for aberta automaticamente, abra uma janela e

navegue até o TSM:
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https://<tsm-computer-name>:8850

9. No TSM, clique emConfiguração.

Umamensagem é exibida, informando que o nó foi adicionado:

10. Clique emContinuar.

Etapa 4: instalar e inicializar o nó 3

Repita a Etapa 3 acima.

Etapa 5: configurar o novo nó com uma topologia mínima

Para concluir o processo de adicionar novos nós ao cluster, é necessário configurá-los com

uma topologiamínima. Com uma topologiamínima, a única alteração pendente será a adi-

ção do Controlador de cluster, que é necessário em cada nó. Se quiser outros processos

nos nós, você pode adicionar amaioria deles aomesmo tempo. Esse exemplo apenas con-

figura os nós com oControlador de cluster.
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1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb

do Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaConfiguração. Umamensagem deve informar que novos nós foram

adicionados.

Clique emContinuar para descartar amensagem.

3. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:
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Se você estiver configurando um cluster de três oumais nós, um aviso de ensemble

do Serviço de coordenação será exibido. Você pode continuar. Você implantará um

ensemble do Serviço de coordenação em uma etapa separada.

4. Clique emAplicar alterações e reiniciar eConfirmar para confirmar uma rei-
nicialização do Tableau Server.

Quando o Tableau Server é reiniciado, os nós são incluídos com a topologiamínima

necessária.

Etapa 6: implantar um ensemble do Serviço de coordenação

Se instalar um total de três oumais nós, implante tambémumensemble do Serviço de coor-

denação. Se não fizer isso, receberá umamensagem de aviso sempre que fizer alterações

na configuração ou na topologia do servidor. É possível ignorar estamensagem, mas, como

uma prática recomendada, você deve implantar um ensemble do Serviço de coordenação

para vários nós.

Ao instalar o Tableau Server, uma única instância do Serviço de coordenação é instalada no

nó inicial. O TSM e o Tableau Server dependem do Serviço de coordenação para fun-

cionarem adequadamente. Sendo assim, de forma a fornecer redundância e garantir dis-

ponibilidade nas instalações de vários nós, configure instâncias adicionais do Serviço de

coordenação ao implantar um ensemble do Serviço de coordenação. Os ensembles do Ser-

viço de coordenação estão instalados com uma, três ou cinco instâncias do Serviço de coor-

denação. Em uma instalação de três nós do Tableau Server, o número recomendado de

instâncias do Serviço de coordenação é três: um em cada nó.

Não tente implantar um ensemble do Serviço de coordenação se houver outrasmudanças

pendentes. Descarte ou aplique quaisquer alterações pendentes antes de implantar um

novo ensemble do Serviço de coordenação.

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de
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administrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de

administrador do TSMpara executar comandos do TSM.

As etapas a seguir mostram como implantar um novo ensemble do Serviço de coor-

denação em um cluster de três nós do Tableau Server já existente, assim como limpar o

ensemble antigo.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Interrompa o Tableau Server:

tsm stop

Se solicitado, faça logon como administrador do TSM.

Alguns processos do TSMpermanecerão em execução, inclusive o Controlador de

administração e o Agente de administração.

3. Confirme que não há alterações pendentes:

tsm pending-changes list

Se houver alterações pendentes, você precisará descartá-las ou aplicá-las. A apli-

cação de alterações pendentes levará algum tempo:

l Descartar as alterações

tsm pending-changes discard

ou

l Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Aguarde até que o comando seja concluído e você retorne ao prompt do sistema.

4. Obtenha as IDs de cada nó no cluster:
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tsm topology list-nodes -v

5. Use o comando tsm topology deploy-coordination-service para adi-

cionar um novo ensemble do Serviço de coordenação ao adicioná-lo a nós espe-

cíficos. Especifique os nós aos quais o Serviço de coordenação deve ser adicionado.

O comando também torna o ensemble de “produção” (o ensemble em uso) no ensem-

ble novo e remove o antigo, amenos que a implantação falhe. Se isso acontecer, veja

a etapa 6 abaixo.

Observação:um prompt "y/n” é exibido, confirmando que uma reinicialização do ser-

vidor ocorrerá. Para executar o comando sem entrada, inclua a opção --ignore-

prompt.

Por exemplo, implante o Serviço de coordenação em todos os nós de um cluster de

três nós, sendo eles: nó1, nó2, nó3

tsm topology deploy-coordination-service -n node1,-

node2,node3

Aguarde até que o comando seja concluído e você retorne ao prompt do sistema.

6. (Opcional) Se a implantação falhar, você precisa executar o comando tsm topo-

logy cleanup-coordination-service para remover o conjunto implantado

sem sucesso. Para obter detalhes sobre a execução do comando, consulte tsm topo-

logy cleanup-coordination-service.

7. Inicie o Tableau Server:

tsm start

Para obter mais informações e detalhes sobre a implantação de um novo ensemble do Ser-

viço de coordenação, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coordenação.
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Etapa 7: configure o CFS (Serviço de arquivo do cliente) em nódulos adicionais

Adicione o CFS emnós adicionais. Recomendamos que você adicione o CFS a cada nó

que executa o Serviço de coordenação.

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Encontre a ID do nó ao qual você está adicionando o CFS:

tsm topology list-nodes -v

3. Adicione o CFS ao nó especificando o nó, o processo e uma única instância.

Por exemplo, este comando adiciona uma instância do CFS ao node2:

tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c

1

Se você tentar adicionar uma instância do CFS a um nó que já foi configurado com o

CFS, umamensagem de erro informará que já existe uma instância no nó.

Para adicionar o CFS a outros nós, repita essa etapa para cada nó.

4. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply
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Etapa 8: configurar processos para o nó 2

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb do

Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaConfiguração.

3. Especifique os processos e número de instâncias que devem ser executados no pri-

meiro nó adicional.

Neste exemplo:

a. SelecioneGateway.

b. Defina a contagem doServidor de aplicativos (vizportal) como 2.

c. Defina a contagem doVizQL Server como 2.

d. Defina a contagem doServidor cache como 2.

e. SelecioneProcurar e Navegar.

f. Defina a contagem doProcessador em segundo plano como 2.

Adicionar o processador em segundo plano a um nó tambémadicionará uma

instância do processador de dados caso ainda não exista uma no nó.

g. Defina a contagem doServidor Dados como 2.

h. SelecionarArmazenamento de arquivo.

i. SelecioneRepositório (pgsql).

j. SelecioneServiço de Métricas.
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k. SelecioneServiço de mensagens.

l. SelecionePropriedades da fonte de dados.

m. SelecioneServiço de exploração de conteúdo.

n. SelecioneServiço de coleta.

Os processos específicos e as contagens de processos definidos dependerão do

ambiente e das necessidades organizacionais. Ao adicionar um outro processo,

alguns processos são adicionados automaticamente. Para obter mais informações,

consulte Configurar nós e Processos do Tableau Server.

Observação: a interface de usuário naWeb do TSM limita a ummáximo de 8

instâncias de processos que permitem selecionar o número de instâncias. Para

configurar mais instâncias, use a linha de comando e o comando TSM topo-

logy set-process . Para obter mais informações, consulte tsm topology

set-process.

Etapa 9: configurar processos para o nó 3

1. No TSM, na guiaConfiguração, especifique os processos e número de instâncias
que devem ser executados no primeiro nó adicional.

Neste exemplo:

a. SelecioneGateway.

b. Defina a contagem doServidor de aplicativos (vizportal) como 2.

c. Defina a contagem doVizQL Server como 2.

d. Defina a contagem doServidor cache como 2.

e. SelecioneProcurar e Navegar.
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f. Defina a contagem doProcessador em segundo plano como 2.

Adicionar o processador em segundo plano a um nó tambémadicionará uma

instância do processador de dados caso ainda não exista uma no nó.

g. Defina a contagem doServidor Dados como 2.

h. SelecionarArmazenamento de arquivo.

i. SelecioneServiço de Métricas.

j. SelecionePropriedades da fonte de dados.

k. SelecioneServiço de exploração de conteúdo.

l. SelecioneServiço de coleta.

2. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

A lista Alterações pendentes é exibida.

3. Clique em Aplicar alterações e reiniciar e Confirmar para confirmar uma rei-
nicialização do Tableau Server.

Usar a CLI do TSM

Observação: essemétodo de instalação a partir da linha de comando requer que você
defina as variáveis de ambiente doWindows em cada nó adicional para o nome de usu-

ário e senha de um administrador no nó inicial. Para obter ummétodo de automação

alternativo da instalação do Tableau Server sem a inclusão de credenciais codificadas,

consulte Instalação automatizada do Tableau Server.
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Etapa 1: instalar o nó inicial

Consulte Instalação e configuração do Tableau Server.

Etapa 2: gerar um arquivo de bootstrap para os nós adicionais

Para instalar o Tableau Server emmais computadores, use omesmo instalador usado no

nó inicial e o arquivo "bootstrap" gerado no nó inicial.

Importante: o arquivo do bootstrap contém uma cópia do arquivo do repositório de chaves

principal, usado para criptografar os segredos da configuração. O arquivo tambémpode ter

credenciais inseridas válidas por um período predeterminado (consulte tabad-

mincontroller.auth.expiration.minutes) e servir como um cookie de sessão. Reco-

mendamos fortemente que você tomemedidas adicionais para proteger o arquivo

bootstrap.

1. Após instalar o Tableau Server no nó inicial, gere o arquivo bootstrap do nó.

2. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

3. Digite este comando para gerar o arquivo bootstrap:

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\-

file>.json

As credenciais inseridas são incluídas no arquivo bootstrap, por padrão. Se você não

quiser que o arquivo bootstrap inclua credenciais, use a opção -nec ou --no-

embedded-credentials:

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\-

file>.json --no-embedded-credentials.

Se você quiser desabilitar completamente a capacidade de incluir credenciais inse-

ridas nos arquivos bootstrap de nó, defina uma opção de configuração para o ser-

vidor. Consulte features.PasswordlessBootstrapInit para obter mais detalhes.
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Etapa 3: instalar e inicializar o nó 2

1. Copie o instalador original usado no primeiro computador, juntamente ao arquivo

bootstrap gerado e coloque-os em um local acessível do novo computador no qual o

Tableau Server está sendo adicionado. Isso pode ser um compartilhamento de rede

montado, ou diretamente no computador.

2. Se estiver executando um firewall local, será necessário configurar as regras de

firewall para todos os nós no cluster. Para obter mais informações, consulte Con-

figuração do firewall local.

3. No novo nó, execute o programa de instalação do Tableau Server. Esse deve ser o

mesmo programa de instalação executado no nó inicial para instalar o Tableau Ser-

ver.

TableauServer-64bit-<version>.exe /silent /accepteula /em-

beddedcredential /bootstrapfile="path\bootstrapfile"

Para obter mais informações sobre os switches que você pode usar com o Programa

de instalação, consulte Instalar switches e propriedades do Tableau Server.

Etapa 4: instalar e inicializar o nó 3

Instale o Tableau Server no nó 3:

1. Copie o instalador original usado no primeiro computador, juntamente ao arquivo

bootstrap gerado e coloque-os em um local acessível do novo computador no qual o

Tableau Server está sendo adicionado. Isso pode ser um compartilhamento de rede

montado, ou diretamente no computador.

2. Se estiver executando um firewall local, será necessário configurar as regras de

firewall para todos os nós no cluster. Para obter mais informações, consulte Con-

figuração do firewall local.

3. No novo nó, execute o programa de instalação do Tableau Server. Esse deve ser o

mesmo programa de instalação executado no nó inicial para instalar o Tableau
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Server.

TableauServer-64bit-<version>.exe /silent /accepteula /em-

beddedcredential /bootstrapfile="path\bootstrapfile"

Para obter mais informações sobre os switches que você pode usar com o Programa

de instalação, consulte Instalar switches e propriedades do Tableau Server.

Etapa 5: adicionar um processo aos nós adicionais

1. No nó inicial, configure uma instância do controlador do cluster em cada nó adicional.

tsm topology set-process -n <nodeID_second-node> -pr clus-

tercontroller -c 1

tsm topology set-process -n <nodeID_third-node> -pr clus-

tercontroller -c 1

2. Aplique as alterações na configuração do nó:

tsm pending-changes apply --ignore-warnings

Umaviso sobre a implantação de um ensemble do Serviço de coordenação aparece

porque você implantou um cluster de três nós. Use a opção --ignore-warnings

para aplicar as alterações na configuração apesar do aviso. Você implantará um

novo ensemble do Serviço de coordenação na próxima etapa.

Etapa 6: implantar um ensemble do Serviço de coordenação

Se instalar um total de três oumais nós, implante tambémumensemble do Serviço de coor-

denação. Se não fizer isso, receberá umamensagem de aviso sempre que fizer alterações

na configuração ou na topologia do servidor. É possível ignorar estamensagem, mas,

como uma prática recomendada, você deve implantar um ensemble do Serviço de coor-

denação para vários nós.

Ao instalar o Tableau Server, uma única instância do Serviço de coordenação é instalada

no nó inicial. O TSM e o Tableau Server dependem do Serviço de coordenação para fun-

cionarem adequadamente. Sendo assim, de forma a fornecer redundância e garantir
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disponibilidade nas instalações de vários nós, configure instâncias adicionais do Serviço de

coordenação ao implantar um ensemble do Serviço de coordenação. Os ensembles do Ser-

viço de coordenação estão instalados com uma, três ou cinco instâncias do Serviço de coor-

denação. Em uma instalação de três nós do Tableau Server, o número recomendado de

instâncias do Serviço de coordenação é três: um em cada nó.

Não tente implantar um ensemble do Serviço de coordenação se houver outrasmudanças

pendentes. Descarte ou aplique quaisquer alterações pendentes antes de implantar um

novo ensemble do Serviço de coordenação.

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

As etapas a seguir mostram como implantar um novo ensemble do Serviço de coordenação

em um cluster de três nós do Tableau Server já existente, assim como limpar o ensemble

antigo.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Interrompa o Tableau Server:

tsm stop

Se solicitado, faça logon como administrador do TSM.

Alguns processos do TSMpermanecerão em execução, inclusive o Controlador de

administração e o Agente de administração.

3. Confirme que não há alterações pendentes:

tsm pending-changes list
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Se houver alterações pendentes, você precisará descartá-las ou aplicá-las. A apli-

cação de alterações pendentes levará algum tempo:

l Descartar as alterações

tsm pending-changes discard

ou

l Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Aguarde até que o comando seja concluído e você retorne ao prompt do sistema.

4. Obtenha as IDs de cada nó no cluster:

tsm topology list-nodes -v

5. Use o comando tsm topology deploy-coordination-service para adi-

cionar um novo ensemble do Serviço de coordenação ao adicioná-lo a nós espe-

cíficos. Especifique os nós aos quais o Serviço de coordenação deve ser adicionado.

O comando também torna o ensemble de “produção” (o ensemble em uso) no

ensemble novo e remove o antigo, amenos que a implantação falhe. Se isso acon-

tecer, veja a etapa 6 abaixo.

Observação:um prompt "y/n” é exibido, confirmando que uma reinicialização do ser-

vidor ocorrerá. Para executar o comando sem entrada, inclua a opção --ignore-

prompt.

Por exemplo, implante o Serviço de coordenação em todos os nós de um cluster de

três nós, sendo eles: nó1, nó2, nó3

tsm topology deploy-coordination-service -n node1,-

node2,node3

Aguarde até que o comando seja concluído e você retorne ao prompt do sistema.

336 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



6. (Opcional) Se a implantação falhar, você precisa executar o comando tsm topo-

logy cleanup-coordination-service para remover o conjunto implantado

sem sucesso. Para obter detalhes sobre a execução do comando, consulte tsm topo-

logy cleanup-coordination-service.

7. Inicie o Tableau Server:

tsm start

Para obter mais informações e detalhes sobre a implantação de um novo ensemble do Ser-

viço de coordenação, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coordenação.

Etapa 7: configure o CFS (Serviço de arquivo do cliente) em nódulos adicionais

Adicione o CFS emnós adicionais. Recomendamos que você adicione o CFS a cada nó

que executa o Serviço de coordenação.

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Encontre a ID do nó ao qual você está adicionando o CFS:

tsm topology list-nodes -v

3. Adicione o CFS ao nó especificando o nó, o processo e uma única instância.

Por exemplo, este comando adiciona uma instância do CFS ao node2:

tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c

1
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Se você tentar adicionar uma instância do CFS a um nó que já foi configurado com o

CFS, umamensagem de erro informará que já existe uma instância no nó.

Para adicionar o CFS a outros nós, repita essa etapa para cada nó.

4. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Etapa 8: configurar processos para o nó 2

1. No nó inicial, defina a topologia para o nó 2. A topologia determina quais processos

devem ser executados no nó e quantas instâncias de cada processo devem ser exe-

cutadas. Para obter detalhes sobre a configuração de nós, consulte Configurar nós.

O processador de dados é adicionado automaticamente com a adição de outros pro-

cessos. Para obter detalhes sobre quando o processador de dados é adicionado,

consulte Processos do Tableau Server.

a. Obtenha o node-id do novo nó: tsm topology list-nodes -v

b. Especifique os processos individuais que serão executados no novo nó:

tsm topology set-process -n <node-id> -pr gateway -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizqlserver

-c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizportal -c

2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr backgrounder

-c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr cacheserver

-c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr searchserver

-c 1
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tsm topology set-process -n <node-id> -pr dataserver -c

2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr filestore -c

1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr pgsql -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr metrics -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr acti-

vemqserver -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr tdsservice -c

1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr con-

tentexploration -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr collections -

c 1

2. Aplique as alterações da configuração do nó. Umamensagem indicará que o Tableau

Server será reinicializado.

tsm pending-changes apply

Etapa 9: configurar processos para o nó 3

No nó inicial, defina a topologia para o nó 3. A topologia determina quais processos devem

ser executados no nó e quantas instâncias de cada processo devem ser executadas. O pro-

cessador de dados é adicionado automaticamente com a adição de outros processos. Para

obter detalhes sobre quando o processador de dados é adicionado, consulte Processos do

Tableau Server.

1. Obtenha o node-id do novo nó:

tsm topology list-nodes -v
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2. Especifique os processos individuais que serão executados no novo nó:

tsm topology set-process -n <node-id> -pr gateway -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizqlserver -c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizportal -c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr backgrounder -c

2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr cacheserver -c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr searchserver -c

1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr dataserver -c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr filestore -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr metrics -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr tdsservice -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr con-

tentexploration -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr collections -c 1

3. Aplique a configuração do nó. Umamensagem indicará que o Tableau Server será

reinicializado.

tsm pending-changes apply

4. Inicie o servidor:

tsm start

340 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Etapa 10: configurar regras de firewall (opcional)

Se você estiver executando um firewall local, então precisa configurar as regras de firewall

para todos os nós no cluster. Para obter mais informações, consulte Configuração do

firewall local .

Adicionar um balanceador de carga

Nesse ponto, todos os três nós têm gateways, usados para encaminhar solicitações para

processos de servidor disponíveis. Todos os gateways estão ativos, mas, para reduzir o

potencial de tempo de inatividade no cluster, é possível configurar um balanceador de

carga. Para obter mais informações, consulte Adicionar um balanceador de carga.

Adicionar um balanceador de carga

É possível aumentar a confiabilidade do Tableau Server ao executar gateways em vários

nós e configurar um balanceador de carga para distribuir as solicitações em todos eles. Dife-

rentemente do processo de repositório, que pode ser ativo ou passivo, todos os processos

de gateway são ativos. Caso um gateway em um cluster fique indisponível, o balanceador

de carga para de enviar solicitações para ele. O algoritmo do balanceador de carga esco-

lhido determina como os gateways encaminharão as solicitações do cliente.

Observação: se for usar a autenticação do Kerberos, é necessário configurar o
Tableau Server para o seu balanceador de carga antes de configurar o Tableau Server

para o Kerberos. Para obter mais informações, consulte Configurar o Kerberos.

A autenticação SSPI doWindows não é compatível com umbalanceador de carga.

Observe o seguinte ao configurar o balanceador de carga para funcionar com o Tableau Ser-

ver:
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l Balanceadores de carga testados: os clusters do Tableau Server com vários

gateways foram testados com balanceadores de carga Apache e F5.

Se estiver usando um balanceador de carga Apache e criando exibições admi-

nistrativas personalizadas, é necessário se conectar diretamente ao repositório do

Tableau Server. Não é possível se conectar por meio do balanceador de carga.

l URL do Tableau Server: quando um balanceador de carga está na frente de um

cluster do Tableau Server, a URL acessada pelos usuários do Tableau Server per-

tence ao balanceador de carga e não ao nó inicial do Tableau Server.

l Endpoint do balanceador de carga único: configure os balanceadores de carga
para uma única URL de endpoint. Você não pode configurar diferentes hosts de end-

point para redirecionar amesma implantação do Tableau Server. A URL externa

única é definida no gateway.public.host ao configurar o Tableau Server, con-

forme descrito no procedimento abaixo.

l Configurações de host confiável: o computador que executa o balanceador de
carga deve ser identificado para o Tableau Server como umhost confiável. Consulte

o procedimento abaixo para saber como configurar o Tableau Server.

l Configurações do servidor proxy: as configurações usadas para identificar um
balanceador de carga para o Tableau Server são asmesmas usadas para identificar

um servidor proxy. Se o cluster do Tableau Server exigir um servidor proxy e um

balanceador de carga, ambos devem usar uma única URL externa definida em

gateway.public.host, e todos os servidores proxy e balanceadores de carga

devem ser especificados em gateway.trusted e gateway.trusted_hosts.

Para obter mais informações, consulte Configuração de proxies no Tableau Server.

Configurar o Tableau Server para funcionar com um balanceador de
carga

Use os seguintes pares de valores-chave para configurar o Tableau Server para um balan-

ceador de carga. É possível definir valores individualmente com o comando tsm con-

figuration set.
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Ou, use o exemplo domodelo de arquivo de configuração no final deste tópico para criar um

arquivo configKey json. Depois de preencher as opções com os valores correspondentes,

passe o arquivo json e aplique as configurações usando os comandos do tsm:

Pares de valores-chave para a configuração do balanceador de carga

Os pares de valores-chave descritos nesta seção podem ser configurados com o comando

tsm configuration set. Após definir todos os valores, execute o seguinte comando:

tsm pending-changes apply

gateway.public.host

Valor: name

O valor, name, é a URL que será usada para encontrar o Tableau Server por meio do
balanceador de carga.

Por exemplo, se o Tableau Server é encontrado ao digitar tableau.example.com na
barra de endereços do navegador, digite o seguinte comando:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v "table-

au.example.com"

gateway.public.port

Valor: port_number

Por padrão, o Tableau pressupõe que o balanceador de carga esteja escutando a
comunicação externa na porta 80. Use esta chave para especificar uma porta dife-
rente.

Por exemplo, se o seu balanceador de carga estiver configurado para SSL e escu-
tando na porta 443, digite o comando a seguir:

tsm configuration set -k gateway.public.port -v "443"

gateway.trusted
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Valor: server

Especifique os endereços IPv4 do balanceador de carga ou o nome do host. Se você
estiver usando um balanceador de carga interno, deverá usar endereços IP, e não
nomes de host.

O valor de server pode ser uma lista separada por vírgulas, por exemplo:

tsm configuration set -k gateway.trusted -v "10.32.139.45,

10.32.139.46, 10.32.139.47"

ou

tsm configuration set -k gateway.trusted -v "proxy1, proxy2,

proxy3"

gateway.trusted_hosts

Valor:

Especifique nomes alternativos para os balanceadores de carga, como seu nome de
domínio totalmente qualificado, quaisquer nomes de domínio não totalmente qua-
lificados e quaisquer aliases. Esses são os nomes que um usuário poderá digitar em
um navegador. Separe cada nome com uma vírgula:

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "name1, name2,

name3"

Por exemplo:

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "lb.example.com,

lb, ftp.example.com, www.example.com"

Na maioria dos casos, se não houver nomes alternativos para o balanceador de
carga, você pode inserir o mesmo valor para esta chave que inseriu para a chave
gateway.public.host.
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Exemplo do modelo de configuração

Defina todas as configurações em uma operação personalizando o seguinte exemplo do

modelo de configuração e criando um arquivo configKey json.

Consulte as descrições dos pares de valores-chave acima para personalizar os valores da

sua organização.

{

"configKeys": {

"gateway.public.host": "tableau.example.com",

"gateway.public.port": "443",

"gateway.trusted": "proxy1, proxy2, proxy3",

"gateway.trusted_hosts": "lb.example.com, lb, ftp.example.com,

www.example.com"

}

}

Quando terminar, salve o arquivo json.

Passe o arquivo json com o tsm para definir a configuração e, em seguida, aplique as con-

figurações executando os seguintes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Para obter mais informações sobre o uso dos esquemas configKey, consulte Exemplo de

arquivo de configuração.

Implantar um ensemble do Serviço de coordenação

OServiço de coordenação é criado no Apache ZooKeeper, um projeto de código-fonte

aberto, e coordena atividades no servidor, garantindo quorum no caso de falha e servindo

como a fonte do "truth" relacionada à topologia, a configuração e o estado do servidor. O ser-

viço é instalado automaticamente no nó inicial do Tableau Server, mas nenhuma instância
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adicional é instalada ao adicionar outros nós. Como o funcionamento bem-sucedido do

Tableau Server depende que o Serviço de coordenação funcione adequadamente, reco-

mendamos que, para instalações de servidor de três oumais nós, você adicione instâncias

adicionais do Serviço de coordenação ao implantar um novo ensemble do Serviço de coor-

denação. Isso oferece redundância e disponibilidade aprimorada caso essa instância apre-

sente problemas.

Importante: a partir da versão 2020.1.0, houve umamudança no processo de implan-
tação de um ensemble do Serviço de coordenação. Se estiver executando uma versão

anterior do Tableau Server, consulte a documentação dessa versão. Você pode encon-

trar a documentação de todas as versões compatíveis aqui: Ajuda do Tableau

l Requisitos de hardware
l Oquórum do Serviço de coordenação
l Implantar um novo ensemble do Serviço de coordenação

Requisitos de hardware

Ohardware usado para executar o Tableau Server pode afetar omodo de execução do

Serviço de coordenação. Em particular:

l Memória. OServiço de coordenaçãomantém as informações de estado namemó-

ria. Originalmente, o consumo damemória é pequeno, não sendo um fator no desem-

penho geral do servidor.

l Velocidade do disco. Devido ao armazenamento de informações de estado no
disco, o serviço aproveita a velocidade rápida do disco nos computadores de nó indi-

vidual.

l Velocidade de conexão entre os nós. O serviço comunica-se continuamente entre

nós de cluster; uma velocidade rápida de conexão entre os nós fornece uma sin-

cronizaçãomais eficiente.
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Como o Serviço de coordenação é repleto de E/S, se estiver executando o Tableau Server

em computadores que correspondem aos ou excedem os requisitosmínimos de hardware,

é interessante configurar um ensemble do Serviço de coordenação que coloca o serviço em

nós não utilizados por outro processo de servidor. Isso reduz a chance de atrasos devido à

conflito de E/S entre processos de servidor. Para obter informações sobre como implantar

um ensemble em nós exclusivos do Serviço de coordenação dedicados, consulte Configurar

o Tableau Server para alta disponibilidade com nós exclusivos do Serviço de coordenação.

O quórum do Serviço de coordenação

Para garantir que o Serviço de coordenação funcione adequadamente, o serviço requer um

quorum, um númeromínimo de instâncias do serviço. Isso significa que o número de nós em

sua instalação afeta a quantidade de instâncias do Serviço de coordenação que precisarão

ser configuradas em seu ensemble.

Número de instâncias do Serviço de coordenação a serem usadas

Onúmeromáximo de instâncias do Serviço de coordenação permitidas em umensemble no

Tableau Server depende de quantos nós do Tableau Server existem em sua implantação.

Configurar um ensemble do Serviço de coordenação com base nestas diretrizes:

Número
total de
nós do
servidor

Número reco-
mendado de nós do
Serviço de Coor-
denação no ensem-
ble (deve ser 1, 3 ou
5)

Observações

1 a 2
nós

1 nó Esse é o padrão e não requer alterações, a não ser
que deseje mover o Serviço de coordenação do nó
inicial para um nó adicional.

3 a 4
nós

3 nós
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Número
total de
nós do
servidor

Número reco-
mendado de nós do
Serviço de Coor-
denação no ensem-
ble (deve ser 1, 3 ou
5)

Observações

5 ou
mais
nós

3 nós
ou 5 nós

O número máximo de instâncias do Serviço de coor-
denação que você pode instalar é cinco. Um con-
junto de Serviço de coordenação de 3 nós permite
que um dos nós do conjunto falhe sem causar a
falha do Tableau Server. Um conjunto de 5 nós per-
mite que dois nós do conjunto falhe sem causar a
falha do Tableau Server.

Para a maioria das instalações, três nós do Serviço
de Coordenação são adequados, e devido à natu-
reza de E/S intensa do Serviço de coordenação,
essa é a configuração mais performática.

Se a alta disponibilidade for sua prioridade absoluta,
você pode querer considerar a implantação de um
conjunto de Serviço de coordenação de 5 nós. Isso
fornece a maior redundância no caso de um ou mais
nós falharem, mas exigirá mais recursos do sistema.
Um máximo de dois nós do conjunto pode falhar sem
afetar o Tableau Server (desde que outros serviços
no nó também existam em nós ainda em fun-
cionamento).

Para reduzir o impacto no desempenho, localize o
Serviço de Coordenação em nós que estão exe-
cutando menos os outros serviços ou considere usar
nós somente de Serviço de Coordenação. Para
obter detalhes, consulte Configurar o Tableau Ser-
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Número
total de
nós do
servidor

Número reco-
mendado de nós do
Serviço de Coor-
denação no ensem-
ble (deve ser 1, 3 ou
5)

Observações

ver para alta disponibilidade com nós exclusivos do
Serviço de coordenação.

Implantar um novo ensemble do Serviço de coordenação

Se instalar um total de três oumais nós, implante tambémumensemble do Serviço de coor-

denação. Se não fizer isso, receberá umamensagem de aviso sempre que fizer alterações

na configuração ou na topologia do servidor. É possível ignorar estamensagem, mas, como

uma prática recomendada, você deve implantar um ensemble do Serviço de coordenação

para vários nós.

Ao instalar o Tableau Server, uma única instância do Serviço de coordenação é instalada no

nó inicial. O TSM e o Tableau Server dependem do Serviço de coordenação para fun-

cionarem adequadamente. Sendo assim, de forma a fornecer redundância e garantir dis-

ponibilidade nas instalações de vários nós, configure instâncias adicionais do Serviço de

coordenação ao implantar um ensemble do Serviço de coordenação. Os ensembles do Ser-

viço de coordenação estão instalados com uma, três ou cinco instâncias do Serviço de coor-

denação. Em uma instalação de três nós do Tableau Server, o número recomendado de

instâncias do Serviço de coordenação é três: um em cada nó.

Não tente implantar um ensemble do Serviço de coordenação se houver outrasmudanças

pendentes. Descarte ou aplique quaisquer alterações pendentes antes de implantar um

novo ensemble do Serviço de coordenação.
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Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

As etapas a seguir mostram como implantar um novo ensemble do Serviço de coor-

denação em um cluster de três nós do Tableau Server já existente, assim como limpar o

ensemble antigo.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Interrompa o Tableau Server:

tsm stop

Se solicitado, faça logon como administrador do TSM.

Alguns processos do TSMpermanecerão em execução, inclusive o Controlador de

administração e o Agente de administração.

3. Confirme que não há alterações pendentes:

tsm pending-changes list

Se houver alterações pendentes, você precisará descartá-las ou aplicá-las. A apli-

cação de alterações pendentes levará algum tempo:

l Descartar as alterações

tsm pending-changes discard

ou

l Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply
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Aguarde até que o comando seja concluído e você retorne ao prompt do sistema.

4. Obtenha as IDs de cada nó no cluster:

tsm topology list-nodes -v

5. Use o comando tsm topology deploy-coordination-service para adi-

cionar um novo ensemble do Serviço de coordenação ao adicioná-lo a nós espe-

cíficos. Especifique os nós aos quais o Serviço de coordenação deve ser adicionado.

O comando também torna o ensemble de “produção” (o ensemble em uso) no ensem-

ble novo e remove o antigo, amenos que a implantação falhe. Se isso acontecer, veja

a etapa 6 abaixo.

Observação:um prompt "y/n” é exibido, confirmando que uma reinicialização do ser-

vidor ocorrerá. Para executar o comando sem entrada, inclua a opção --ignore-

prompt.

Por exemplo, implante o Serviço de coordenação em todos os nós de um cluster de

três nós, sendo eles: nó1, nó2, nó3

tsm topology deploy-coordination-service -n node1,-

node2,node3

Aguarde até que o comando seja concluído e você retorne ao prompt do sistema.

6. (Opcional) Se a implantação falhar, você precisa executar o comando tsm topo-

logy cleanup-coordination-service para remover o conjunto implantado

sem sucesso. Para obter detalhes sobre a execução do comando, consulte tsm topo-

logy cleanup-coordination-service.

7. Inicie o Tableau Server:

tsm start
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Configurar Serviço de arquivo do cliente

Oserviço de arquivos do cliente (CFS) gerencia amaioria dos arquivos compartilhados em

um cluster com vários nós. Por exemplo, certificados, chaves e arquivos relacionados à

autenticação (OpenID, SSLmútuo, SAML e Kerberos) e arquivos de personalização são

gerenciados pelo CFS.

Uma única instância do CFS (Serviço de arquivo do cliente) é configurada no nó inicial ao

instalar o Tableau ServicesManager (TSM) e o Tableau Server pela primeira vez. Você

pode e deve configurar instâncias adicionais em outros nós.

Em um cluster, se um nó que está executando sua única instância do CFS falhar, todos os

arquivos gerenciados pelo CFS serão perdidos e você precisará preencher novamente

esses arquivos do CFS, reimportando certificados e imagens personalizadas e fazendo

quaisquer alterações de configuração relacionadas.Para obter uma lista de arquivos geren-

ciados pelo CFS, consulte Serviço de arquivo do cliente do Tableau Server.

Lembre-se destas limitações e recomendações:

l Deve haver pelo menos uma instância do CFS para qualquer instalação do Tableau
Server. Não é possível remover todas as instâncias do CFS.

l Recomendamos não configurar mais de uma instância em qualquer nó. As instâncias
adicionais não forneceriam qualquer benefício e seriam um desperdício de recursos.

l Recomendamos configurar uma instância do CFS em cada nó onde você implanta o

Serviço de coordenação. Isso fornece redundância e ajuda a proteger o Tableau Ser-

ver de erros inesperados no caso de falha de um nó.

Este artigo explica como adicionar ou remover uma instância do CFS. Não é possível con-

figurar o CFS na interface do usuário naWeb. É necessário usar o CLI para adicionar ou

remover o CFS. O procedimento é omesmo usado para adicionar um processo a um nó.

Configurar o CFS em nós adicionais

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Encontre a ID do nó ao qual você está adicionando o CFS:
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tsm topology list-nodes -v

3. Adicione o CFS ao nó especificando o nó, o processo e uma única instância.

Por exemplo, este comando adiciona uma instância do CFS ao node2:

tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c

1

Se você tentar adicionar uma instância do CFS a um nó que já foi configurado com o

CFS, umamensagem de erro informará que já existe uma instância no nó.

Para adicionar o CFS a outros nós, repita essa etapa para cada nó.

4. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Failover de repositório

Emuma instalação do Tableau Server, o banco de dados do repositório (pgsql) é um dos

processos-chave obrigatórios. O repositório do Tableau Server armazena informações

sobre usuários e grupos do Tableau Server, além de atribuições de grupo, permissões, pro-

jetos, fontes de dados, metadados de extrações e informações sobre atualizações. Como

isso é essencial para o funcionamento do servidor, o Tableau Server fornece um "failover"

automático integrado ao repositório quando o servidor é instalado em umambiente dis-

tribuído que atende a requisitos específicos.

Failover automático de repositório

O failover automático de repositório significa que se houver um problema com o repositório

ativo do Tableau Server, o servidor alterna automaticamente para o repositório passivo. Isso

não acontece imediatamente, ou seja, o failover não ocorre para proteger contra problemas

momentâneos que não justificam umamudança, mas entrará em ação se o repositório não

estiver disponível por mais de cincominutos .
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Para que o failover automático de repositório funcione, a instalação do Tableau Server

requer:

l Nomínimo, três nós

l Duas instâncias do repositório instalado

Opcional, mas altamente recomendado:

l A implantação de um ensamble de Serviços de coordenação de vários nós

Ao atender essas condições, o failover do repositório ocorrerá se o repositório ativo ficar

indisponível, devido a um problema com o processo ou uma problema com o nó em que o

processo é executado. Se o repositório original ficar disponível novamente (por exemplo,

se o nó for reiniciado e todos os processos forem executados normalmente), ele é trans-

formado em repositório passivo, disponível para failover, se necessário.

Failover manual de repositório

Existemmuitosmotivos para voltar ao repositório original após o failover. Um deles seria se

a instância do repositório for instalada em um computador commais recursos. Para fazer

isso, use o comando tsm topology failover-repository com o objetivo de alter-

nar manualmente para o repositório original. Para obter mais informações, consulte tsm

topology failover-repository.

Repositório ativo de preferência

Ao configurar o Tableau Server você tem a opção de especificar um nó como o repositório

ativo de preferência. Quando o Tableau Server estiver configurado para failover de repo-

sitório, o nó do repositório ativo de preferência é aquele usado para o repositório ativo. Esta

etapa é opcional, e caso um nó do repositório ativo de preferência não seja especificado, o

Tableau Server irá selecionar o nó do repositório ativo ao iniciar.

Para configurar o repositório ativo de preferência, use o comando tsm configuration

set para definir a opção pgsql.preferred_host:

tsm configuration set -k pgsql.preferred_host -v "<host_name>"
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Observação: o host_name diferenciamaiúsculas deminúsculas e deve corresponder
ao nome do nómostrado na saída do tsm status -v.

Configure um nó de repositório ativo de preferência se quiser que o Tableau Server sele-

cione um nó específico ao iniciar. Você pode desejar fazer isso se tiver um servidor em par-

ticular que queira usar para seu repositório ativo (um computador commais espaço no disco

ou namemória, por exemplo), ou se estiver usando exibições administrativas per-

sonalizadas. Exibições administrativas personalizadas possuem informações de conexão

inseridas que referem-se ao repositório para o qual as exibições foram criadas. Para obter

mais informações sobre como se conectar ao repositório do Tableau Server, consulte Cole-

tar dados com o repositório do Tableau Server

Recuperação de falha no nó inicial

Oprimeiro computador no qual você instalou o Tableau, o "nó inicial”, tem algumas carac-

terísticas únicas. Três processos executam apenas no nó inicial e não podem ser movidos

para qualquer outro nó exceto em uma situação de falha, o Serviço de Licença (Gerenciador

de licenças), o Serviço de Ativação e o Controlador do TSM (Controlador de administração).

O Tableau Server inclui um script que automatiza amovimentação desses processos para

um dos outros nós existentes, para que obtenha acesso completo de volta ao TSMeman-

tenha o Tableau Server em execução.

Dois outros processos são inicialmente incluídos no nó inicial, mas podem ser adicionados

oumovidos para nós adicionais, o CFS (Serviço de arquivos do cliente) e o Serviço de coor-

denação. Dependendo de como sua instalação foi configurada com oCFS e o serviço de

coordenação, você tambémpode precisar tomar medidas para reimplantá-los.

Se um nó inicial falhar

Se houver um problema com o nó inicial e você tiver processos redundantes em seus outros

nós, não há garantia de que o Tableau Server continuará em execução.
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l Se o Tableau Server estiver configurado para ATR, problemas com o nó inicial tor-
narão todas as funcionalidades do servidor indisponíveis. Isso é verdade se o nó tiver
um problema ou se você o interromper intencionalmente (por exemplo, para fazer
um patch no nível do sistema).

l Se não estiver configurado para usar o ATR, o Tableau Server pode continuar em
execução por até 72 horas após uma falha inicial do nó, antes que a falta do serviço
de licenciamento afete outros processos. Se afetar, seus usuários ainda poderão
fazer logon, ver e usar seus conteúdos depois da falha no nó inicial, mas você não
poderá reconfigurar o Tableau Server, pois não tem acesso ao Controlador de admi-
nistração.

Mesmo quando configurado com processos redundantes, é possível que o Tableau Server

não continue a funcionar após a falha do nó inicial. Isso acontecemesmo quando uma ins-

talação é configurada para alta disponibilidade. Isso significa que é necessário mover os

dois processos exclusivos para outro nó em execução omais rápido possível. Se o seu nó

inicial falhar por motivos que sejam recuperáveis em uma quantidade de tempo rela-

tivamente pequena (por exemplo, uma falha no hardware que você pode corrigir), em pri-

meiro lugar, tente ativar o nó novamente sem usar o procedimento abaixo.

Observação: as etapas neste artigo exigem tempo de inatividade do servidor e podem

atrapalhar, então devem ser usar somente no caso uma falha catastrófica do nó inicial.

Se não for possível executar o nó inicial novamente, use as seguintes etapas para

mover processos principais do TSMpara outro nó no cluster.

Requisitos gerais

A versão 2021.1 do Tableau Server foi atualizada commelhor funcionalidade de recu-

peração. O procedimento neste tópico foi escrito para o Tableau Server 2021.1.

Se você está tentando recuperar um nó falho de uma versão anterior do Tableau Server,

siga o procedimento para essa versão. Para ver versões arquivadas da ajuda do Tableau,

consulte Ajuda do Tableau.
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l Como parte do processo de configuração de uma instalação de vários nós do Tableau
Server, é necessário ter implantado um ensemble do Serviço de coordenação. O pro-
cesso abaixo presume a existência de um ensemble do Serviço de coordenação
implantado antes do problema com o nó inicial. Para obter mais informações sobre a
implantação de um ensemble do Serviço de coordenação, consulte Implantar um
ensemble do Serviço de coordenação.

l Esse processo pressupõe que você configurou instâncias do CFS (Serviço de arquivo
do cliente) em cada nó que está executando o Serviço de coordenação. Se você não
adicionou instâncias adicionais de CFS, sua única instância estava no nó inicial, e será
preciso adicionar pelo menos uma instância de CFS a outro nó. Além disso, será
necessário preencher novamente o CFS. O Tableau Server exige pelo menos uma ins-
tância do CFS. Para obter mais informações, consulte Configurar Serviço de arquivo
do cliente e Serviço de arquivo do cliente do Tableau Server .

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

Mover o Controlador TSM, Serviço de licença e Serviço de ativação para
outro nó

Se houver um problema com o nó inicial, o Controlador TSM, Serviço de licença e Serviço

de ativação precisam ser iniciados em outro nó. Siga as etapas a seguir para usar o script for-

necido move-tsm-controller e fazer com que o Controlador TSM, Serviço de licença e

Serviço de ativação funcionem emoutro nó.

1. Em umnó ainda em funcionamento, execute o script de recuperação do Controlador.

Para isso, abra um prompt de comando, navegue até o diretório de script do Tableau

Server (Como padrão:C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\ ) e digite o seguinte comando:

move-tsm-controller -n <nodeID>
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onde "nodeID" ié a ID do nó no qual deseja que o Controlador TSM seja executado.

Por exemplo:

move-tsm-controller -n node2

2. Feche e abra novamente a janela de comando e verifique se o Controlador de admi-

nistração está em execução no nó ao digitar o seguinte comando:

tsm status -v

3. Pare o Tableau Server.

O restante deste procedimento inclui alguns comandos com a opção --ignore-

node-status. Quando um comando é executado com a opção --ignore-

node-status, o comando será executado sem considerar o status do nó espe-

cificado. Para usar --ignore-node-status, especifique o nó com falha:

tsm stop --ignore-node-status <nodeID>

Por exemplo, se node1 falhou, execute o seguinte comando:

tsm stop --ignore-node-status node1

4. Adicione o Serviço de licença ao nó:

tsm topology set-process -pr licenseservice -n <nodeID> -c

1

5. Remova o Serviço de licença antigo do nó original, onde "nodeID" é o nó inicial que

falhou:

tsm topology set-process -pr licenseservice -n <nodeID> -c

0

6. Se estiver usando o ATR do Server, adicione o Serviço de ativação ao nó:
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tsm topology set-process -pr activationservice -n

<nodeID> -c 1

7. Se você estiver usando a ATR do Server, remova o Serviço de ativação antigo do nó

original, onde "nodeID" é o nó inicial que falhou:

tsm topology set-process -pr activationservice -n

<nodeID> -c 0

Importante:Emum cluster, se um nó que está executando sua única instância

do CFS falhar, todos os arquivos gerenciados pelo CFS serão perdidos e você

precisará preencher novamente esses arquivos do CFS, reimportando cer-

tificados e imagens personalizadas e fazendo quaisquer alterações de con-

figuração relacionadas. para obter uma lista de arquivos gerenciados pelo CFS,

consulte Serviço de arquivo do cliente do Tableau Server.

8. Se o nó inicial estiver executando o Serviço demensagens , adicione o Serviço de

mensagens a esse nó:

tsm topology set-process -pr activemqserver -n node2 -c 1

9. (Opcional) Além disso, é possível adicionar outros processos que eram executados

no nó inicial, mas não estão funcionando neste nó. Por exemplo, para adicionar um

servidor cache:

tsm topology set-process -pr cacheserver -n node2 -c 1

10. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply --ignore-node-status <nodeID>

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma
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reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

11. Reinicie o Controlador de administração do TSM:

net stop tabadmincontroller_0

net start tabadmincontroller_0

Observação: você deve executar esses comandos como administrador em um

prompt de comando. Dependendo da configuração do computador, talvez seja

necessário executá-los na pasta C:\Windows\System32.

Observação: pode demorar algunsminutos para tabadmincontroller reiniciar.
Se você tentar aplicar alterações pendentes na próxima etapa, antes que o con-

trolador tenha reiniciado completamente, o TSM não conseguirá se conectar ao

controlador. Use o comando tsm status -v para garantir que o controlador

esteja funcionando. OControlador de administração do Tableau Server deve

ser listado como "em execução".

12. Aplique as alterações pendentes (pode parecer não ter nenhuma alteração, mas

esta etapa é obrigatória):

tsm pending-changes apply --ignore-node-status <nodeID>

13. Ative a licença Tableau Server no novo nó do Controlador:

tsm licenses activate -k <product-key>

14. Certifique-se de que a licença esteja ativada adequadamente:

360 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



tsm licenses list

15. Se o nó inicial estava executando o Serviço de coordenação, implante um novo

ensemble do Serviço de coordenação que não inclua esse nó. Se você tiver um clus-

ter de três nós e o nó inicial estiver executando o Serviço de coordenação, implante

um novo ensemble do Serviço de coordenação de uma única instância em umnó dife-

rente e limpe o antigo. Neste exemplo, uma única instância do Serviço de coor-

denação está sendo implantada no segundo nó:

tsm topology deploy-coordination-service -n node2 --ignore-

node-status node1

16. Se o nó inicial estiver executando uma instância do Armazenamento de arquivos,

será necessário removê-la:

tsm topology filestore decommission -n <nodeID> --delete-

filestore

Onde nodeID é o nó inicial que falhou.

17. Aplique as alterações pendentes, usando o sinalizador --ignore-warnings, se o

novo ensemble do Serviço de coordenação implantado acima for um ensemble de nó

único:

tsm pending-changes apply --ignore-node-status node1 --

ignore-warnings

18. Remova o nó inicial, onde nodeID é o nó inicial que falhou:

tsm topology remove-nodes -n <nodeID>

19. Aplique as alterações pendentes, usando o sinalizador --ignore-warnings, se o

novo ensemble do Serviço de coordenação implantado acima for um ensemble de nó

único:

tsm pending-changes apply --ignore-warnings
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20. Inicie o Tableau Server:

tsm start

Nessemomento, o servidor deverá iniciar e você poderá usar o TSMpara configurá-

lo. A etapa a seguir é a substituição do nó inicial, para que o cluster tenha a quan-

tidade original de nós. A forma como isso é feito depende de você querer ou não usar

novamente o nó que apresentou falha. Recomendamos usar novamente o nó

somente se puder identificar a razão da falha e seguir as etapas para impedir que

ocorra novamente.

21. Caso planeje usar o nó original novamente, antes é necessário remover com-

pletamente o Tableau dele. Faça isso ao executar o script tableau-server-

obliterate. Para obter detalhes, consulte Remover o Tableau Server do com-

putador.

22. Em outro computador, ou no computador original após remover completamente o

Tableau, instale o Tableau usando o Programa de instalação original e um arquivo

bootstrap gerado a partir do nó que executa o Controlador de administração e o Ser-

viço de licenciamento. Isso cria um nó adicional que você pode configurar como parte

do cluster. Para obter detalhes sobre como adicionar o nó, consulte Instalar e con-

figurar nós adicionais.

Uma prática recomendada é configurar os processos perdidos durante a falha do nó

original, para garantir que o cluster esteja completamente redundante. Você pode

querer mover os processos do nó inicial para o novo nó adicional de forma a duplicar

a configuração original. Por exemplo, se o nó inicial estava executando somente

gateway e Armazenamento de arquivo, você pode querer configurar o nó inicial da

mesma forma.

23. Além disso, é necessário reimplantar um novo ensemble do Serviço de coor-

denação, uma vez que todos os nós estão funcionando conforme o esperado. Para

obter detalhes, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coordenação.

24. Por fim, se você ainda não fez isso, adicione uma instância de CFS a cada nó que
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está executando o Serviço de coordenação. Para obter mais informações, consulte

Configurar Serviço de arquivo do cliente

Em um cluster, se um nó que está executando sua única instância do CFS falhar,

todos os arquivos gerenciados pelo CFS serão perdidos e você precisará preencher

novamente esses arquivos do CFS, reimportando certificados e imagens per-

sonalizadas e fazendo quaisquer alterações de configuração relacionadas.Para obter

uma lista de arquivos gerenciados pelo CFS, consulte Serviço de arquivo do cliente

do Tableau Server.

Recuperar-se de uma falha no nó

Se houver um problema com umdos nós do servidor e você tiver processos redundantes

em outros nós, o Tableau Server poderá continuar a ser executado. Os usuários poderão

fazer logon, além de ver e usar o conteúdo depois da falha no nó, mas poderá ocorrer uma

degradação no desempenho como resultado dessa falha. Além disso, o servidor estará com

maior risco de falha catastrófica se o nó defeituoso estiver executando processos que não

sãomais redundantes. Isso significa que você deve remover o nó defeituoso e substituí-lo

assim que possível. Se o seu nó falhar por motivos que sejam recuperáveis em uma quan-

tidade de tempo relativamente pequena (por exemplo, uma falha no hardware que você

pode corrigir), em primeiro lugar, tente ativar o nó novamente sem usar o procedimento

abaixo.

Observação: se o nó com falha for o nó inicial, haverá implicaçõesmaiores para as ins-

talações do Tableau Server. Para obter detalhes sobre como se recuperar da falha em

umnó inicial, consulte Recuperação de falha no nó inicial.

Requisitos gerais

A versão 2020.1 do Tableau Server foi atualizada commelhor funcionalidade de recu-

peração. O procedimento neste tópico foi escrito para o Tableau Server 2020.1.
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Se você está tentando recuperar um nó falho de uma versão anterior do Tableau Server,

siga o procedimento para essa versão. Para ver versões arquivadas da ajuda do Tableau,

consulte Ajuda do Tableau.

l Existe pelo menos um nó funcionando com uma instância do Armazenamento de
arquivos.

l Existe pelo menos um nó funcionando com um Repositório.

l Existe pelo menos um nó funcionando com o Serviço de arquivo do cliente (CSF)
nele.

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

Remoção de um nó com falha

Para remover um nó com falha de um cluster do Tableau Server:

1. Identifique o nó com falha:

tsm status -v

Onó com falha terá um status de "ERRO" e os processos serão exibidos como indis-

poníveis. A ID do nó é listada como "node<n>", seguida do nome damáquina. Por

exemplo, node3:

node3: WIN-OO915SFASVH

Status: ERROR

'Tableau Server Gateway 0' status is unavailable.

2. Interrompa o Tableau Server.
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O restante deste procedimento inclui alguns comandos com a opção --ignore-

node-status. Quando um comando é executado com a opção --ignore-node-

status, o comando será executado sem considerar o status do nó especificado.

Para usar --ignore-node-status, especifique o nó com falha:

tsm stop --ignore-node-status <nodeID>

Por exemplo, se node3 falhou, execute o seguinte comando:

tsm stop --ignore-node-status node3

3. Determine os principais processos que estavam emexecução no nó:

l Se o nó com falha estava executando o Serviço demensagens, é necessário

remover o serviço do nó com falha e adicioná-lo a um nó de trabalho.

Remova-o do nó com falha:

tsm topology set-process -pr activemqserver -n <nodeID>

-c 0

Adicione-o a um nó de trabalho:

tsm topology set-process -pr activemqserver -n <nodeID>

-c 1

l Se o nó com falha estava executando o Serviço de coordenação, será neces-

sário implantar um novo ensemble antes de remover o nó.

tsm topology deploy-coordination-service -n <good_

nodeID> --ignore-node-status <failed_nodeID>

l Se o nó com falha estava executando a única instância do Client File Service

(Serviço de arquivo do cliente, CFS), será preciso configurar uma nova ins-

tância de CFS emumnó em funcionamento. Recomendamos que você con-

figure o CFS em cada nó que esteja executando o Serviço de coordenação.
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Para obter as etapas de detalhes, consulte Configurar Serviço de arquivo do

cliente.

l Se o nó com falha estava executando o Armazenamento de arquivos, será

necessário forçar a desativação do Armazenamento de arquivos e removê-lo

antes de remover o nó.

tsm topology filestore decommission -n <nodeID> --

delete-filestore

Aplique as alterações pendentes (use a opção --ignore-warnings se

você tiver um cluster de três nós e uma única instância do Serviço de coor-

denação):

tsm pending-changes apply --ignore-warnings --ignore-

node-status <nodeID>

4. Se o cluster for de três nós e houver repositórios nos nós de trabalho restantes, será

necessário remover um repositório ou adicionar um novo nó. Isso ocorre porque

você está limitado a uma única instância do repositório se tiver menos de três nós.

Para remover um repositório:

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr pgsql -c 0

5. Execute o comando para remover o nó com falha. Isso adiciona a alteração à lista de

alterações pendentes:

tsm topology remove-nodes -n <nodeID>

6. Verifique se a remoção do nó está pendente:

tsm pending-changes list

7. Aplicar as alterações pendentes para remover o nó:

tsm pending-changes apply

8. Inicie o Tableau Server:
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tsm start

9. Instale o Tableau Server em umnovo nó e configure-o com os processos em exe-

cução no nó antigo com falha.

10. Em outro computador, ou no computador original após remover completamente o

Tableau, instale o Tableau usando o Programa de instalação original e um arquivo

bootstrap gerado no nó inicial. Para obter detalhes sobre como fazer isso, consulte

Instalar e configurar nós adicionais.

Uma prática recomendada é configurar os processos perdidos durante a falha do nó

original, para garantir que o cluster esteja completamente redundante.

11. Além disso, é necessário reimplantar um novo ensemble do Serviço de coordenação,

uma vez que todos os nós estão funcionando conforme o esperado. Para obter deta-

lhes, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coordenação.

12. Por fim, se você ainda não fez isso, adicione uma instância de CFS a cada nó que

está executando o Serviço de coordenação. Para obter mais informações, consulte

Configurar Serviço de arquivo do cliente

Configurar nós

Use a interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager (TSM) ou os comandos

da CLI para configurar a topologia de um nó. O nó inicial é configurado com umpadrão que

inclui todos os processos usados pelo TSM e o Tableau Server. Ao adicionar nós, é neces-

sário especificar quais processos serão executados nesses nós e quantas instâncias esses

processos executarão. Você tambémpode querer alterar a topologia do nó inicial, adi-

cionando instâncias de processos existentes oumovendo alguns desses processos para os

nós adicionais (isso é comumao configurar uma instalação distribuída do Tableau Server).
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Observação: não é possível remover o Armazenamento de arquivos ou o Repositório
(pgsql) se esta for a única instância desse processo no cluster. Você deve ter pelo

menos uma instância de cada um dos processos na sua instalação do Tableau Server.

Além disso, deve adicionar a segunda instância e permitir que ela sincronize com a pri-

meira, antes de remover o processo no nó original. Para obter mais informações, con-

sulte Mover o processo de repositório eMover o processo do Armazenamento de

arquivos.

Observação: se tiver o agente ResourceMonitoring Tool do Tableau instalado nesse
nó, precisará atualizar o Servidor mestre para refletir as alterações que feitas um nó

ResourceMonitoring Tool do Tableau Server. As alterações incluem adicionar ou

remover processos ou alterar a quantidade de processos em umnó. Para obter mais

informações, consulte Alterações de topologia do Tableau Server.

Usar a interface naWeb do TSM

Namaioria dos casos, você pode fazer várias alterações na configuração do servidor. Exce-

ções ocorrerão se você estiver movendo ou removendo uma instância do armazenamento

de arquivos ou o repositório.

Para configurar seus nós do Tableau Server usando a interface naWeb do TSM, faça o

seguinte:

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb

do Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaConfiguração.
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As próximas etapas dependem das alterações de configuração que você deseja rea-

lizar.

l Adicionar processos - para adicionar processos a um nó, especifique o

número de instâncias desejadas no nó ou selecione a caixa do processo.

Por exemplo, para adicionar quatro instâncias do processador em segundo

plano e um gateway a um nó:

a. Selecione a caixaGateway:

b. Defina a contagem doProcessador em segundo plano como 4:

Adicionar o processador em segundo plano a um nó tambémadicionará

uma instância do processador de dados caso ainda não exista uma no

nó.
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Observação: a interface de usuário naWeb do TSM limita a um

máximo de 8 instâncias de processos que permitem selecionar o

número de instâncias. Para configurar mais instâncias, use a linha

de comando e o comando TSM topology set-process .

Para obter mais informações, consulte tsm topology set-process.

l Alterar contagem de processos - para alterar o número de processos em
umnó, especifique o novo número ou selecione a caixa do processo.

l Remover um processo completamente - para remover todas as instâncias
de um processo de um nó, desmarque a caixa do processo ou defina a con-

tagem como 0 (zero).

Namaioria dos casos, a transferência de um processo de um nó para outro acontece

quando a contagem de instâncias do processo no primeiro nó é definida como 0

(zero) e a contagem no segundo nó é definida como um valor diferente de zero.

Se você estiver tentando fazer uma configuração que não é permitida (se, por exem-

plo, tentar remover um armazenamento de arquivo que não tenha sido desativado),

será exibida umamensagem informando isso.

3. Clique emAlterações pendentes na parte superior direita e emAplicar alte-
rações e reiniciar para confirmar as alterações e reiniciar o Tableau Server.

Usar a CLI do TSM

l Adição de processos a um nó

l Alteração do número de processos em umnó

l Remover todas as instâncias de um processo a partir de um nó

l Transferir todas as instâncias de um processo de um nó para outro
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Para configurar os nós, execute comandos do nó inicial e use a ID do nó para especificar

qual deles você está configurando. Para determinar a ID do nó, use o comando tsm topo-

logy list-nodes. Use o comando tsm topology set-process para adicionar,

atualizar ou remover um processo em umnó. É preciso especificar o nó que está con-

figurando, o processo que está adicionando, atualizando ou removendo e o número de ins-

tâncias do processo. Após definir a topologia para um nó, é necessário aplicar as alterações

ao Tableau Server.

Aplique as alterações com o comando tsm pending-changes apply. Depois que as

alterações são aplicadas, o Tableau Server retorna ao estado anterior à execução do

comando. Ou seja, se estava em execução, ele será reiniciado, e se estava parado, con-

tinuará parado após a aplicação dasmudanças pendentes. Namaioria dos casos, se o

Tableau Server está em execução ao aplicar asmudanças pendentes, o servidor é inter-

rompido para que as alterações sejam aplicadas e, em seguida, é reiniciado. A exceção

ocorre quando a quantidade de instâncias do Processador em segundo plano ou do VizQL

Server é alterada em umnó existente. Com essas alterações nos processos em umnó exis-

tente, o Tableau Server não precisa ser interrompido se estiver em execução.

Você precisa saber a ID de nó do nó que deseja configurar para realizar o processo. Para

determinar a ID do nó, use este comando:

tsm topology list-nodes -v

Observação: os exemplos aqui mostram alguns nomes de processo. Para obter uma

lista completa, consulte Processos do Tableau Server.

Adição de processos a um nó

Use o comando tsm topology set-process para adicionar um processo a um nó. É

necessário especificar o nó que está configurando, o processo que está adicionando e o

número de instâncias do processo.
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1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Encontre a ID do nó que você está alterando:

tsm topology list-nodes -v

3. Especifique o processo e o número de instâncias para adicionar processos no nó.

Por exemplo, este comando acrescenta duas instâncias de processador em

segundo plano ao nó 1:

tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 2

4. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Alteração do número de processos em um nó

Altere o número de processos em umnó ao especificar um processo já configurado e ofe-

recer um novo valor para o número de instâncias.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Encontre a ID do nó que você está alterando:

tsm topology list-nodes -v

3. Altere o número de processos no nó ao especificar um processo já configurado e ofe-

recer um novo valor para o número de instâncias.

Por exemplo, em umnó (node1) com processador em segundo plano, este comando

altera o número de instâncias para quatro:

tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 4

4. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply
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Remover todas as instâncias de um processo a partir de um nó

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Encontre a ID do nó que você está alterando:

tsm topology list-nodes -v

3. Para remover um processo de um nó, basta especificar uma contagem de 0 ins-

tâncias para o processo que deseja remover.

Por exemplo, este comando remove o processo do processador em segundo plano

do node1:

tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 0

4. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Transferir todas as instâncias de um processo de um nó para outro

Namaioria dos casos, a transferência de um processo de um nó para outro acontece ao defi-

nir para zero a contagem da instância do processo no primeiro nó e ao definir a contagem

para um valor diferente de zero no segundo nó.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Encontre a ID do nó que você está alterando:

tsm topology list-nodes -v

3. Mova um processo de um nó para outro, especificando uma contagem de 0 instâncias

para esse processo no primeiro nó e uma contagem de 1 oumais para o segundo nó.

Por exemplo, esses comandos removem o processador em segundo plano do node0

e adicionam duas instâncias dele ao node1:

tsm topology set-process -n node0 -pr backgrounder -c 0
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tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 2

4. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Gerenciamento de carga de trabalho por meio das funções
de nó

Usando as funções de nó, é possível configurar onde certos tipos de cargas de trabalho

são processados na instalação do Tableau Server. Os recursos das funções de nó per-

mitem dedicar e dimensionar recursos para cargas de trabalho específicas. Você pode con-

figurar funções de nó para o Processador em segundo plano e Armazenamento de

Arquivo.

A função de nó do Processador em segundo plano especifica o tipo de tarefas em segundo

plano que devem ser executadas em umnó, enquanto a função de nó Armazenamento de

arquivo especifica o tipo de carga de trabalho de extração que deve ser executada em um

nó. Ambas as funções de nó são especificadas em umnível de nó. Embora essas funções

de nó possam trabalhar de forma independente para otimizar a carga de trabalho sele-

cionada, as duas funções de nó em combinação podem ser usadas para especializar nós

de servidor e executar preferencialmente cargas de trabalho selecionadas para otimizar o

desempenho e extrair cargas de trabalho pesadas. Essa combinação é discutida commais

detalhes posteriormente na seção Funções de nó de armazenamento de arquivos

Funções de nó do processador em segundo plano

Oprocesso do Processador em segundo plano executa as tarefas do Tableau Server, inclu-

indo atualizações de extração, assinaturas, tarefas de fluxo, tarefas “Executar agora” e tare-

fas iniciadas por tabcmd. A execução de todas essas tarefas pode usar muitos recursos da

máquina. Se você tiver mais de um nó do Processador em segundo plano no cluster, é pos-

sível gerenciar a carga de trabalho do Processador em segundo plano especificando o tipo

de tarefas que umProcessador em segundo plano pode executar em umnó, usando o

recurso da função de nó do Processador em segundo plano.
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Essa opção de configuração está disponível nomomento somente por meio dos comandos

CLI do TSMe é útil apenas em clusters de vários nós. Se você tiver apenas um nó, o Pro-

cessador em segundo plano será definido para executar todas as tarefas por padrão e isso

não pode ser alterado.

Uso das funções de nó do Processador em segundo plano

O recurso da função de nó do Processador em segundo plano destina-se a proporcionar

mais controle e governança sobre o local em que certos tipos de cargas de trabalho do Pro-

cessador em segundo plano são processados na instalação do Tableau Server e permite

dedicar e dimensionar recursos para cargas de trabalho específicas.

Por exemplo, se a implantação tiver muitas extrações e os usuários estiverem executando

muitas atualizações de extração ou trabalhos de criptografia, talvez seja interessante dedi-

car um nó para atualizações de extração. Damesma forma, no caso de assinaturas, se a ins-

talação do Tableau Server processar muitas assinaturas e você quiser garantir que outros

trabalhos não consumamos recursos de assinaturas, é possível dedicar um nó para assi-

naturas. Nesses casos, também seria interessante dedicar outros nós do processador em

segundo plano às cargas de trabalho que não se referem a atualizações de extração ou assi-

naturas.

Para oferecer suporte à alta disponibilidade, o Tableau recomenda ter vários nós dedicados

a uma carga de trabalho específica. Por exemplo, se você dedicar um nó para atualizações

de extração, deverá também configurar um segundo nó para processar a carga de trabalho

da atualização de extração. Dessa forma, se um nó dedicado a atualizações de extração esti-

ver indisponível, as atualizações de extração ainda poderão ser processadas pelo outro nó.

Opções de configuração

Configuração Trabalhos

todos os tra-
balhos
(padrão)

Todos os trabalhos do Tableau Server
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fluxos Trabalhos de execução de fluxo.

nenhum fluxo Todos os trabalhos, exceto fluxos.

atualizações
de extração

Trabalhos criados para:

Atualizações incrementais, atualizações completas, criptografia e des-

criptografia de todas as extrações, incluindo as extrações criadas pelas

saídas de fluxo.

assinaturas Trabalhos de assinatura

system Trabalhos de manutenção do sistema que interagem com outros pro-
cessos do Tableau Server. Por exemplo, limpeza de trabalhos tra-
vados, coleta de eventos de banco de dados e sincronização do Active
Directory.

atualizações
de extração e
assinaturas

Atualizações de extração, criptografia e descriptografia de todas as
extrações, incluindo as extrações criadas pelas saídas de fluxo e tra-
balhos de assinatura.

nenhuma atu-
alização de
extração

Todos os trabalhos, exceto as atualizações de extração, criptografia e
descriptografia de extração de todas as extrações, incluindo as extra-
ções criadas pelas saídas de fluxo.

nenhuma assi-
natura

Todos os trabalhos, exceto assinaturas.

nenhuma atu-
alização de
extração e assi-
natura

Todos os trabalhos, exceto as atualizações de extração, criptografia e
descriptografia de todas as extrações, incluindo as extrações criadas
pelas saídas de fluxo e assinaturas.

no-system Todos os trabalhos, exceto trabalhos de manutenção do sistema.

Para obter mais informações sobre como usar os comandos tsm para definir a função de

nó, consulte tsm topology.

376 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Observação: fazer configurações para funções de nó requer uma reinicialização do
servidor e exigirá algum tempo de inatividade. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes.

Requisitos da licença

Ao configurar um nó para realizar apenas um tipo específico de tarefas, como fluxos, atu-

alizações de extração e assinaturas, você deve ter uma das seguintes licenças ativadas no

Tableau Server:

l Para configurar um nó para executar fluxos, você deve ter uma licença válida do Data

Management ativada no servidor e o Tableau Prep Conductor em execução nesse

nó. Para saber mais sobre o Tableau Prep Conductor, consulte Tableau Prep Con-

ductor.

l Para configurar um nó para executar atualizações de extração, assinaturas e qual-

quer combinação relacionada a atualizações de extração e assinaturas, você deve ter

uma licença do AdvancedManagement válida ativada no Tableau Server. Se a

licença expirar ou for desativada, você verá um erro sempre que fizer uma alteração

na configuração do Servidor. Para obter mais informações sobre o AdvancedMana-

gement, consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement no Tableau Server.

Importante!

Embora os fluxos, atualizações de extração e assinaturas possam ser caros e consumir mui-

tos recursos, eles não são os únicos trabalhos que podem exigir recursos dedicados. No

grupo de todos os trabalhos, existe uma variedade de trabalhos do Sistema que o Pro-
cessador em segundo plano executa, como a geração deminiatura para pastas de trabalho.

Verifique se os nós que executam trabalhos que não se referem a atualizações de extração,

assinaturas ou fluxos têm recursos demáquina suficientes.

Para obter mais informações sobre como configurar as funções de nó usando os comandos

do TSM, consulte tsm topology set-node-role.
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Considerações

Há algumas regras que você deve considerar ao configurar as funções de nó do Pro-

cessador em segundo plano indicadas abaixo:

l Somente uma configuração da função de nó pode ser definida para um nó de cada

vez. Não é possível configurar várias funções de nó em umnó.

l Para configurar uma função de nó, deve haver pelomenos um processo do Pro-

cessador em segundo plano nesse nó.

l Se você tiver apenas um nó do Processador em segundo plano, configure esse nó

para executar todos os trabalhos. Essa é a configuração padrão e não requer licen-

ciamento adicional.

l Se você tiver mais de um nó do Processador em segundo plano, ele deve ser con-

figurado para gerenciar todos os trabalhos. Isso pode ser feito das seguintesmanei-

ras:

l Configure um dos nós para executar todos os trabalhos usando a opção

Todos os trabalhos. Essa é amaneiramais fácil e direta.

l Usando uma das configurações de exceção em umdos nós:

l nenhum fluxo

l nenhuma assinatura

l nenhuma atualização de extração

l nenhuma atualização de extração e assinatura

Por exemplo, em um cluster onde existem três processadores em segundo plano, você

pode ter um nó configurado para executar fluxos, um para executar assinaturas e atu-

alizações de extração e um para executar todos os trabalhos, exceto fluxos, assinatura e

atualizações de extração.
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Observação: a capacidade de especificar funções de nó para executar fluxos ou exe-
cutar todos os trabalhos, exceto fluxos ou executar todos os trabalhos foi introduzida na

versão 2019.1.

Funções de nó de armazenamento de arquivos

OArmazenamento de arquivo do Tableau Server controla o armazenamento das extrações.

Há três categorias amplas de cargas de trabalho que dependentes da extração.

Extrair carga de trabalho Serviço de execução

Atualizar Processador em segundo plano

Consulta Processador de Dados

Back-up/Restaurar Back-up/Restaurar

Ogerenciamento de funções de nó do armazenamento de arquivos combinado ao Pro-

cessador em segundo plano oferece aos administradores de servidor a capacidade de espe-

cializar nós de servidor para dar preferência à execução de cargas de trabalho selecionadas

para otimizar o desempenho de todas as categorias de cargas de trabalho com uso intendo

de extrações.

É possível especializar um nó para executar cargas de trabalho de consulta de extração por

meio de uma topologia que tem apenas nós independentes do Processador de dados. Para

obter mais informações, consulte Otimizar para ambientes commuitas consultas de extra-

ção. No entanto, isso está às custas da cargas de trabalho de atualização de extração, que

são executadas pelos nós do Processador em segundo plano. Com a abordagem de iso-

lamento com base na topologia, as cargas de trabalho de atualização intensas do Pro-

cessador em segundo plano podem ficar mais lentas, pois nenhum nó do Processador em

segundo plano possui umArmazenamento de arquivo, o que direciona todo o tráfego de atu-

alização de extrações para a rede.
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Coma opção de configuração da função de nó de armazenamento de arquivos, é possível

designar certos nós de servidor que processam consultas de extração a serem sele-

cionadas na lista de nós de servidor que podem fazer isso. Isso ajuda a acelerar as cargas

de trabalho, como atualizações de backup e extração, permitindo que os administradores

de servidor habilitem o Armazenamento de arquivos em nós de servidor do Processador

em segundo plano, o que impede que as consultas de extração sejam executadas nesses

nós. Esse recurso é útil se você tiver uma carga de trabalho de consulta e de atualização

com uso intenso de extrações e quiser atingir o desempenho ideal da consulta de extração

e desempenho de atualização.

Diretrizes para otimizar a atualização de extração e backup ou restauração das cargas de
trabalho.

Comece a partir de uma topologia com nós especializados doMecanismo de dados (con-

sulte Otimizar para ambientes commuitas consultas de extração).

Topologia 1 - Nós demecanismo de dados dedicados

1. Adicionar armazenamento de arquivo ao nó 0.

tsm topology set-process -n node0 -pr filestore -c 1

2. Designar Nó 2 e Nó 3 para preferencialmente executar cargas de trabalho com uso

intenso de extrações
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tsm topology set-node-role -n node2, node3 -r extract-que-

ries

3. Designar o Nó 0 para executar preferencialmente as cargas de trabalho com uso

intenso de extrações.

tsm topology set-node-role -n node0 -r extract-refreshes

4. Designar o Nó 1 para executar preferencialmente as cargas de trabalho sem uso

intenso de extrações.

tsm topology set-node-role -n node1 -r no-extract-refreshes

5. Aplique as alterações pendentes.

tsm pending-changes apply

Topologia 2 - Nó de armazenamento extra de arquivos

Observação: na implantação do Tableau Server, adicionar funções de arma-
zenamento de arquivos aos nós existentes aumentará temporariamente o I/O de rede

entre todos os nós do Armazenamento de arquivos enquanto o novo Armazenamento

de arquivos estiver sendo sincronizado. A duração dessa operação depende do volume

de dados no Armazenamento de arquivos e da capacidade de largura de banda da

rede. O status da sincronização pode ser monitorado usando aGUI naWeb do TSM.

Se você estiver adicionandomais de umArmazenamento de arquivos à implantação, é
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recomendável adicioná-los consecutivamente e aguardar a conclusão da sin-

cronização inicial entre cada adição do Armazenamento de arquivos.

Gerenciamento de carga de trabalho de consulta de extração de ajuste

Quando as consultas de extração de assinaturas de e-mail e alertasmétricos estão sendo

executadas aomesmo tempo em que os usuários estão visualizando de forma interativa as

exibições baseadas em extrações, os usuários podem ter tempos de cargamais lentos do

que a visualização normal. Use as seguintes funções de nó para ajustar como essas cargas

de trabalho são priorizadas.

Função de nó para
usar

Tipo de carga de trabalho
de consulta de extração

Exemplo

extract-que-

ries

agendada assinaturas de e-mail e alertas
métricos

extract-que-

ries-inte-

ractive

interactive usuários visualizando uma exi-
bição baseada em extração

Se a implantação do servidor estiver vendo crescimento em assinaturas de e-mail e alertas

métricos, você poderá adicionar nós e atribuir a função de nó extract-queries que os

tornamais disponíveis para lidar com assinaturas e alertas.

Se a implantação do servidor estiver observando o crescimento de usuários visualizando

exibições baseadas em extrações, você pode adicionar nós e atribuir a função de nó

extract-queries-interactive, que os torna priorizar consultas interativas de extra-

ção para reduzir os tempos de carga de visualização baseados em extrações. A função do

nó extract-queries-interactive é uma preferência e não um isolamento rigo-

roso. Isso significa que as consultas serão encaminhadas para nós que tenham a função de

nó extract-queries-interactive atribuída. Se você tiver vários nós com a função
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extract-queries-interactive, as consultas serão encaminhadas com base na inte-

gridade do nó.

Por exemplo, adicione um nó e atribua-o para executar preferencialmente as cargas de tra-

balho extract-queries-interactive.

l tsm topology set-node-role -n node4 -r extract-queries-inte-

ractive

Opções de configuração

Configuração Trabalhos

todos os tra-
balhos
(padrão)

Todos os trabalhos do Tableau Server

extract-queries Tarefas criadas para consultas de extração. Os nós selecionados serão
executados como all-jobs e priorizarão o processamento das consultas
de extração.

extract-que-
ries-interactive

Tarefas criadas para consultas de extração. Os nós selecionados serão
executados como todos os trabalhos e priorizarão o processamento de
consultas de extração interativas, como aquelas que são executadas
quando um usuário está olhando para sua tela e aguardando o car-
regamento de um painel baseado em extração. Esta é uma con-
figuração avançada e só deve ser usada se o cluster tiver uma carga de
trabalho pesada de assinatura e alertas, que faz com que os usuários
tenham um desempenho diminuído em tempos de carregamentos de
visualização que são executados na mesma hora que carregamentos
agendados.

Para obter mais informações sobre como configurar as funções de nó usando os comandos

do TSM, consulte tsm topology set-node-role.
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Requisitos da licença

Para configurar um nó para executar consultas de extração, você deve ter uma licença

válida do AdvancedManagement ativada no Tableau Server.

Como ver as funções do nó

Use o comando a seguir para ver quais funções de nó estão configuradas atualmente no

Tableau Server:
tsm topology list-nodes -v

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem configurar funções de nó e ativar as chaves

do produto necessárias.

Instalar o Tableau Server em um cluster de dois nós

Quando você instala o Tableau Server em um cluster de dois nós, pode instalar processos

de servidor em umou ambos os nós. Um cluster de dois nós podemelhorar o desempenho

do Tableau Server, já que o trabalho fica espalhado entre váriasmáquinas.

Observe o seguinte sobre clusters de dois nós:

l Umcluster de dois nós não oferece failover ou tem suporte a alta disponibilidade.

l Não é possível instalar mais de uma instância do repositório em um cluster de dois

nós, e o repositório deve estar no nó inicial.

Se precisar de failover ou alta disponibilidade, ou se desejar uma segunda instância do

repositório, você deve instalar o Tableau Server em um cluster de pelomenos três com-

putadores. Em um cluster que inclui pelomenos três nós, é possível configurar duas ins-

tâncias do repositório, que oferece recursos de failover de cluster.
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Reiniciar o Tableau Server de vários nós

Reiniciar os computadores que executam uma instalação de vários nós do Tableau Server

requer que você siga algumas etapas específicas.

Para iniciar computadores executando uma instalação de vários nós do Tableau Server:

1. Interrompa o Tableau Server. Para fazer isso:

a. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

b. Execute este comando tsm:

tsm stop

c. Aguarde até que Tableau Server seja interrompido.

2. Reinicie os computadores de nós adicionais. Esses são todos os outros com-

putadores, exceto o que está executando o TSM.

3. Aguarde até que cada um dos computadores dos nós adicionais seja completamente

reiniciado, incluindo o software de nó adicional do Tableau Server instalado.

4. Reinicie o computador nó inicial (o computador executando o TSM). Quando ele for

completamente reiniciado e o Tableau Server estiver em execução, as conexões para

cada nó adicional devem ser restauradas.

Manter um ambiente distribuído

Após configurar um nó inicial e um oumais nós adicionais para uma instalação distribuída, é

possível executar todas as configurações e atualizações subsequentes a partir do nó inicial

usando o TSMCLI, ou a partir de qualquer computador que usa um navegador e a interface

do TSM Web.
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Ao instalar nós adicionais, eles são incluído pelo nome do computador. Se o nome do com-

putador de um nó for alterado, será necessário remover e reinstalar o nó. Para obter deta-

lhes sobre a remoção de um nó, consulte Remover um nó.

Você podemonitorar o status do cluster do Tableau Server na página de status do TSM.

Consulte Exibir o status de processos do servidor para obter detalhes.

É interessantemanter algumas ações adicionais no ambiente distribuído, entre elas:

Mover o processo de repositório

OTableau Server conta com o repositório do PostgreSQL para armazenar dados do ser-

vidor. Sempre deve haver pelomenos uma instância ativa do repositório em qualquer ins-

talação do Tableau Server, e você pode ter nomáximo duas instâncias (uma ativa, uma

passiva) se tiver pelomenos três nós na instalação. Você não pode remover uma instância

de repositório se ela for a única.

Isso significa que, se você quiser mover a única instância do repositório de um nó para

outro, precisará adicionar uma segunda instância e sincronizar o novo repositório com o

antigo antes de removê-lo. Sincronize as instâncias do repositório iniciando o servidor. Se

você adicionou um novo repositório, ele será sincronizado automaticamente com a ins-

tância existente.

Se estiver excluindo um nó do cluster de servidores e omesmo estiver hospedando a única

instância do repositório, você deverá incluir uma segunda instância do repositório e sin-

cronizar as instâncias antes de remover o nó.

Se você tambémestiver movendo o armazenamento de arquivos, poderámover o repo-

sitório aomesmo tempo. Consulte Mover o processo do Armazenamento de arquivos.

Antes de fazer uma alteração no repositório, crie um backup completo do Tableau Server.

Para obter mais informações, consulte tsmmaintenance backup.
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Importante: você não pode adicionar uma segunda instância de repositório e remover
a primeira namesma etapa. Você deve ter ambas em execução para que o conteúdo

da primeira seja sincronizado com a segunda, antes de remover a instância original.

As etapas paramover o repositório são:

1. Adicione uma nova instância do repositório a outro nó, inicie o servidor e aguarde que

ele seja sincronizado com o primeiro repositório.

2. Remova a instância do repositório do nó original.

Usar a interface na Web do TSM

Paramover um repositório, você precisa primeiro adicionar uma segunda instância em um

segundo nó e, após sincronizar todos os dados no repositório original, remover a instância

original. Essas etapas devem ser feitas separadamente para permitir a sincronização de con-

teúdo entre as duas instâncias.

Como adicionar uma nova instância do repositório

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb do

Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaConfiguração.

3. Para o nó no qual está adicionando o repositório:

SelecioneRepositório (pgsql).

4. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

Tableau Software 387

Ajuda do Tableau Server noWindows



A lista Alterações pendentes é exibida.

Um aviso será exibido, se estiver configurando um cluster de três ou cinco nós e não

tiver implantado um ensemble do Serviço de coordenação. Você pode continuar e

implantar um ensemble do Serviço de coordenação em uma etapa separada. Para

obter mais detalhes sobre a implantação de um ensemble do Serviço de coor-

denação, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coordenação.

5. Clique emAplicar alterações e reiniciar eConfirmar para confirmar uma rei-
nicialização do Tableau Server.

6. Após reiniciar o Tableau Server, na guiaStatus, verifique se todos os processos
estão ativos.

Como remover uma instância do repositório

1. No TSM, na guiaStatus, verifique se todos os processos estão ativos. Quando os
dois repositórios são exibidos como Ativos, você pode remover o primeiro deles.

2. Clique na guiaConfiguração.

3. Para o nó no qual você está removendo o repositório, desmarque a caixaRepo-
sitório.

4. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página.

Um aviso será exibido, se estiver configurando um cluster de três ou cinco nós e não

tiver implantado um ensemble do Serviço de coordenação. Você pode continuar e

implantar um ensemble do Serviço de coordenação em uma etapa separada. Para

obter mais detalhes sobre a implantação de um ensemble do Serviço de coor-

denação, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coordenação.
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5. Clique emAplicar alterações e reiniciar eConfirmar para confirmar uma rei-
nicialização do Tableau Server.

Usar a CLI do TSM

Paramover um repositório, você precisa primeiro adicionar uma segunda instância em um

segundo nó e, após sincronizar todos os dados no repositório original, remover a instância

original. Essas etapas devem ser feitas separadamente para permitir a sincronização de con-

teúdo entre as duas instâncias.

Como adicionar uma nova instância do repositório

1. Adicione o repositório (pgsql) em outro nó:

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr pgsql -c 1

2. Aplique as alterações. Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do

servidor, o comando pending-changes apply exibirá um prompt para que você

saiba que ocorrerá uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o ser-

vidor esteja parado, porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt

com a opção --ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de rei-

nicialização. Se as alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas

sem umprompt. Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

tsm pending-changes apply

3. Aguarde até que o novo repositório no segundo nó sincronize com o repositório no pri-

meiro nó.

tsm status -v

Aguarde até que o status do novo repositório apareça como “passivo”.

Como remover uma instância do repositório

Uma vez que a nova instância do repositório esteja completamente sincronizada e apareça

como “passiva”, é possível remover a instância original.
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1. Remova o repositório do primeiro nó ao definir a contagem do processo de servidor

como 0 (zero):

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr pgsql -c 0

2. Aplique a alteração. Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do ser-

vidor, o comando pending-changes apply exibirá um prompt para que você

saiba que ocorrerá uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o ser-

vidor esteja parado, porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt

com a opção --ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de rei-

nicialização. Se as alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas

sem umprompt. Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

tsm pending-changes apply

Mover o processo do Armazenamento de arquivos

Este tópico descreve o processo de Armazenamento de arquivos quando configurado para

ser executado localmente no Tableau Server. No entanto, o Armazenamento de arquivos

pode ser executado localmente, bem como fora do Tableau Server. Para obter mais infor-

mações sobre o Armazenamento de arquivos externo do Tableau Server, consulte Arma-

zenamento de arquivos externo do Tableau Server.

Não é possível remover uma instância do Armazenamento de arquivos, se amesma for a

única instância no servidor. Não é possível executar o Tableau Server sem aomenos uma

instância do Armazenamento de arquivos. Isso significa que se precisar mover o Arma-

zenamento de arquivos ou se for excluir o nó do servidor que hospeda a única instância

dele, é necessário movê-lo para outro nó antes.

A movimentação do Armazenamento de arquivos é um processo de duas etapas:

l Adição de uma segunda instância do Armazenamento de arquivos (se não houver

uma existente).

l Desativação e remoção da instância original do Armazenamento de arquivos.
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Este artigo presume que você tenha instalado o Tableau Server em umnó inicial e em pelo

menos um nó adicional. Para obter mais informações sobre como adicionar nós ao Tableau

Server, consulte Instalar e configurar nós adicionais.

Usar a interface na Web do TSM

Adição de uma segunda instância do Armazenamento de arquivos

Este procedimento presume que você tenha incluído um nó adicional. Para obter mais infor-

mações sobre como adicionar nós ao Tableau Server, consulte Instalar e configurar nós adi-

cionais.

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb do

Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaConfiguração.

3. Para o nó no qual você deseja incluir uma instância do Armazenamento de arquivos,

selecioneArmazenamento de arquivos.

Adicionar o Armazenamento de arquivos a um nó tambémadicionará uma instância

do Processador de dados, se ainda não houver um no nó.

4. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

A lista Alterações pendentes é exibida.

Um aviso do ensemble do Serviço de coordenação é exibido porque você está con-

figurando um cluster de três nós. Você pode continuar. Você implantará um ensemble

do Serviço de coordenação em uma próxima etapa.
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5. Clique em Aplicar alterações e reiniciar e Confirmar para confirmar uma rei-
nicialização do Tableau Server.

Desativação e remoção de uma instância do armazenamento de arquivos

1. No TSM, na guiaStatus, verifique se todos os processos estão ativos.

2. Clique na guiaConfiguração.

3. Para o nó no qual você está removendo o Armazenamento de arquivos, desmarque

a caixaArmazenamento de arquivos.

Isso vai gerar um aviso sobre a desativação do Armazenamento de arquivos antes

de removê-lo. Não é possível remover uma instância do Armazenamento de arqui-

vos, amenos que ele tenha sido desativado. Clique emOK para desativar e remover

o armazenamento de arquivos. OProcessador de dados também será removido, a

menos que uma instância de um desses processos esteja instalada no

nó: VizQL Server, servidor de aplicativos (Vizportal), servidor de dados ou pro-

cessador em segundo plano.

4. Se você estiver removendo o Armazenamento de arquivos de um nó que também

tenha o Controlador administrativo do TSM (geralmente o nó inicial), um aviso vai

alertá-lo sobre o impacto no desempenho do backup do servidor.

Clique emContinuar para desativar o Armazenamento de arquivos.

5. Clique na guiaStatus para ver o status da desativação. Quando a instância do Arma-
zenamento de arquivos estiver marcada como "Pronto para remoção", você poderá

continuar.

6. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página.
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Observação: se estiver configurando um cluster de três ou cinco nós, um aviso de

ensemble do Serviço de coordenação será exibido. Você pode continuar a aplicar alte-

rações pendentes e implantar um ensemble do Serviço de coordenação em uma

etapa separada. Para obter mais informações sobre a implantação de um ensemble

do Serviço de coordenação, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coor-

denação.

7. Clique emAplicar alterações e reiniciar eConfirmar para confirmar uma rei-
nicialização do Tableau Server.

Usar a CLI do TSM

Adição de uma segunda instância do armazenamento de arquivos

1. Crie um backup completo do Tableau Server. Para obter mais informações, consulte

Fazer backup dos dados do Tableau Server.

2. Adicione o Armazenamento de arquivos em um segundo nó.

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr filestore -c 1

OArmazenamento de arquivos é adicionado automaticamente. OProcessador de

dados tambémé adicionado, se ainda não estiver no nó.

Aplique as alterações na configuração:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.
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3. Verifique o status da nova instância do armazenamento de arquivos.

tsm status -v

Aguarde até que o novo Armazenamento de arquivos sincronize com o do primeiro

nó. Ao concluir a sincronização, o novo Armazenamento de arquivos apresentará o

status "executando", em vez de "sincronizando".

Desativação e remoção de uma instância do Armazenamento de arquivos

Coma segunda instância do Armazenamento de arquivos instalada e sincronizada, você

poderá desativar e remover a instância original. Para remover a instância original, desative-

a. Isso garante que qualquer arquivo exclusivo no nó do Armazenamento de arquivos seja

duplicado para outro nó do armazenamento de arquivos.

1. Desativar o armazenamento de arquivos original:

tsm topology filestore decommission -n <nodeID> --override

2. Quando o comando de desativação concluir, aplique as alterações de configuração

pendentes para remover o Armazenamento de arquivos do nó. OArmazenamento

de arquivo é removido automaticamente. OProcessador de dados tambémé remo-

vido, amenos que uma instância de um desses processos esteja instalada no

nó: VizQL Server, servidor de aplicativos (Vizportal), servidor de dados ou pro-

cessador em segundo plano.

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.
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Mover o processo de serviço de mensagens

Este artigo presume que você tenha instalado o Tableau Server em umnó inicial e em pelo

menos um nó adicional. Para obter mais informações sobre como adicionar nós ao Tableau

Server, consulte Instalar e configurar nós adicionais.

Não é possível remover uma instância do Serviço demensagens, se amesma for a única

instância no servidor. Não é possível o executar Tableau Server sem uma instância do Ser-

viço demensagens. Isso significa que se precisar mover o armazenamento de arquivos ou

se for excluir o nó do servidor que hospeda o Serviço demensagens , é necessário mover o

serviço para outro nó antes.

Mover o Serviço demensagens é um processo simples de três etapas:

l Remova a instância original do Serviço demensagens.

l Adicione uma nova instância do Serviço demensagens.

l Aplique as alterações pendentes.

Usar a interface na Web do TSM

Como mover do Serviço de mensagens

1. No TSM, na guiaStatus, verifique se todos os processos estão ativos.

2. Clique na guiaConfiguração.

3. Para o nó em que você está removendo o Serviço demensagens, desmarque a caixa

Serviço de mensagens.

Isso ativará o botãoAlterações Pendentes, mas emAlterações pendentes, um erro

informará que o Serviço demensagens (activemqserver) não está em umnó. Até que

seja adicionado a outro nó, você não poderá aplicar as alterações pendentes.

4. Para o nó em que você está adicionando o Serviço demensagens, selecione a caixa

Serviço de mensagens.
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5. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página.

6. Clique emAplicar alterações e reiniciar eConfirmar para confirmar uma rei-
nicialização do Tableau Server.

Usar a CLI do TSM

Como mover do Serviço de mensagens

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Encontre a ID dos nós que você está alterando:

tsm topology list-nodes -v

3. Remover o Serviço demensagens de um nó:

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr activemqserver -c

0

4. Adicione o Serviço demensagens a outro nó:

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr activemqserver -c

1

5. Aplique as alterações na configuração:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.
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Remover um nó

Se a instalação do Tableau Server incluir um nó que se tornou desnecessário, remova-o

para simplificar a instalação e libere os recursos de hardware nesse nó.

Observação: se tiver o agente ResourceMonitoring Tool do Tableau instalado nesse
nó, deverá removê-lo do Ambiente do servidor mestre ResourceMonitoring Tool. Para

obter mais informações, consulte Alterações de topologia do Tableau Server.

Pré-requisitos para a remoção de um nó

Há pré-requisitos que você deve satisfazer antes de remover um nó do seu cluster do

Tableau Server. Se o nó tiver alguma limitação, você precisará solucioná-la antes que possa

remover o nó. As limitações incluem confirmar que o nó foi adicionado com pelomenos um

processo, e que o nó não inclui processos que tambémnão estão instalados em outro nó.

Se uma das seguintes limitações de configuração se aplicar, tomemedidas antes que possa

remover o nó:

l Se o nó tiver sido adicionado apenas usando a ID daWeb, será necessário aplicar

alterações pendentes antes que possa removê-lo. Se você o tiver adicionado usando

a linha de comando, precisará configurá-lo com pelomenos um processo antes que

você possa removê-lo.

l Se o nó incluir a única instância Repositório, você precisarámover o Repositório para

outro nó. Consulte Mover o processo de repositório.

l Se o nó estiver executando a única instância do Armazenamento de arquivos, você

precisarámudar o Armazenamento de arquivos para outro nó. Consulte Mover o pro-

cesso do Armazenamento de arquivos.

l Se o nó estiver executando uma instância do Serviço de coordenação, você deverá

implantar um novo ensemble do Serviço de coordenação que não inclua o nó.
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Consulte Implantar um ensemble do Serviço de coordenação.

l Se o nó estiver executando Serviço demensagens, você precisarámover o Serviço

demensagens para outro nó. Consulte Mover o processo de serviço demensagens.

Importante: não use o script tableau-server-obliterate.cmd para remover o nó.
Primeiro, remova o nó usando a interface do usuário do TSM UI ou o comando remove-

nodes da topologia do tsm. Isso deixa o restante do cluster em umbomestado. Pos-

teriormente, se quiser adicionar novamente o nó ao cluster, execute o script tableau-

server-obliterate.cmd no nó para remover completamente o Tableau. Após remo-

ver o Tableau do nó, reinicie o computador e adicione novamente o nó usando as etapas

usuais para adicionar e configurar um nó. Para obter detalhes sobre a execução do script,

consulte Remover o Tableau Server do computador.

Usar a interface na Web do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb

do Tableau ServicesManager.

2. Clique na guiaConfiguração e, no nó que deseja remover, clique emRemover
nó:

Se uma limitação de configuração não permitir a remoção do nó (se, por exemplo,

ele incluir umArmazenamento de arquivos que deve ser desativado primeiro), será
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exibida umamensagem com essa informação. ConsultePré-requisitos acima para
obter mais informações.

Observação: se tiver acabado de adicionar o nó e omesmo não tiver sido con-
figurado, você deverá aplicar as alterações pendentes antes removê-lo.

3. Clique emAlterações pendentes no canto superior direito e emAplicar alterações
e reiniciar.

Usar a CLI do TSM

Use o comando tsm topology remove-nodes para remover um nó de um cluster.

Para remover um nó de um cluster, é necessário que ele tenha sido configurado com umpro-

cesso em algummomento anterior. Se você adicionou um nó usando a CLI e deseja

removê-lo, mas não configurou nenhum processo, deverá incluir um processo nele, exe-

cutar o comando tsm pending-changes apply e, em seguida, remover o nó. Por

exemplo, você pode adicionar uma instância do Controlador de cluster ao nó: tsm topo-

logy set-process -n <nodeID> -pr clustercontroller -c 1.

Se estiver removendo um nó adicionado usando a interface do usuário daWeb, o processo

do Controlador de cluster será adicionado automaticamente para que você não precise adi-

cioná-lo antes de remover o nó.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Encontre a ID do nó que você está alterando:

tsm topology list-nodes -v

3. Remova um nó usando o comando remove-nodes.

Por exemplo, para remover node2 de um cluster existente:
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tsm topology remove-nodes --node-names "node2"

Se uma limitação de configuração não permitir a remoção do nó (se, por exemplo,

ele incluir umArmazenamento de arquivos que deve ser desativado primeiro), será

exibida umamensagem com essa informação. ConsultePré-requisitos acima para
obter mais informações.

4. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Configurar o Tableau Server para alta disponibilidade com nós exclu-
sivos do Serviço de coordenação

OServiço de coordenação é criado no Apache ZooKeeper, um projeto de código-fonte

aberto, e coordena atividades no servidor, garantindo quorum no caso de falha e servindo

como a fonte do "truth" relacionada à topologia, a configuração e o estado do servidor. O

serviço é instalado automaticamente no nó inicial do Tableau Server, mas nenhuma ins-

tância adicional é instalada ao adicionar outros nós. Como o funcionamento bem-sucedido

do Tableau Server depende que o Serviço de coordenação funcione adequadamente, reco-

mendamos que, para instalações de servidor de três oumais nós, você adicione instâncias

adicionais do Serviço de coordenação ao implantar um novo ensemble do Serviço de coor-

denação. Isso oferece redundância e disponibilidade aprimorada caso essa instância apre-

sente problemas.

OServiço de coordenação pode gerar uma grande quantidade de E/S àmedida que se

comunica com outros componentes do servidor, portanto, se estiver executando o Tableau

Server em computadores que atendem ou excedem os requisitosmínimos de hardware, é

possível instalar o Tableau Server em uma configuração que usa nós somente de Serviço

de coordenação Isso significa instalar o Serviço de coordenação em nós que não executam

outros processos de servidor e removê-lo de quaisquer nós que executem outros pro-

cessos de servidor. Este procedimento explica como fazer isso. Você tambémpode exe-

cutar o ensemble do Serviço de coordenação nosmesmos nós que executam outros
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processos do Tableau Server. Para obter detalhes sobre como fazer isso, consulte Implan-

tar um ensemble do Serviço de coordenação.

Importante: a partir da versão 2020.1.0, houve umamudança no processo de implan-
tação de um ensemble do Serviço de coordenação. Se estiver executando uma versão

anterior do Tableau Server, consulte a documentação dessa versão. Você pode encon-

trar a documentação de todas as versões compatíveis aqui: Ajuda do Tableau

Pré-requisitos

Antes de continuar com os procedimentos nesse tópico, conclua os pré-requisitos a seguir:

l Instalação e configuração do Tableau Server - Instale o Tableau no nó inicial.

l Instalar e configurar nós adicionais - Instale o Tableau em pelomenos dois nós adi-

cionais.

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

Implantar um ensemble em nós apenas do Serviço de coordenação

Uma forma de acomodar o alto impacto de E/S do Serviço de coordenação é implantar um

ensemble nos nós que executam apenas o Serviço de coordenação e o Controlador de clus-

ter. As etapas a seguir mostram como implantar um novo ensemble do Serviço de coor-

denação em um cluster de vários nós já existente do Tableau Server.
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Observação: para uma licença do Tableau Server com base em núcleo, os nós ape-

nas do serviço de coordenação não contam em relação à contagem total dos núcleos

licenciados.

1. Acrescentemais nós ao seu cluster.

Consulte Instalar e configurar nós adicionais.

2. Se você adicionou os novos nós utilizando o TSMCLI, será necessário configurá-los

com oControlador de cluster (essa etapa não será necessária se os nós foram adi-

cionados utilizando a interface de usuário daWeb do TSM, pois o Controlador de

cluster é adicionado automaticamente ao adicionar um nó com a interface de usuário

daWeb).

No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

3. No nó inicial do cluster, configure os novos nós com uma instância do Controlador de

cluster:

tsm topology set-process -pr clustercontroller -n <node4>

-c 1

tsm topology set-process -pr clustercontroller -n <node5>

-c 1

tsm topology set-process -pr clustercontroller -n <node6>

-c 1

Se solicitado, faça logon como administrador do TSM.

4. Aplique as alterações de configuração. Se as alterações pendentes exigirem uma rei-

nicialização do servidor, o comando pending-changes apply exibirá um

prompt para que você saiba que ocorrerá uma reinicialização. Esse prompt será exi-

bidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse caso, não há reinicialização.
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Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso não altera o com-

portamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma reinicialização, elas

serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte tsm pending-

changes apply.

tsm pending-changes apply

Umaviso sobre a implantação de um ensemble do Serviço de coordenação é exibido

porque você implantou um cluster de vários nós. Se esse for o único aviso, é possível

substituí-lo com segurança usando a opção --ignore-warnings para aplicar as

alterações de configuração apesar do aviso.

tsm pending-changes apply --ignore-warnings

5. Confirme se todos os nós estão sendo executados:

tsm status -v

6. No nó inicial de um cluster, abra uma sessão de terminal e digite este comando para

interromper o Tableau Server:

tsm stop

7. Obtenha as IDs de cada nó no cluster:

tsm topology list-nodes -v

8. Use o comando tsm topology deploy-coordination-service para adi-

cionar um novo ensemble do Serviço de coordenação ao adicioná-lo a nós espe-

cíficos. Especifique os nós aos quais o Serviço de coordenação deve ser adicionado.

O comando também torna o novo ensemble o de “produção” (o ensemble em uso) e

remove o ensemble antigo.
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Observação:um prompt "y/n” é exibido, confirmando que uma reinicialização do ser-

vidor ocorrerá. Para executar o comando sem entrada, inclua a opção --ignore-

prompt.

Por exemplo, implante o Serviço de coordenação a três nós de um cluster de seis

nós:

tsm topology deploy-coordination-service -n <node4,-

node5,node6>

Aguarde até que o comando seja concluído e você retorne ao prompt do sistema.

9. Inicie o Tableau Server:

tsm start

Adicionar um balanceador de carga

É possível aumentar a confiabilidade do Tableau Server ao executar gateways em vários

nós e configurar um balanceador de carga para distribuir as solicitações em todos eles. Dife-

rentemente do processo de repositório, que pode ser ativo ou passivo, todos os processos

de gateway são ativos. Caso um gateway em um cluster fique indisponível, o balanceador

de carga para de enviar solicitações para ele. O algoritmo do balanceador de carga esco-

lhido determina como os gateways encaminharão as solicitações do cliente.

Observação: se for usar a autenticação do Kerberos, é necessário configurar o
Tableau Server para o seu balanceador de carga antes de configurar o Tableau Ser-

ver para o Kerberos. Para obter mais informações, consulte Configurar o Kerberos.

A autenticação SSPI doWindows não é compatível com umbalanceador de carga.

Observe o seguinte ao configurar o balanceador de carga para funcionar com o Tableau

Server:
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l Balanceadores de carga testados: os clusters do Tableau Server com vários

gateways foram testados com balanceadores de carga Apache e F5.

Se estiver usando um balanceador de carga Apache e criando exibições admi-

nistrativas personalizadas, é necessário se conectar diretamente ao repositório do

Tableau Server. Não é possível se conectar por meio do balanceador de carga.

l URL do Tableau Server: quando um balanceador de carga está na frente de um

cluster do Tableau Server, a URL acessada pelos usuários do Tableau Server per-

tence ao balanceador de carga e não ao nó inicial do Tableau Server.

l Endpoint do balanceador de carga único: configure os balanceadores de carga
para uma única URL de endpoint. Você não pode configurar diferentes hosts de end-

point para redirecionar amesma implantação do Tableau Server. A URL externa

única é definida no gateway.public.host ao configurar o Tableau Server, con-

forme descrito no procedimento abaixo.

l Configurações de host confiável: o computador que executa o balanceador de
carga deve ser identificado para o Tableau Server como umhost confiável. Consulte

o procedimento abaixo para saber como configurar o Tableau Server.

l Configurações do servidor proxy: as configurações usadas para identificar um
balanceador de carga para o Tableau Server são asmesmas usadas para identificar

um servidor proxy. Se o cluster do Tableau Server exigir um servidor proxy e um

balanceador de carga, ambos devem usar uma única URL externa definida em

gateway.public.host, e todos os servidores proxy e balanceadores de carga

devem ser especificados em gateway.trusted e gateway.trusted_hosts.

Para obter mais informações, consulte Configuração de proxies no Tableau Server.

Configurar o Tableau Server para funcionar com um balanceador de carga

Use os seguintes pares de valores-chave para configurar o Tableau Server para um balan-

ceador de carga. É possível definir valores individualmente com o comando tsm con-

figuration set.
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Ou, use o exemplo domodelo de arquivo de configuração no final deste tópico para criar

um arquivo configKey json. Depois de preencher as opções com os valores cor-

respondentes, passe o arquivo json e aplique as configurações usando os comandos do

tsm:

Pares de valores-chave para a configuração do balanceador de carga

Os pares de valores-chave descritos nesta seção podem ser configurados com o comando

tsm configuration set. Após definir todos os valores, execute o seguinte comando:

tsm pending-changes apply

gateway.public.host

Valor: name

O valor, name, é a URL que será usada para encontrar o Tableau Server por meio do
balanceador de carga.

Por exemplo, se o Tableau Server é encontrado ao digitar tableau.example.com
na barra de endereços do navegador, digite o seguinte comando:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v "table-

au.example.com"

gateway.public.port

Valor: port_number

Por padrão, o Tableau pressupõe que o balanceador de carga esteja escutando a
comunicação externa na porta 80. Use esta chave para especificar uma porta dife-
rente.

Por exemplo, se o seu balanceador de carga estiver configurado para SSL e escu-
tando na porta 443, digite o comando a seguir:

tsm configuration set -k gateway.public.port -v "443"

gateway.trusted
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Valor: server

Especifique os endereços IPv4 do balanceador de carga ou o nome do host. Se você
estiver usando um balanceador de carga interno, deverá usar endereços IP, e não
nomes de host.

O valor de server pode ser uma lista separada por vírgulas, por exemplo:

tsm configuration set -k gateway.trusted -v "10.32.139.45,

10.32.139.46, 10.32.139.47"

ou

tsm configuration set -k gateway.trusted -v "proxy1, proxy2,

proxy3"

gateway.trusted_hosts

Valor:

Especifique nomes alternativos para os balanceadores de carga, como seu nome de
domínio totalmente qualificado, quaisquer nomes de domínio não totalmente qua-
lificados e quaisquer aliases. Esses são os nomes que um usuário poderá digitar em
um navegador. Separe cada nome com uma vírgula:

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "name1, name2,

name3"

Por exemplo:

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "lb.example.com,

lb, ftp.example.com, www.example.com"

Na maioria dos casos, se não houver nomes alternativos para o balanceador de
carga, você pode inserir o mesmo valor para esta chave que inseriu para a chave
gateway.public.host.
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Exemplo do modelo de configuração

Defina todas as configurações em uma operação personalizando o seguinte exemplo do

modelo de configuração e criando um arquivo configKey json.

Consulte as descrições dos pares de valores-chave acima para personalizar os valores da

sua organização.

{

"configKeys": {

"gateway.public.host": "tableau.example.com",

"gateway.public.port": "443",

"gateway.trusted": "proxy1, proxy2, proxy3",

"gateway.trusted_hosts": "lb.example.com, lb, ftp.example.com,

www.example.com"

}

}

Quando terminar, salve o arquivo json.

Passe o arquivo json com o tsm para definir a configuração e, em seguida, aplique as con-

figurações executando os seguintes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Para obter mais informações sobre o uso dos esquemas configKey, consulte Exemplo de

arquivo de configuração.

Migrar
Os tópicos desta seção disponibilizam informações sobre comomigrar entre hardware e

plataformas de nuvem para o Tableau Server noWindows.
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Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Migrar.

Paramigrar um site de umTableau Server para outro, consulte Exportar ou importar um

site.

Para copiar oumigrar conteúdo entre projetos do Tableau Server usando o Content Migra-

tion Tool do Tableau, consulte Sobre Content Migration Tool do Tableau.

Alterar o Repositório de identidades

As alterações de infraestrutura ou negócios podem precisar alterar o repositório de iden-

tidades no Tableau Server. Há dois tipos de repositório de identidades: local e externo. Ao

instalar o Tableau Server, você configurou um repositório de identidades local ou externo.

Ao configurar o Tableau Server com um repositório de identidades local, todas as infor-

mações de usuário e de grupo são armazenadas e gerenciadas no repositório do Tableau

Server. No cenário de repositório de identidades local, não há fonte externa para usuários e

grupos.

Ao se configurar o Tableau Server com um repositório externo, todas as informações de usu-

ário e de grupo são armazenadas e gerenciadas por um serviço de diretório externo. O

Tableau Server deve sincronizar com o repositório de identidades externo para que cópias

locais dos usuários e dos grupos existam no repositório do Tableau Server, mas o repo-

sitório de identidades externo é a fonte dominante de todos os dados de usuário e de grupo.

OpenLDAP e Active Directory são exemplos de repositórios de identidades externos.

Para obter mais informações sobre o Repositório de identidades do Tableau, consulte Repo-

sitório de identidades.

Você podemudar de um repositório local para um externo, ou podemudar de um repositório

externo para um local. Em ambos os casos, paramudar o tipo do repositório de identidades,

conclua estas etapas:
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1. Desinstale e reinstale o Tableau Server. O procedimento para desinstalação e ins-
talação limpa está no final deste tópico.

2. Restaure o conteúdo e permissões.

Nestas etapas, o termo “restaurar” não se refere ao uso do comando TSM main-

tenance restore para restaurar o backup que você está fazendo. Não é pos-

sível restaurar um backup (.tsbak) criado em uma instância do Tableau Server

que usa um armazenamento de identidades diferente do Tableau Server de destino.

O backup é uma proteção de prática recomendada, caso você precise voltar à con-

figuração original do Tableau Server.

Aviso

Alterar o tipo de instalação no Tableau Server pode ser um processo

complicado e demorado. Para evitar perda de dados ou abandono de

conteúdo ou usuários, você precisará planejar este processo cui-

dadosamente. Em todos os casos, os filtros de usuário aplicados a pastas de trabalho e

fontes de dados precisarão ser atualizadosmanualmente após a alteração.

Mais importante, determinar como você transferirá o conteúdo e permissões ao novo repo-

sitório de identidades após reinstalar o Tableau Server.

Métodos para restauração de conteúdo e permissões

A lista a seguir descreve doismétodos para restauração do conteúdo e das permissões

após reinstalar o Tableau Server. Selecione ométodomais apropriado para os seus requi-

sitos ambientais.

l Método 1: usar exportação e importação de site—Nestemétodo, você

começa exportando cada site na sua implementação existente. Em seguida, você ins-

tala o novo servidor e o configura para o novo tipo de repositório de identidades. Em

seguida, você pode criar novos usuários no site padrão no novo servidor. Por fim,
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você importa todos os sites originais. Durante a etapa de importação, você pode

mapear as identidades originais para os novos usuários que você criou no site

padrão.

Observação: aomigrar sites entre instâncias do Tableau Server, o site de des-
tino deve estar em uma versão do Tableau Server que é igual ou posterior à ver-

são do Tableau Server para o site de origem. Os sites de origem e de destino

devem ser de versões compatíveis do Tableau Server.

Como estemétodo exporta todo o conteúdo e permissões em cada site, é ideal para

empresas que precisam de réplicas de alta fidelidade do conteúdo e das permissões,

após a conclusão da alteração do repositório de identidades. Algumas empresas soli-

citam uma alteração do repositório de identidades como o resultado de uma alteração

de autenticação. Nesse caso, uma sintaxe diferente de nome de usuário é geralmente

um requisito no novomodelo. Estemétodo, que inclui um processo demapeamento

de nomes de usuários originais para novos nomes, fornece flexibilidade para tais cená-

rios.

l Método 2: instalação recente; os usuários republicam o conteúdo—Neste

método, você instala uma nova versão do Tableau Server e seleciona o novo tipo de

repositório de identidades durante a instalação. Você também cria novos sites. Em

seguida, você cria usuários e fornece acesso a eles que, por sua vez, republicam as

pastas de trabalho e as fontes de dados. Diferente do outrométodo, neste você não

reutiliza qualquer infraestrutura existente do Tableau Server.

Estemétodo é omais apropriado para implementaçõesmenores, com usuários razo-

avelmente independentes e experientes em relação aos dados. De uma perspectiva

administrativa, estemétodo é omais simples, pois você não está transferindo ati-

vamente o conteúdo. No entanto, como você depende totalmente de usuários para

republicar o conteúdo, estemétodo pode não ser bem sucedido para grandes empre-

sas ou para casos em que a supervisão centralizada de conteúdo é necessário.
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Filtros de usuário

Filtros de usuário são específicos do domínio. Por isso, quando o domínio do Tableau Ser-

ver ou o tipo de autenticação se altera, os filtros não funcionammais como o esperado.

Embora os filtros de usuário sejam gerados pelo Tableau Server, após serem configurados

pelo usuário, ele são armazenados nas pastas de trabalho e fontes de dados. Nenhum des-

sesmétodos de alteração do repositório de identidadesmodifica os conteúdos das pasta

de trabalho ou das fontes de dados.

Ao planejar a alteração do repositório de identidades, tambémé necessário incluir uma

tarefa final para corrigir filtragens de usuário em todas as pastas de trabalho e fontes de

dados com o Tableau Desktop.

Nomes de usuários e o armazenamento de identidades do Tableau

Se estiver usando oMétodo 1, é útil compreender como o Tableau Server armazena

nomes de usuários no repositório de identidades do Tableau. OTableau armazena todas

as identidades de usuário no repositório, que coordena as permissões de conteúdo e asso-

ciação ao site com vários serviços no Tableau Server. Geralmente, um repositório de iden-

tidades configurado para Active Directory armazena nomes de usuário no formato,

domain\username. Algumas empresas usam umUPN (jsmith@domain.lan).

Por outro lado, as empresas que configuram o Tableau Server com repositório de iden-

tidades local normalmente criam nomes de usuário padrão e truncados, como jsmith.

Em todos os casos, esses nomes de usuários são cadeias de caracteres literais que devem

ser exclusivas no repositório de identidades do Tableau. Se você estiver alterando de um

tipo de repositório de identidades para outro, então sua autenticação de destino, SSOou

solução de provisionamento de usuário pode necessitar um formato de nome de usuário

específico.

Portanto, paramanter todas as permissões, conteúdo e viabilidade de usuário, uma das

afirmações a seguir deve ser verdadeira após a alteração do tipo de repositório de iden-

tidades:
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l Os novos nomes de usuário devem corresponder aos nomes de usuário originais, ou

l Os nomes de usuário originais devem ser atualizados para correspondência a um
novo formato.

Se uma alteração de autenticação estiver guiado a alteração do repositório de identidades,

o esquema da autenticação de destino definirá uma sintaxe de nome de usuário diferente de

seus nomes de usuário originais. OMétodo 1 inclui um processo em que você podemapear

os nomes de usuário originais aos novos nomes de usuário.

É possível que o formato de nome de usuário original funcione com o novo tipo de auten-

ticação. Por exemplo, se você usou nomesUPN emuma implementação de repositório de

identidades local, pode ser capaz de usar osmesmos nomes de usuário em uma imple-

mentação do Active Directory. Você tambémpoderia usar o formato domain\username

para repositório de identidades local, desde que os usuários continuem a usá-lo para entrar

no Tableau Server.

Se você estiver mudando do repositório de identidades local para o repositório externo do

Active Directory, consulte o tópico Gerenciamento de usuários em implantações com arma-

zenamentos de identidades externos como parte do seu processo de planejamento.

Método 1: usar a exportação e importação do site

Use amesma versão do Tableau Server para as operações de exportação e importação.

1. Exporte todos os sites no seu servidor. Consulte Exportar ou importar um site.
2. Fazer backup, remover e reinstalar.
3. Crie novos usuários no Tableau Server. Você deve ter um novo usuário que cor-

responda a cada usuário no servidor original.
4. Importe os sites que você exportou na Etapa 1. Consulte Exportar ou importar um site.

Durante a importação, você será avisado a mapear os novos usuários em relação aos
usuários originais.

Método 2: instalação nova — usuários republicam o conteúdo

Mesmo que não planeje transferir o conteúdo como parte da sua alteração do repositório de

identidades, recomendamos que faça backup do servidor.
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1. Fazer backup, remover e reinstalar.
2. Crie usuários, sites e grupos.

3. Informe os seus usuários sobre o novo Tableau Server, forneça a eles credenciais e
permita e que eles republiquem o conteúdo.

Fazer backup, remover e reinstalar

Ambos osmétodos incluem as etapas a seguir: 

1. Backup do Tableau Server

2. Remover o Tableau Server.

3. Reinstalar o Tableau Server com o novo tipo de repositório de identidades.

Etapa 1: backup do Tableau Server

Como uma prática recomendada, faça backup do servidor antes de continuar.

Siga o procedimento, Criar um backup usando a interface de linha de comandos (CLI) do

TSM. Execute o comando backup com a opção –d. A opção –d adiciona o carimbo de

data.

Ao terminar, copie o arquivo de backup (.tsbak) em um local seguro que não seja parte

da sua instalação do Tableau Server.

Etapa 2: Remover o Tableau Server

É necessário remover completamente o Tableau Server do computador. Consulte Remo-

ver o Tableau Server do computador.

Etapa 3: reinstalar o Tableau Server com o novo tipo de autenticação

1. Vá para o Portal do cliente Tableau, entre com seu nome de usuário e senha do
Tableau e faça o download do Tableau Server.

2. Instale o Tableau Server. Consulte Instalação e configuração do Tableau Server
para obter mais informações. Durante a instalação, você selecionará o novo tipo de
repositório de identidades. Consulte Configurar as definições do nó inicial.
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Migrar para novo hardware

Use o procedimento a seguir paramigrar o Tableau Server de um computador para outro.

Você pode fazer isso se estiver atualizando o hardware do computador em que o Tableau

está em execução.

Mais especificamente, essas etapas descrevem comomover dados do Tableau Server de

seu computador em produção para um novo computador no qual a versão do Tableau Ser-

ver está instalada. Antes de iniciar, verifique se você seguiu as etapas emPreparação para

a atualização, inclusive a criação de um backup e a coleta de todos os ativos que exigem

açõesmanuais. Para obter detalhes, consulte Executar um backup e uma restauração com-

pletos do Tableau Server. Você precisará disso para restaurar os dados e a configuração do

Tableau Server.

Importante: Se você fizer atualizações Azuis/Verdes ou atualizar manualmente o Tableau
Server 2021.4 (ou anterior) usando ométodo demanutenção tsm (backup e restauração) ,

você deverá habilitarlegacy-identity-mode antes de poder restaurar para o Tableau

Server 2022.1 (ou posterior). Para obter mais informações, consulte Solucionar problemas

commigração de identidade.

Só é possível restaurar a partir de um backup que tenha omesmo tipo de armazenamento

de identidades que o servidor que está rodando. Por exemplo, um backup de um servidor

que usa autenticação local pode ser restaurado para umTableau Server inicializado por

autenticação local, mas um backup de um servidor que usa autenticação por Diretório ativo

não pode ser restaurado para um servidor inicializado por autenticação local.

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.
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1. Desative a chave do produto na instalação original do Tableau Server. Você precisa

fazer isso para poder ativá-la no computador novo. Para obter mais informações,

consulte "Ativação da chave do produto do Tableau Server" abaixo.

2. Instale o Tableau Server no novo computador, ative a licença, faça as configurações

iniciais e crie o usuário administrador. Para obter detalhes, consulte Instalação e con-

figuração do Tableau Server.

3. Copie o arquivo de backup .tsbak na localização de pasta especificada pela variável

basefilepath.backuprestore. Por padrão, é: C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\.

Observação: é possível alterar a localização do arquivo de backup. Para obter
mais informações, consulte tsm File Paths.

4. Em seguida, interrompa o Tableau Server:

tsm stop

5. Restaure seus dados em produção para sua nova instalação do Tableau Server

usando o comando tsm maintenance restore:

tsm maintenance restore -f <filename>

em que <filename> é o nome do arquivo .tsbak copiado na etapa 3.

Para obter mais informações sobre a restauração de dados do Tableau Server, con-

sulte Restaurar de um backup.

6. Inicie o servidor:

tsm start

7. Apenas instalações distribuídas: instale o Tableau Server nos novos
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computadores que deseja adicionar ao novo cluster do Tableau Server. Consulte Ins-

talar e configurar nós adicionais para obter as etapas.

8. Se você não desativou a chave do produto no computador antigo, faça isso após tes-

tar a nova instalação do Tableau Server e confirme que está pronto para produção.

Para obter detalhes, consulte "Ativação da chave do produto do Tableau Server"

abaixo.

Observação: caso não tenha uma conexão com a Internet, você deve criar um

arquivo de ativação offline para concluir o processo de desativação. Consulte Ati-

var o tableau server offline - adicionar uma licença para ver as etapas.

Ativação da chave do produto do Tableau Server

Você pode ativar amesma chave do produto do Tableau Server até três vezes. Isso permite

testar o Tableau Server (por exemplo, em ambientes de área restrita ou de controle de qua-

lidade), além de usar o Tableau na produção. Paramaximizar suas ativações, desative a

chave do produto ao remover o Tableau Server de um computador, a menos que esteja

reinstalando o Tableau nomesmo computador. Isso faz com que você possa usar a ativação

em um computador diferente. Por exemplo, se vocêmover o Tableau Server de um com-

putador ou VMpara outro, desative a chave do produto e remova o Tableau do computador

original. Ao instalar o Tableau no novo computador, você pode ativar a chave nele sem con-

flitos. Caso use o licenciamento baseado em função, certifique-se de ativar uma chave de

Creator ou Explorer ou você poderá perder o acesso de administrador ao Tableau. Se você

estiver removendo o Tableau Server para reinstalá-lo nomesmo computador, não precisará

desativar a chave. OTableau usará a chave ao reinstalar. Por exemplo, se você estiver

movendo o Tableau de uma unidade em um computador para uma unidade diferente no

mesmo computador. Para obter mais informações sobre como desativar uma chave do pro-

duto, consulte tsm licenses deactivate.
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Migrar o Tableau Server de um computador local para uma
VM na nuvem

Você podemigrar o Tableau Server de um computador em seu data center para uma

máquina virtual (VM) na nuvem. Como parte destamigração, você precisarámover vários

dados e configurações do Tableau Server do computador local para uma VMna nuvem

onde o Tableau Server está instalado.

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

Pré-requisitos

Antes demigrar o Tableau Server de um computador local para uma VMna nuvem, cer-

tifique-se de revisar os seguintes pré-requisitos:

l Ter uma conta e um ambiente configurados no seu provedor de nuvem. Para obter
mais informações, consulte:

l Instalar o Tableau Server na AmazonWeb Services

l Instalar o Tableau Server naGoogle Cloud Platform

l Instalar o Tableau Server noMicrosoft Azure

l Instalar o Tableau Server na Alibaba Cloud

l Leia Preparação para a atualização e Backup dos dados do Tableau Server para pre-
parar-se para a migração.

Para migrar o Tableau Server para uma VM na nuvem

1. Verifique se não há tarefas em segundo plano em execução, como as atualizações
de extração, a publicação da pasta de trabalho etc. Quando o Tableau Server estiver
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ocioso, observe os tipos de conexão de fonte de dados em uso para que você possa
instalar os drivers apropriados na nova VM do Tableau Server na nuvem.

2. Pare o Tableau Server. Em um prompt de comando, digite:

tsm stop

3. Depois que o Tableau Server for interrompido, faça um backup completo, seguindo as
etapas em Preparação para a atualização e Backup dos dados do Tableau Server. O
backup é o que você usa para restaurar seus dados do Tableau Server. Você usará
esse backup para restaurar os dados do Tableau Server na VM na nuvem.

4. Mova o backup do servidor e armazene o backup com segurança. Por exemplo, você
pode armazenar seu backup no armazenamento em nuvem, como Amazon S3, Goo-
gle Drive etc.

5. Se você estiver utilizando SSL no servidor local, faça uma cópia da pasta SSL. Lem-
bre-se de anotar todas as regras de segurança, por exemplo, regras de firewall, por-
tas etc. para evitar problemas de comunicação entre diferentes elementos da
infraestrutura e do novo Tableau Server na VM na nuvem.

6. Remova quaisquer entradas DNS usando o endereço IP do Tableau Server local,
para que você possa reatribuí-las ao Tableau Server na VM na nuvem.

7. Inicie uma VM na nuvem que atenda às recomendações do Tableau Server.

8. Instale o Tableau Server na VM na nuvem. Para obter mais informações, consulte:

l Instalar o Tableau Server na AmazonWeb Services

l Instalar o Tableau Server naGoogle Cloud Platform

l Instalar o Tableau Server noMicrosoft Azure

l Instalar o Tableau Server na Alibaba Cloud

9. Após a conclusão da instalação, copie todos os arquivos SSL para o Tableau Server
na VM na nuvem e restaure o backup no novo servidor.

10. Configure o Tableau Server na VM na nuvem e instale tudo o que estiver relacionado
ao SSH e à porta.
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Observação: se você alterar o endereço IP/porta do banco de dados, talvez
seja necessário atualizar todas as informações de conexão.

11. Copie o arquivo de backup .tsbak na localização de pasta especificada pela variável

basefilepath.backuprestore. Por padrão, é: C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

Observação: é possível alterar a localização do arquivo de backup. Para obter
mais informações, consulte tsm File Paths.

12. Em seguida, interrompa Tableau Server. Em um prompt de comando, digite:

tsm stop

13. Restaure seus dados em produção sem informações de configuração para sua nova
instalação do Tableau Server. Em um prompt de comando, digite:

tsm maintenance restore -f <filename>

em que <filename> é o nome do arquivo .tsbak copiado na etapa 11.

Para obter mais informações sobre a restauração de dados do Tableau Server, con-

sulte Restaurar de um backup.

14. Inicie o servidor. Em um prompt de comando, digite:

tsm start

15. Apenas instalações distribuídas: instale o Tableau Server nos novos com-
putadores que deseja adicionar ao novo cluster do Tableau Server na nuvem. Para
obter mais informações, consulte:

l Instalar e configurar nós adicionais

l Autoimplantação do Tableau Server na AWS emumambiente distribuído
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l Autoimplantar o Tableau Server noGoogle Cloud Platform emumambiente dis-

tribuído

l Autoimplantação do Tableau Server noMicrosoft Azure em umambiente dis-

tribuído

l Autoimplantar o Tableau Server na Alibaba Cloud em umambiente distribuído

16. Teste seu Tableau Server na VM na nuvem para garantir que ele funcione conforme
esperado. Se o seu Tableau Server estiver funcionando bem na nuvem, você poderá
desativar a chave do produto Tableau Server local e usar a mesma chave do produto
para ativar o Tableau Server na VM na nuvem.

Observação: caso não tenha uma conexão com a Internet, você deve criar um

arquivo de ativação offline para concluir o processo de desativação. Para obter

mais informações, consulte Desativar o Tableau Server offline.

17. Amesma chave do produto do Tableau Server pode ser ativada três vezes: uma vez
para um ambiente de produção, uma vez para um ambiente de teste e uma vez para
um ambiente de QA. Depois de testar a sua nova instalação do Tableau Server e con-
firmar que está pronto para produção, você deve desativar a sua versão de produção
anterior do Tableau Server e, em seguida, desinstalá-la. Para desativar a versão ante-
rior, consulte tsm licenses deactivate.

Observação: caso não tenha uma conexão com a Internet, você deve criar um

arquivo de ativação off-line para concluir o processo de desativação. Consulte

Desativar o Tableau Server offline para ver as etapas.

Visão geral da atualização do Tableau Server
Os tópicos nesta seção ajudam a atualizar uma instalação existente do Tableau Serverno

Windows. Eles descrevem as etapas recomendadas de planejamento e teste antes de exe-

cutar a atualização. Oferecem informações sobre as práticas recomendadas e, quando
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estiver pronto para executar a atualização, as etapas para atualizar um servidor de nó

único em uma instalação de vários nós. Onde possível, prevemos os possíveis problemas e

os ajudamos a evitá-los.

Observação: use o Tableau Release Navigator para pesquisar recursos no Tableau
Desktop, Server e Prep ou para ver uma lista completa de recursos ao comparar sua

versão atual do Tableau com uma posterior.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Atualizar o Tableau Server no Linux.

Como escolher seu caminho de atualização

Atualizações azul/verde

As atualizações azul/verde são um tipo especial de abordagem de atualização que fornece

tempo de inatividademínimo, mas requer uma equipe de TI experiente e recursos para

implementação. Não são para todas as organizações, mas para aqueles que estão equi-

pados para lidar com eles, podem ser a solução de atualização certa. Para obter mais infor-

mações, consulte Utilização de uma abordagem azul/verde para atualizar o Tableau

Server.

Atualização no local

As etapas de atualização dependem da versão do Tableau Server noWindows da qual

você está atualizando, para a qual irá atualizar e o local de instalação da versão existente.

Use a tabela abaixo para encontrar um link para as etapas que se aplicam ao seu cenário

de atualização.
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Tipo de atualização

Versão atual Atualização
para a versão

Local de ins-
talação

Procedimento de atualização

De qual versão

você está atu-

alizando?

Se você não

tiver certeza de

como encontrar

sua versão, con-

sulte Como

determinar sua

versão do

Tableau Server

abaixo.

Se você não sou-

ber onde o

Tableau Server

está instalado,

consulte Deter-

minar o local de

instalação do

Tableau Server

abaixo.

Atualizar as etapas para uso

2018.2.x ou pos-

terior

2018.2.x ou pos-

terior

localização
padrão ou não
padrão

Atualização da versão 2018.2
e posterior (Windows)

2018.1.x ou

anterior

2018.2.x ou pos-

terior

localização
padrão ou não
padrão

Atualizar do Tableau Server
2018.1.x ou anterior na Ajuda
do servidor 2021.4.

Como determinar sua versão do Tableau Server

Para ver qual versão do Tableau Server você está executando, entre no Tableau Server e

clique no ícone de informações ( ou ) no canto superior direito da janela do Tableau

Server e clique emSobre o Tableau Server. Sua versão do servidor está listada na caixa
de diálogo Sobre o Tableau Server.

Determinar o local de instalação do Tableau Server

Saber onde sua versão atual do Tableau Server está instalada é um aspecto fundamental

para escolher o caminho de atualização correto. Por padrão, o Tableau Server versão
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2018.2 e anteriores do Tableau Server são instaladas em C:\Program Files\Ta-

bleau Server\packages\.

Versões anteriores a 2018.2 são instaladas emC:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Server\<version> . Para obter mais detalhes sobre essas

versões, consulte Upgrade da visão geral do Tableau Server na ajuda do Server 2021.4.

Preparação para a atualização

Siga o gráfico de fluxo e os tópicos vinculados para preparar seu ambiente para a atu-

alização do Tableau Server.
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Versão do Navegador

Observação: use o Tableau Release Navigator para pesquisar recursos no Tableau
Desktop, Server e Prep ou para ver uma lista completa de recursos ao comparar sua

versão atual do Tableau com uma posterior.

Atualização do servidor - Recomendações mínimas de hardware

Para uso em produção, o computador no qual você atualiza o Tableau Server deverá aten-

der ou exceder as recomendaçõesmínimas de hardware. Estas recomendações são

gerais. As necessidades reais do sistema para as instalações do Tableau Server podem

variar com base emmuitos fatores, incluindo o número de usuários e o número e tamanho

das extrações. Se o programa de instalação determinar que o seu computador não atende

às recomendações a seguir, você receberá um aviso, mas poderá continuar com o processo

de instalação. As recomendaçõesmínimas listadas aqui são indicadas como orientação

geral. No entanto, as recomendações para seu ambiente podem variar. Para obter mais

informações, consulte a Seção de recomendações de hardware do tópico Configurações de

linha de base recomendadas.

Tipo de ins-
talação

Processador CPU RAM Espaço livre
em disco

Nó único l 64-bit (chip-
sets de x64)

l Deve aceitar
conjuntos de
instruções
SSE4.2 e
POPCNT

l Os pro-
cessadores
baseados em
ARM não são
suportados

8 núcleos (16

vCPUs), 2.0

GHz ou supe-

rior

Versão 2022.3

e posteriores:

l 128 GB

Versão

2021.4.0 para

versão

2022.1.x:

l 64 GB

500GB - 1 TB
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Tipo de ins-
talação

Processador CPU RAM Espaço livre
em disco

Versão

2021.3.x e

anteriores:

l 32 GB

Se estiver adicionando o Tableau Prep Conductor à sua instalação do
Tableau Server, recomendamos adicionar um segundo nó e dedicá-lo
para a execução do Prep Conductor no Tableau Server. Esse nó deve ter
um mínimo de quatro núcleos (8 vCPUs) e 16 GB de RAM.

Implantações

empresariais

e de vários

nós

Entre em contato com o Tableau para obter orientação técnica.

Os nós devem atender às recomendaçõesmínimas de hardware ou

excedê-las, exceto:

l Nós dedicados do Processador em segundo plano executando até

duas instâncias nele, onde 4 núcleos podem ser aceitáveis.

l Nó dedicado para o Tableau Prep Conductor: mínimo de quatro

núcleos (8 vCPUs) e 16GB deRAM.

l Nó dedicado para Independent Gateway: mínimo de 2 núcleos (4

vCPUs), 8 GB deRAMe 100GB de espaço livre em disco.

Importante: o requisito de espaço em disco não pode ser verificado até que você inicialize

o TSM.

l Oespaço livre em disco será calculado após a extração do programa de Instalação

do Tableau Server. O programa de instalação usa cerca de 1GB de espaço. Pode

ser necessário alocar espaço em disco adicional dependendo de vários fatores,

como estar usando extrações.

l Requisitos de espaço de armazenamento conectado à rede para
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armazenamento de arquivo externo: se você estiver planejando configurar o
Tableau Server com armazenamento de arquivo externo, precisará estimar a quan-

tidade de espaço de armazenamento para dedicar em seu armazenamento conec-

tado à rede.

Estimativa do tamanho do armazenamento: você deve levar em consideração a quan-

tidade de armazenamento necessária para publicar e atualizar as extrações. Além

disso, você tambémdeve levar em consideração o tamanho do backup do repositório,

a menos que escolha especificamente a opção de fazer o backup do repositório sepa-

radamente, conforme descrito no tópico Opção 2: repositório de backup sepa-

radamente

l Extrações:
l Considere o número de extrações que será publicado no Tableau Server
e o tamanho de cada extração. Teste as suas necessidades ao publicar
várias extrações no Tableau Server e, em seguida, verifique o espaço
em disco usado. Você pode usar essa quantidade de espaço em disco
para ajudar a descobrir quantas extrações serão publicadas no Tableau
Server no decorrer do tempo, além de como cada extração existente terá
o tamanho aumentado.

l Considere o espaço necessário pelo diretório temp durante uma atu-

alização de extração. O diretório temp, que armazena uma extração

durante a atualização, pode necessitar de um tamanho três vezesmaior

que o do arquivo final.

l Backup do repositório:

l Para obter uma estimativa dos dados do repositório, verifique o tamanho

do diretório <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obter o tamanho exato dos dados de repositório, abra o arquivo de
backup e use o tamanho do arquivo workgroup.pg_dump.

l A contagem de núcleos baseia-se nos núcleos "físicos". Núcleos físicos podem repre-

sentar hardware de servidor reais ou em umamáquina virtual (VM). O hyper-
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threading é ignorado para a finalidades de contar núcleos.

l A RAMmostrada é omínimo recomendado para uma instalação de um nó único. A

instalação pode funcionar melhor commais RAM, dependendo da atividade, do

número de usuários e dos trabalhos em segundo plano.

Para obter as recomendações do hardware para o Tableau Server na nuvem, consulte o

seguinte:

l Selecionar um tipo e um tamanho de instância AWS no Guia do administrador do

Tableau Server noWindows na AWS Cloud

l Selecionar um tipo e tamanho damáquina virtual do Google Compute Engine no

Guia do administrador do Tableau Server noWindows naGoogle Cloud Platform

l Selecionar um tipo e um tamanho demáquina virtual doMicrosoft Azure noGuia do

administrador do Tableau Server noWindows noMicrosoft Azure

Determinação do hardware do computador

Oprograma de instalação do Tableau Server consulta o sistema operacional para deter-

minar quantos núcleos físicos um computador tem. Para exibir as informações de

hardware que o programa de instalação detectou no seu computador, abra o arquivo

tabadmin.log na pasta a seguir do computador no qual o Tableau Server está sendo ins-

talado:

<install directory>\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\logs\tabadmin.log

No arquivo tabadmin.log, procure linhas similares às seguintes. essas linhas fornecem

informações sobre os núcleos físicos e lógicos detectados pelo programa de instalação e

usados para determinar a contagem de núcleos utilizada para o licenciamento.

2015-04-09 14:22:29.533 -0700_DEBUG_10.36.2.32:<machine

name>_:_pid=21488_0x2cd83560__user=__request=__ Running

hardware check
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2015-04-09 14:22:29.713 -0700_DEBUG_10.36.2.32:<machine name>_:_

pid=21488_0x2cd83560__user=__request=__ Detected 12 cores and

34281857024 bytes of memory

2015-04-09 14:22:29.716 -0700_DEBUG_10.36.2.32:<machine name>_:_

pid=21488_0x2cd83560__user=__request=__ Hardware meets recom-

mended specifications. Default values will be used.

Determinando manualmente o número de núcleos em seu computador

Para determinar manualmente quantos núcleos físicos há no servidor, você pode usar a fer-

ramentaManagement Instrumentation Command-line (WMIC). Isso é útil se você não sou-

ber se seu computador irá ou não atender aos requisitosmínimos de hardware para a

instalação do Tableau Server.

1. Abra um prompt de comando.

2. Insira o seguinte comando:

WMIC CPU Get DeviceID,NumberOfCores

O resultado exibirá a(s) ID(s) do dispositivo e o número de núcleos físicos do com-

putador.

Neste exemplo, há duasCPUs, cada uma com seis núcleos, de um total de doze

núcleos físicos. Este computador não estaria de alcance aos requisitosmínimos de

hardware para instalar o Tableau Server.
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Ocomando a seguir mostra uma versãomais longa que lista os processadores lógi-

cos, bem como os núcleos físicos.

WMIC CPU Get Devi-

ceID,Num-

berOfCores,NumberOfLogicalProcessors,SocketDesignation

No exemplo acima, o servidor tem um total de doze núcleos físicos, resultando em 24

núcleos lógicos.

Continue para Atualização do servidor - Revisar o quemudou.

Atualização do servidor - Revisar o que mudou

Este tópico inclui uma lista demudanças importantes do produto no Tableau Server, come-

çando pela versão 2019.1. As alterações listadas neste tópico podem afetar o processo de

atualização, ou podem afetar a funcionalidade depois da atualização. Leia estas alterações

com atenção e anote as alterações e as etapas de remediação que você precisará exe-

cutar. Inclua essas etapas de remediação como parte do processo de atualização ou do

plano de configuração pós-atualização.

Essa lista é cumulativa, por isso, se você estiver atualizando de uma versão anterior (por

exemplo, 2019.1), leia a lista de alterações de cada versão entre a sua versão e a versão

para qual está atualizando. Você tambémpode baixar a pasta de trabalho com a lista e

usá-la para criar sua própria lista de verificação personalizada.
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Para desenvolver um plano de verificação e testemais eficiente, recomendamos que você

também revise novos recursos antes de atualizar. Para ver uma lista completa de todos os

recursos novos e alterados, selecione tudo listado no filtroStatus.

Prossiga para Atualização do servidor - coletar detalhes de configuração.

Atualização do servidor - coletar detalhes de configuração

Se estiver executando uma atualização no local (não está atualizando o hardware como

parte da atualização), então quase todos os dados de configuração serão preservados. A

rigor, não é necessário coletar todas as informações de configuração nesse caso. No

entanto, recomendamos coletar as informações conforme detalhado neste tópico. No pior
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cenário, caso a atualização falhe, então você terá um registro de todas as informações de

configuração, caso precise restaurar. De qualquer forma, você pode usar os detalhes de

configuração coletados para verificar a atualização quando concluída.

Tirar capturas de tela

Umamaneira relativamente rápida de capturar as noções básicas da configuração é tirar

capturas de tela das páginas da interface naWeb do TSMe da área de administração do

Tableau Server.

Clique em todas as páginas visíveis e tire capturas de tela:

l Fazer logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager
l Fazer logon na área de administração do Tableau Server

Contagem de objetos de registro

Quando estiver na área administrativa do Tableau Server, conte e registre o seguinte em

cada site:

l Projetos, pastas de trabalho, exibições e fontes de dados

l Usuários e grupos

Reunir arquivos de ativo

Muitos dos arquivos de apoio (certificados, metadados de IdP, logotipos etc) que você car-

rega no Tableau Server não são acessíveis com o TSMdepois de carregá-los. Espe-

cificamente, os arquivos carregados e gerenciados pelo Serviço de arquivos do cliente são

renomeados e ofuscados antes de serem distribuídos pela implantação. Esse processo

tambémparametriza os atributos de arquivo exigidos pelos serviços do Tableau. Como

resultado, os arquivos não sãomapeados para um único local de arquivo no sistema de

arquivos dos seguintes arquivos. Se tiver carregado qualquer um dos seguintes arquivos,

certifique-se de ter cópias salvas do computador que está executando o Tableau Server:

l Arquivo de certificado SAML

l Arquivo-chave SAML

l Arquivo de metadados IdP SAML

432 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



l OpenID.static.file

l Arquivo Kerberos.keytab

l Arquivo keytab do Kerberos LDAP

l Arquivo de conf. Kerberos LDAP

l Arquivo de certificado SSL mútuo

l Arquivo de revogação SSL mútuo

l Arquivo de logotipo do cabeçalho de personalização

l Arquivo de logotipo de logon de personalização

l Arquivo de logotipo compacto de personalização

Reunir informações de configuração personalizadas

Algumas informações de configuração não são exibidas nas páginas daWeb do TSMou do

Tableau Server. Esta seção inclui detalhes de configuração que você pode precisar coletar

dependendo de como personalizou sua implantação do Tableau.

SMTP seguro

Se tiver configuradoOTLS para Tableau Server, então precisará gravar as configurações

relacionadas ao TLS, que não estão incluídas na configuração doServidor de e-mail da
Interface naWeb do TSM.

Para coletar as configurações relacionadas ao TLS, execute tsm configuration get

com os seguintes valores principais:

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_enabled

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_required

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_check_server_identity

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_trust_all_hosts

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_ciphers

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_versions

Por exemplo, para recuperar a lista de cifras configuradas para SMTP TLS, execute o segu-

inte comando:
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tsm configuration get -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_cip-

hers

Encontrar mais informações sobre cada uma das chaves acima na seção da CLI do TSM

daConfigurar o SMTP.

Extensões do Analytics

Se tiver configurado extensões do Analytics (antes chamadas de serviços externos), pre-

cisará registrar as informações de configuração. A atualização para o Tableau Server

2020.2 ou posterior removerá toda a configuração deste recurso.

Para recuperar a configuração de extensões do Analytics das versões do Tableau Server

2019.1 até 2020.1, execute o seguinte comando:

tsm security vizql-extsvc-ssl list

Para recuperar a senha armazenada para a conexão de extensões do Analytics (se hou-

ver), execute o comando tsm a seguir:

tsm configuration get -k vizqlserver.rserve.password

Você tambémdeve ter uma cópia do certificado das extensões do Analytics se tiver con-

figurado o SSL.

Repositório externo

Isso só se aplica se você estiver usando a configuração do Repositório externo com o

Tableau Server. Se você não tiver certeza se isso se aplica a você, consulte Repositório

externo do Tableau Server.

Se você estiver usando umRepositório externo, pode ser necessário executar etapas adi-

cionais ao atualizar.

l Nenhuma alteração de versão—Se não houver alteração de versão no Post-
greSQL, não serão necessárias ações especiais.

l Alteração de versão secundária—Se houver uma alteração de versão secun-
dária no PostgreSQL, você precisará atualizar seu repositório externo antes de
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atualizar o Tableau Server. Na maioria dos casos, existem métodos no local para
fazer isso. O método que você usa depende da localização do seu repositório e está
além do escopo desta documentação.

l Alteração de versão principal—Se houver uma alteração de versão principal no

PostgreSQL, você precisará seguir as etapas descritas emAtualizar o Tableau Ser-

ver comRepositório Externo para uma nova versão principal do PostgreSQL..

As etapas incluem:

1. Crie uma nova instância do banco de dados PostgreSQL. Para obter mais infor-
mações, consulte:

l Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no Serviço de
banco de dados relacional (RDS) da AWS

l Criar uma instância PostgreSQL do banco de dados do Azure no Azure.
l Criar uma instância Cloud SQL para PostgreSQL noGoogle Cloud
l Criar um banco de dados PostgreSQL como uma instalação autônoma

2. Crie um arquivo de configuração e baixe o arquivo de certificado SSl para a
nova instância que você criou na Etapa 1.

Durante a atualização, você precisará apontar o Tableau Server para a nova ins-

tância usando o arquivo de configuração. O processo de atualizaçãomigrará o con-

teúdo do repositório externo atual para a nova instância. Para obter mais detalhes,

consulte Atualizar o Tableau Server comRepositório Externo para uma nova versão

principal do PostgreSQL..

Armazenamento de arquivo externo

Não há etapas, ações ou configurações especiais necessárias ao atualizar o Tableau Ser-

ver configurado com armazenamento de arquivo externo. Você pode atualizar o Tableau

Server usando o procedimento normal.

Personalização da porta

Se tiver alterado o intervalo dinâmico da porta ou configurado as portasmanualmente para

o Tableau Server, registre as alterações feitas.
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Execute o seguinte comando:

tsm topology list-ports

Para obter mais informações, consulte Portas do Tableau ServicesManager.

Personalização de proxy

Se você estiver usando oOAuth e tiver feito alguma alteração no arquivo net.-

properties para Tableau Server na pasta <drive>:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Server\packages\repository.<version>\jre\conf, você

deve registrar as alterações feitas. O processo de atualização cria um novo net.-

properties e talvez seja necessário atualizar o novo após a atualização.

Você pode salvar uma cópia em um local seguro e usá-la após a atualização para com-

parar as diferenças com o arquivo recém-criado.

Para obter mais informações, consulte Configurar um proxy para autenticaçãoOAuth no

Tableau Desktop e na Ajuda de Criação naWeb.

Prossiga para Atualização do servidor - verificar o status do licen-
ciamento

Atualização do servidor - verificar o status do licenciamento

Antes de atualizar o Tableau Server, revise as chaves do produto instaladas nomomento e

compare-as com as chaves do produto, o vencimento damanutenção e as datas de tér-

mino de licença listadas no Portal do cliente do Tableau.

É importante que todas as datas de validade e término associadas às chaves do produto

estejam atualizadas antes da atualização.

Etapa 1: exibir informações de expiração da licença.

Execute o seguinte comando para visualizar todas as licenças instaladas na instalação do

Tableau Server:

tsm licenses list
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Ocomando tsm licenses list retorna todas as licenças, cada uma com vários campos. Para

atualização, você precisa anotar dois campos:

l Para cada licença de assinatura, anote a data no campo LIC EXP. O LIC EXPmostra a
data de expiração da licença e que o Tableau Server deixará de funcionar.

l Para cada chave perpétua legada, anote o campo MAINT EXP. O MAINT EXPmostra
a data de expiração do contrato de manutenção da implantação do Tableau Server.

Etapa 2: compare as datas de validade da licença do TSM com suas licenças no
Portal do cliente do Tableau.

Etapa 3: se necessário, atualize as licenças.

Se a data demanutenção do TSMnão estiver atualizada ou a data de validade ocorrer em

breve ou não for amesma da data listada no Portal do cliente do Tableau, atualize a licença.

Para atualizar a licença:

1. Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado

para se conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o pro-

cedimento no tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de enca-

minhamento, antes de continuar.

2. Abra o TSMemumnavegador:

http://<tsm-computer-name>:8850
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3. Clique emConfiguração e Licenciamento, em seguida clique emAtualizar tudo:

Se isso não atualizar a data de término demanutenção ou expiração, mas o Portal do cli-

ente do Tableaumostrar datas de término atuais, entre em contato com o Suporte técnico

do Tableau.

A reativação da chave do produto fará parte do processo de atualização.

Prossiga para Atualização do servidor - Verificar contas.

Atualização do servidor - Verificar contas

Antes de atualizar o Tableau Server, verifique se você tem senhas nas duas contas:

l Uma conta membro do grupo de administradores locais: a conta usada para instalar
o Tableau Server deve ser membro do grupo de administradores locais.

l Conta de serviço Run As: se sua organização usar o Active Directory como repo-
sitório de identidades e/ou se você tiver configurado o Tableau Server para se conec-
tar a fontes de dados no Active Directory, mantenha as credenciais da conta de
serviço Run As em mãos à medida que executa a atualização.

A configuração do Tableau Server nãomodificará as permissões de diretório existentes

durante o processo de atualização. Mas é uma prática recomendada verificar as con-

figurações de permissão não padrão antes de executar a configuração:
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l Se tiver instalado o Tableau Server em uma unidade não padrão (o padrão é nor-
malmente C:\Program Files), verifique se as permissões da conta de serviço
Run As estão em conformidade com as permissões necessárias especificadas em Ins-
talando em um local não padrão.

l Além disso, se tiver permissões de escopo no computador que executa o Tableau Ser-
ver, verifique se elas permissões estão em conformidade com as permissões de dire-
tório necessárias especificadas em Contas e permissões doWindows.

Prossiga para Atualização do Server - Backup do Tableau Server.

Atualização do Server - Backup do Tableau Server

Recomendamos fortemente que você faça um backup da instalação do Tableau Server

antes de começar o processo de atualização. Um backup feito antes de iniciar a atualização

fornece os dados necessários para configurar uma versão de teste do ambiente atualizado e

tambémoferece a capacidade de recuperação, se o processo de atualização falhar. Os

backups não são uma etapa de inclusão durante as atualizações, exceto quando a atu-

alização inclui uma atualização de versão secundária para PostGRES e, em seguida, uma

atualização somente pg é criada para uso interno durante a atualização.

Observações:

l Recomendamos desabilitar as inscrições e o agendamento em seu ambiente de pro-

dução imediatamente antes de fazer o backup e habilitá-los novamente depois da con-

clusão do backup. Fazer isso ajudará a evitar que seus usuários recebam inscrições e

mensagens de e-mail duplicadas quando o backup é restaurado no ambiente de

teste.

l Umbackup completo pode levar um tempo significativo, se a instalação for grande ou

tiver muitas extrações.

l Quaisquer alterações feitas entre omomento em que o backup foi feito e omomento

da atualização serão perdidas, pois não estarão inclusas no backup.

l Remover arquivos desnecessários.
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Para fazer backup dos dados de configuração do servidor, use o comando tsm set-

tings.

Ao usar o comando tsm maintenance backup, a data atual é anexada ao arquivo de

backup:

tsm maintenance backup -f <backup_file> -d

Para obter mais informações, consulte tsmmaintenance backup.

Continue a Atualização do servidor - Baixar instalação.

Atualização do servidor - Baixar instalação

Você deve baixar e copiar o programa de instalação do Tableau Server para o computador

no qual o Tableau Server está em execução. Se você estiver executando uma implantação

de vários nós do Tableau Server, copie o programa de Instalação em cada nó do cluster.

Para obter a versãomais recente do software Tableau Server, vá para o Portal do Cliente.

Ao adquirir o Tableau, você recebe um nome de usuário e senha para entrar no Portal do

Cliente.

Importante: baixe e instale sempre a versão demanutençãomais recente da versão
para a qual você está atualizando.

Continue para Como funciona a atualização do Tableau Server.

Como funciona a atualização do Tableau Server

Ao atualizar do Tableau Server 2018.2 ou posterior, não desinstale a versão anterior. O pro-

cesso de atualização é projetado para instalar uma nova versão lado a lado com a versão

existente e, em seguida, alternar da versão anterior para a posterior.

Ao executar uma atualização de TSMpara TSM (versão 2018.2.x para uma posterior),

você deve deixar a versão existente ativa e funcionando até pouco antes da atualização,
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usando o script de atualização. Se você desinstalar a versão existente antes de atualizar,

não será possível executar a atualização. Para os usuários finais, isso tem o impacto de

reduzir o tempo de inatividade, pois a nova versão é instalada enquanto a existente está em

execução. O únicomomento em que o servidor não está em execução é quando o script de

atualização realmente está atualizando para a nova versão.

Depois de instalar a nova versão e atualizar, você poderá desinstalar a versão anterior

quando optar por fazê-lo. Você pode deixar a versãomais antiga instalada indefinidamente,

embora um dosmotivos para a desinstalação seja liberar o espaço em disco usado por arqui-

vos específicos da versão anterior. Para entender a diferença entre desinstalar o Tableau

Server e remover todos os aspectos do Tableau Server completamente, consulte Desins-

talar o Tableau Server.

A atualização do Tableau Server requer interromper e iniciar o servidor como parte do pro-

cesso de atualização. Durante essa interrupção/reinicialização, o Tableau Server estará

indisponível.

O que mudou - O que é preciso saber antes da atualização

A partir da versão 2020.2, este tópico foi mesclado comOque há de novo no Tableau Ser-

ver, para fornecer um único local para recursos e comportamento novos e alterados no

Tableau Server. Consulte O que há de novo e o que foi alterado no Tableau Server para

novos recursos emudanças introduzidas nesta e nas versões anteriores.

Observação: use o Tableau Release Navigator para pesquisar recursos no Tableau
Desktop, Server e Prep ou para ver uma lista completa de recursos ao comparar sua

versão atual do Tableau com uma posterior.

Atualização da versão 2018.2 e posterior (Windows)

Siga o gráfico de fluxo abaixo e os tópicos vinculados para realizar uma atualização no local

do Tableau Server.

Tableau Software 441

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://public.tableau.com/shared/JG6SYZSDJ?:display_count=n&:origin=viz_share_link


Antes de iniciar a atualização, certifique-se de ter concluído a Preparação para a atu-

alização. Para obter mais detalhes, consulte Preparação para a atualização.

Se estiver migrando o Tableau Server para novo hardware como parte de sua atualização,

consulte Migrar para novo hardware.
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Suporte e serviços para ajudar com atualizações do Tableau Server

As atualizações do Tableau Server exigem planejamento e testes. Elas geralmente são fei-

tas durante osmomentos em que os usuários não estão no Tableau Server. Se você pla-

neja uma atualização durante um fim de semana e antecipa a necessidade de suporte

técnico do Tableau, consulte as informações dos Programas de Suporte Técnico no site do

Tableau. A disponibilidade depende do seu nível de suporte. Se você quiser que o Tableau

ajude no planejamento e atualização da instalação do Tableau Server, consulte nossa

página de atualização do Servidor de ServiçosGlobais do Tableau para obter detalhes.

Atualização do servidor - Desabilitar as tarefas agendadas

Embora não seja estritamente necessário, recomendamos desativar as tarefas agendadas

antes de executar a atualização.

Execute o procedimento a seguir para desabilitar todas as atualizações de extrações agen-

dadas, fluxos e assinaturas.

1. Fazer logon na área de administração do Tableau Server como o administrador do

Tableau Server.

2. Acesse a página Agendas em todo o servidor:

l Em um Tableau Server onde há um único site (Padrão), clique em Agendas
no painel à esquerda.

l Em um Tableau Server com mais de um site, clique emGerenciar todos os
sites no menu suspenso na parte superior do painel à esquerda e, em
seguida, clique em Agendas.

3. Na página Agendas, clique em Selecionar tudo.
4. No menu Ações, selecione Desabilitar e clique em Desabilitar no prompt exibido.

Continue a: Atualização de servidor único - Executar instalação ou Atu-
alização de vários nós - Executar instalação
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Atualização de servidor único - Executar instalação

Executar a instalação

Siga estas etapas para atualizar uma instalação de nó único do Tableau Server versão

2018.2 ou posterior.

1. Faça logon no computador com uma conta que sejamembro do grupo de admi-

nistradores locais.

2. Acesse a pasta na qual você copiou o programa de configuração do Tableau Server e

execute-o.

3. O programa de instalação verifica os recursos do sistema para confirmar se o com-

putador atende aos requisitosmínimos e às recomendações.

4. O programa de instalação exibe o local da sua versão existente e instalará a nova ver-

são nomesmo local. Não é possível alterar a localização.

5. Quando a instalação for concluída, a última página do programa de instalação o

informa que a atualização não foi terminada. Será preciso executar um script de atu-

alização, upgrade-tsm, para concluir a atualização. Se o Tableau Server estiver

sendo executado, o script informará isso e perguntará se deve interrompê-lo. O

Tableau Server deve ser interrompido para concluir a atualização.

Observação:a partir da versão 2020.4.0, se o script de atualização falhar, deta-
lhes sobre a falha são exibidos na janela de comando, e você pode refazer o

script para tentar a atualização novamente. O script reinicia no ponto em que

falhou. Isso economiza tempo e é um bom começo se o upgrade falhar. Para

obter mais informações, consulte A atualização falha em 2020.4.0 ou posterior.

Execute o script de atualização de uma das seguintes formas.
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l No programa de instalação:

a. Selecione Iniciar o script de atualização automaticamente e clique
emOK:

b. Uma janela de comando será aberta para o script. Como você está

conectado como umusuário com direitos de administrador local, o script

será executado usando suas credenciais. Se solicitado, digite a senha.

Clicar emOK fechará a caixa de diálogo do programa de instalação. Se você

desmarcar a opção para iniciar automaticamente o script de atualização, pre-

cisará executá-lo manualmente na linha de comando.

l Na linha de comando:
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a. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

Você deve abrir uma nova janela de comando porque o programaCon-

figuração atualiza o caminho para a nova instalação.

b. Navegue até a pasta de scripts da nova instalação.

Como padrão:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\

c. Execute o script de atualização:

upgrade-tsm

Como você está conectado como umusuário com direitos de admi-

nistrador local, o script será executado usando suas credenciais. Se soli-

citado, digite a senha. É possível especificar um usuário e senha

diferentes ao executar o script usando as opções --username e --

password.

Para ver todas as opções do script upgrade-tsm , use a opção -h:
upgrade-tsm -h

6. Inicie o Tableau Server. Você pode fazer isso na interface do usuário naWeb do TSM

ou em umprompt de comando:

l No TSM, clique em Tableau Server está parado e Iniciar Tableau Server.:
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l Emumprompt de comando:

a. Abra um novo prompt de comando como administrador.

b. Insira este comando:

tsm start

Se receber um erro de que o comando não foi reconhecido, feche todas

as janelas de comando e abra um prompt de comando como admi-

nistrador.

7. O processo de atualização deixa suas pastas existentes no lugar. Você pode iden-

tificar isso pelo código de versão. Por exemplo:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\

Continue para Verificar a atualização do Tableau Server.

Atualização de vários nós - Executar instalação

Executar a instalação

1. Faça logon no nó inicial com uma conta que sejamembro do grupo de admi-

nistradores locais.

2. Acesse a pasta na qual você copiou o programa de configuração do Tableau Server

e execute-o. Isso instalará a nova versão do Tableau Server lado a lado da versão

existente em execução.

3. O programa de instalação verifica os recursos do sistema para confirmar se o com-

putador atende aos requisitosmínimos e às recomendações.

4. O programa de instalação exibe o local da sua versão existente e instalará a nova ver-

são nomesmo local. Não é possível alterar o local de instalação.

5. Quando a instalação for concluída no nó inicial, a última página do programa de
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instalação o informa que a atualização não foi terminada. Será preciso executar um

script de atualização para concluir a atualização. Deixe a janela de instalação aberta

no nó inicial e prossiga com a instalação em todos os outros nós no cluster.

Importante: você deve instalar a nova versão em cada nó, antes de executar o

script de atualização.Não execute o script de atualização até que você tenha ins-

talado a nova versão em todos os nós do cluster.

Continue a Atualização de vários nós - Executar instalação em cada nó.

Atualização de vários nós - Executar instalação em cada nó

Executar a instalação

Em cada nó adicional, acesse a pasta na qual você copiou o programa de instalação do

Tableau Server e execute-o como fez no nó inicial. Isso instalará a nova versão do Tableau

Server em cada nó, lado a lado com a versão existente em execução.

Quando a instalação for concluída em cada nó adicional, a última página do programa de ins-

talação o informa que a atualização não foi terminada. Certifique-se de que a opção Iniciar
o script de atualização automaticamente não esteja selecionada e clique emOK para

fechar a janela de instalação. Você executará o script de atualização após a nova versão ser

instalada em todos os nós.

Continue a Atualização de vários nós - Executar script de atualização.

Atualização de vários nós - Executar script de atualização

Executar o script de atualização

1. Depois de instalar a nova versão em cada nó do cluster, execute o script de atu-

alização no nó inicial para concluir a atualização. Se o Tableau Server estiver sendo

executado, o script informará isso e perguntará se deve interrompê-lo. O Tableau
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Server deve ser interrompido para executar o script de atualização.

Se a última tela de instalação ainda estiver aberta, você poderá selecionar Iniciar o
script de atualização automaticamente e uma janela de comando será aberta
para executar o script. Ou você poderá executar o script diretamente de um prompt

de comando.

Observação:a partir da versão 2020.4.0, se o script de atualização falhar, deta-
lhes sobre a falha são exibidos na janela de comando, e você pode refazer o

script para tentar a atualização novamente. O script reinicia no ponto em que

falhou. Isso economiza tempo e é um bom começo se o upgrade falhar. Para

obter mais informações, consulte A atualização falha em 2020.4.0 ou posterior.

l Para executar o script de atualização no programa de configuração:

a. Selecione Iniciar o script de atualização automaticamente e clique
emOK:
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b. Uma janela de comando será aberta para o script. Como você está

conectado como umusuário com direitos de administrador local, o script

será executado usando suas credenciais. Se solicitado, digite a senha.

Clicar emOK fechará a caixa de diálogo do programa de instalação. Se você

desmarcar a opção para iniciar automaticamente o script de atualização, pre-

cisará executá-lo manualmente na linha de comando.

l Para executar o script de atualização no prompt de comando:

a. Abra um prompt de comando como administrador.

Você deve abrir uma nova janela de comando porque o programaCon-

figuração atualiza o caminho para a nova instalação.

b. Acesse o diretório de scripts da nova versão que você acabou de
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instalar.

Como padrão:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\

c. Execute o script de atualização:

upgrade-tsm

Como você está conectado como umusuário com direitos de admi-

nistrador local, o script será executado usando suas credenciais. Se soli-

citado, digite a senha. É possível especificar um usuário e senha

diferentes ao usar as opções --username e --password.

Para ver todas as opções para o script upgrade-tsm, use a opção -h:

upgrade-tsm -h

Levará um tempo para que o script de atualização seja concluído.

2. Quando o script de atualização for concluído, inicie o Tableau Server. Você pode

fazer isso na interface do usuário naWeb do TSMou em umprompt de comando:

l No TSM, clique em Tableau Server está parado e Iniciar Tableau Server.:

l Emumprompt de comando:
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a. Abra um novo prompt de comando como administrador.

b. Insira este comando:

tsm start

Continue para Verificar a atualização do Tableau Server.

Verificar a atualização do Tableau Server

Siga as seções deste tópico para verificar se a atualização do servidor foi bem sucedida.

Verificar os processos do Tableau Service

Inicie o processo de verificação entrando no TSM coma linha de comando e verificando o

status dos processos do Tableau Server.

1. Abra um novo prompt de comando como usuário com acesso de administrador.

Para obter informações sobre o uso da linha de comando tsm, consulte Uso da CLI do

tsm.

2. Execute o seguinte comando para ver o status de todos os processos do Tableau Ser-
ver: tsm status -v.

E se eu receber um erro de acesso negado ao tentar executar comandos do TSM?

Verifique se a conta que está usando é ummembro do grupo de Administradores locais no

computador Windows onde está instalando o Tableau Server.

Verificar as configurações globais do TSM

Como parte da preparação para atualização, você deve ter tirado capturas de tela das con-

figurações da interface naWeb do TSM. Fazer logon na interface do usuário naWeb do

Tableau ServicesManager e compare as configurações com as capturas de tela.
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Habilitar assinaturas e agendamento

1. Fazer logon na área de administração do Tableau Server como o administrador do

Tableau Server.

2. Acesse a página Agendas em todo o servidor:

l Em um Tableau Server onde há um único site (Padrão), clique em Agendas
no painel à esquerda.

l Em um Tableau Server com mais de um site, clique emGerenciar todos os
sites no menu suspenso na parte superior do painel à esquerda e, em
seguida, clique em Agendas.

3. Na página Agendas, clique em Selecionar tudo.
4. No menu Ações, selecione Ativar e, em seguida, clique em Ativar no prompt resul-

tante.

Verificar acesso de usuário

Comuma conta de usuário, faça logon no Tableau Server com o Tableau Desktop e um

navegador.

Se o Tableau Server estiver disponível fora da sua organização, verifique a conectividade

da Internet.

Se sua organização oferecer suporte à conectividademóvel ao Tableau Server, faça logon

no servidor com umdispositivomóvel.

Se estiver usandoOAuth e não puder se conectar do Tableau Desktop, confirme se o

arquivo net.properties não precisa ser atualizado. Para obter mais informações, con-

sulte Personalização de proxy

Exibir pastas de trabalho publicadas

Comuma conta de usuário, entre no Tableau Server e procure por pastas de trabalho publi-

cadas. Abra as pastas de trabalho para visualizá-las em umnavegador
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Verificar a publicação de pastas de trabalho e fontes de dados

Usando uma conta com uma licença Creator (Criador), verifique a funcionalidade de criação

naWeb para se conectar aos dados e para criar e publicar pastas de trabalho e fontes de

dados:

l Conectar a dados naWeb
l Publicar uma fonte de dados naWeb
l Carregar pastas de trabalho para um site do Tableau

Verificar o Tableau Prep Builder

Se sua organização estiver executando o Tableau Prep Builder, verifique se você pode se

conectar aos dados, abrir um fluxo e outras tarefas do Prep. Veja Tableau Prep: Conectar

aos dados.

Verificar a contagem de objetos do Tableau

Como parte da preparação para atualização, você deve ter observado quantos projetos, pas-

tas de trabalho, exibições, fontes de dados, usuários e grupos estão em sua implantação.

Verifique se todos os objetos ainda aparecem.

Fazer logon na área de administração do Tableau Server como o administrador do Tableau

Server.

l Verifique a contagem de projetos, pastas de trabalho, exibições, fontes de dados

l Verificar a contagem de usuários e grupos

Verificar a funcionalidade da API

Se sua organização implantou ou desenvolveu conteúdo comAPIs do Tableau, verifique se

elas funcionam.

API REST

Verifique o acesso e a autenticação da API REST executando a cURL de amostra no Tuto-

rial de introdução: Introdução e configuração:
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curl "https://MY-SERVER/api/3.8/auth/signin" -X POST -d @sig-

nin.xml

Conteúdo do signin.xml:

<tsRequest>

<personalAccessTokenName="MY_PAT_NAME" 

<credentials name="username" password="password" >

<site contentUrl="MarketingSite" />

</credentials>

</tsRequest>

Resposta de exemplo:

<tsResponse version-and-namespace-settings>

<credentials token="12ab34cd56ef78ab90cd12ef34ab56cd">

<site id="9a8b7c6d-5e4f-3a2b-1c0d-9e8f7a6b5c4d"

contentUrl="MarketingSite"/>

</credentials>

</tsResponse>

Teste de compatibilidade

Para outros recursos desenvolvidos, realize testes de compatibilidade para verificar se a

versão atualizada do Tableau Server opera como esperado com as soluções existentes:

l Extensões de painel

l API JavaScript para Tableau incorporado

l Conectores (Conector de dados da Web, Tacos)

Acesse Limpeza pós-atualização.

Limpeza pós-atualização

Como discutido no tópico Como funciona a atualização do Tableau Server, o processo de

atualização do Tableau Server instala uma nova versão lado a lado com a versão existente.

456 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Agora que a atualização está concluída e verificada, você pode remover a versãomais

antiga do Tableau Server para liberar o espaço em disco. Essa é uma etapa opcional.

Desinstalar a versão anterior

Para desinstalar uma versão do Tableau Server:

1. Abra o Painel de controle, clique emDesinstalar um programa e localize a versão
que você deseja desinstalar.

Certifique-se de selecionar a versão correta para desinstalar:

l A desinstalação de versões anteriores do Tableau Server não afeta a versão

em execução e simplesmente remove arquivos desnecessários dessas

versões anteriores.

l Não desinstale a versão atual e em execução. A desinstalação da versão atual

em execução do Tableau Server para o servidor e remove pastas e arquivos

específicos do servidor, mas pode deixar alguns elementos. A desinstalação

não cria um backup dos dados do repositório.

2. Com a versão do Tableau Server selecionada, clique emDesinstalar.

Excluir pastas do "Tableau Server" do diretório \packages

Após uma atualização, você verá várias versões de pastas do Tableau Server na pasta

\packages. Quando a atualização for concluída com êxito, você poderá excluir as pastas rela-

cionadas à versãomais antiga da qual você atualizou. É possível identificá-las pelo código

de versão no nome da pasta. Por exemplo , scripts.<version_code>. Para obter

mais informações sobre os códigos de versão, consulte Visualizar versão do servidor.

Utilização de uma abordagem azul/verde para atualizar o
Tableau Server

Emboramuitas organizações sejam bematendidas pela realização de uma atualização local

do Tableau Server, outras organizações com uso demissão crítica do Tableau podem
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querer uma abordagem de atualização de nível empresarial mais eficiente que use inves-

timentos de esforço e recursos adicionais para reduzir o risco e impacto. Nesses casos, a

Tableau recomenda uma abordagem de atualização “Azul/Verde” para atingir esse resul-

tado, caracterizada por:

l Implantação confiável de aplicativos em um ambiente de não produção host recém-
configurado (versus uma atualização local)

l Realização de testes de pré-produção da nova versão em seu ambiente de não pro-
dução para validar funcionalidades críticas para os negócios, incluindo testes de
casos de uso comuns para detectar mudanças de comportamento que podem afetar
a organização

l Teste em ambientes de produção idênticos para validar integrações e requisitos de
recursos

l A capacidade de reverter para a versão anterior rapidamente

Esta orientação de alto nível descreve uma abordagemAzul/Verde para atualizações que

foram usadas com sucesso por muitos de nossosmaiores clientes para atualizar o Tableau

Server (e outros aplicativos demissão crítica) com confiança. As atualizações Azul/Verde

são uma prática do setor hámuito estabelecida; existemmuitas variações e as etapas espe-

cíficas abaixo são um caminho possível. Se você está procurando orientação específica

sobre como personalizar essa abordagem para a próxima atualização da organização, con-

verse com seu gerente de conta técnico de suporte Premium ou discuta um contrato de ser-

viços com seu executivo de conta ou parceiro de entrega.

A abordagemAzul/Verde envolve a instalação de uma nova versão do Tableau Server em

umambiente de não produção (sua instalação “Verde”) que espelha a configuração do seu

ambiente de produção existente (sua instalação “Azul”). Para fins de sua licença do

Tableau, observe que o Tableau concede um direito padrão a dois (2) ambientes de não

produção para dar suporte ao único ambiente de produção em sua implantação, conforme

descrito no contrato de licença aplicável. Esses ambientes de não produção devem poder

ser retirados e usados para estemétodo consistente com o uso pretendido de um ambiente

de teste, conforme descrito neste artigo da Base de conhecimento do Tableau: Licen-

ciamento de um ambiente de teste do Tableau Server.
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Ao copiar seu conteúdo do ambiente de produção para a instalação Verde em seu ambiente

de não produção (por exemplo, seu ambiente de teste), você pode criar uma instância atu-

alizada do Tableau Server com tempo de inatividademínimo e a rede de segurança de ter a

instalação de produção original para retornar, se necessário. Depois de determinar que todo

o seu conteúdo crítico no ambiente Verde é funcional, mude seus usuários para o novo ambi-

ente (Verde). Seu ambiente Verde se torna seu ambiente de produção e sua instalação ori-

ginal (ambiente Azul) pode ser mantida como umambiente de não produção para dar

suporte à sua próxima atualização.

O que se segue é um esboço de alto nível das etapas necessárias para usar Azul/Verde

como uma abordagem para atualizar o Tableau Server. Isso pressupõe que você tenha um

balanceador de carga ou DNS que permite redirecionar o tráfego do usuário de uma ins-

talação para outra e que baixou a nova versão do Tableau para a qual deseja atualizar.

Importante: suas instalações Azul/Verde devem ser tratadas como ambientes de pro-

dução. Elas não devem servir como ambientes de recuperação de desastres ou testes

gerais. Para obter mais detalhes sobre a recuperação de desastres, consulte Recu-

peração de desastres no Tableau Blueprint.

1. Crie uma segunda instalação de servidores que espelhe sua instalação de produção

do Tableau Server omais próximo possível. Esse segundo ambiente é a sua ins-

talação Verde, um ambiente de não produção. Ele deve ter capacidade, recursos e

configuração semelhantes aos do ambiente de produção (“Azul”), pois a instância

Verde se tornará a instância de produção após a atualização.

2. Crie um backup inicial da instalação Blue do Tableau Server. Você usará isso para o

teste de aceitação inicial do usuário (UAT) em verde. Posteriormente, você criará um

backup final atualizado para usar antes de realmentemudar de azul para verde. Para

obter detalhes sobre a criação de backup, consulte Fazer backup dos dados do

Tableau Server.

3. Instale a nova versão do Tableau Server emVerde. Você deve especificar omesmo

Tableau Software 459

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/blueprint/pt-br/bp_hardware_platform.htm#disaster-recovery
https://help.tableau.com/current/blueprint/pt-br/bp_hardware_platform.htm#disaster-recovery


tipo de armazenamento de identidade e conta de serviço Run As que usa no Azul.

4. Restaure o backup inicial de Azul para Verde. Isso cria uma versão atualizada e espe-

lhada do ambiente de produção Azul. Consulte Restauração de uma funcionalidade

do núcleo do Tableau Server.

5. Desative todas as tarefas agendadas emVerde para evitar o envio demensagens

duplicadas durante o teste e não sobrecarregar os recursos do banco de dados.

Para obter detalhes, consulte Atualização do servidor - Desabilitar as tarefas agen-

dadas .

6. Teste a instalação do Verde para confirmar se está funcionando conforme o espe-

rado. Execute o Teste de Aceitação do Usuário (UAT) e simule qualquer teste de

carga, se desejado. Se você tiver scripts ou integração de API com o Tableau, tam-

bém deve testá-los. Quantomais completo for o teste, melhor preparado você estará

para lidar com quaisquer discrepâncias entre a instalação original Azul e a nova ins-

talação Verde.

7. Prepare a instalação Azul para que você possa criar um backup que usará para pro-

dução Verde. Isso pode significar restringir o acesso ao Tableau ou enviar umamen-

sagem instruindo os usuários a não fazerem alterações em seu conteúdo e

avisando-os de que todas as alterações feitas após a criação do backup serão per-

didas.

8. Crie um backup final da Azul. Este é o backup que você usará para trazer a Verde ao

conteúdo de produçãomais recente. Se você faz backups regulares, pode usar o

backup de produçãomais recente, tendo emmente que quaisquer alterações ou atu-

alizações feitas na Azul após a criação do backup serão perdidas. Recomendamos

um “congelamento de alterações” em seu ambiente de produção após a realização

desse backup, para que nenhuma nova pasta de trabalho ou fonte de dados seja adi-

cionada e não haja alterações no conteúdo existente.

9. Restaure o backup final de Azul para Verde.
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10. Execute UAT/verificações de integridade de conteúdo Verde.

11. Reative agendamentos para quaisquer trabalhos, assinaturas e notificações que você

desabilitou na Etapa 5 acima.

12. Mude seus usuários para Verde usando um balanceador de carga ou DNS e bloqueie

o acesso para Azul.

13. Verifique se o servidor Azul está funcionando conforme desejado emonitore os pro-

blemas de carga de produção. Se você tiver AdvancedManagement, poderá usar a

ResourceMonitoring Tool paramonitorar o desempenho.

14. (Opcional) Se você não estiver mantendo seu ambiente Azul para atualizações futu-

ras, desative as chaves de produto do ambiente Azul:

l Para o Tableau Server 2021.4 e posterior ativado com ATR, consulte Desativar
a chave do produto.

l Para qualquer versão do Tableau Server não ativada com ATR, consulte Desa-
tivar a chave do produto.

l Para o Tableau Server 2021.3 e anteriores ativados com ATR, consulteMover
uma licença ATR de servidor para outro Tableau Server.

15. (Opcional) Se você não estiver mantendo seu ambiente Azul para atualizações futu-

ras,pare-o e prepare-o para descomissionamento. Para obter detalhes sobre a desa-

tivação, consulte Remover o Tableau Server do computador.

Testar a atualização

Amelhor forma de saber qual efeito uma atualização do Tableau Server terá em seu ambi-

ente atual, é testá-la. Saber como uma atualização afetará seus usuários e seu servidor o

ajuda a planejar e comunicar antes da atualização propriamente dita, assegurando que seus

usuários não serão pegos de surpresa.

Se tiver um ambiente de teste do Tableau Server, esse é um ótimo lugar para testar a atu-

alização.

Recomendamos a seguinte sequência para testar uma atualização do Tableau Server:
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1. Preparar um ambiente de teste

2. Atualizar o ambiente de teste

3. Confirme que a funcionalidade existente funciona

4. Teste de desempenho e aceitação do usuário

5. Testar os novos recursos

6. Comunicar sobre a atualização

Preparar um ambiente de teste

Para começar, crie um ambiente de teste que reproduza seu ambiente de produção da

formamais próxima possível. Quantomais próximo seu ambiente de teste for do ambiente

real a ser atualizado, mais precisa será a representação de como a atualização o afetará.

Isso inclui hardware e sistemas operacionais semelhantes ou idênticos, assim como as

mesmas opções de autenticação e acesso de rede.

Quando você tem um computador de teste ou umamáquina virtual pronta, siga estas eta-

pas para criar um ambiente de teste.

1. No ambiente de produção existente, crie um backup do Tableau Server usando o

comando tsm maintenance backup.

Para obter mais informações, consulte Criar um backup de pré-atualização.

2. Em seu ambiente de teste, instale uma cópia damesma versão do Tableau Server

que existe em seu ambiente de produção.

Observação: é possível baixar o programa de instalação da versão atual no
Site de downloads alternativos.

3. Restaure os dados existentes do banco de dados usando o comando tsm
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maintenance restore.

Para obter mais informações, consulte Restaurar de um backup.

4. Repliquemanualmente sua configuração existente do Tableau Server.

Você precisará configurar manualmente determinados aspectos de seu ambiente,

pois ao restaurar o banco de dados do Tableau ele não inclui os detalhes e as per-

sonalizações da configuração.

Atualizar o ambiente de teste

Siga as etapas apropriadas para atualizar o ambiente de teste, com base em seu ambiente:

l Atualização da versão 2018.2 e posterior (Windows)

Confirmar que tudo está funcionando como esperado

Depois que a nova versão do Tableau Server for instalada e configurada em seu ambiente

de teste, tudo estará pronto para o teste. É necessário testar a funcionalidade básica, jun-

tamente com quaisquer aspectos especiais do servidor nos quais sua organização confia.

Por exemplo, se houver inscrições importantes em que sua organização confia, elas deve-

rão ser testadas.

Estas são algumas áreas de teste a considerar:

l Processos de servidor. Faça logon no Tableau Server como administrador de ser-
vidor e abra a página Status do servidor para confirmar que todos os serviços e todos

os processos estejam executando como esperado (incluindo em todos os nós adi-

cionais caso essa seja uma instalação distribuída).

l Acesso de usuário. Confirme se os usuários do Tableau Server podem se conectar.

Teste seu processo normal de logon de usuário. Peça que alguns de seus usuários

participem do teste para ter certeza de que eles conseguem se conectar como espe-

rado e que eles possam acessar omesmo conteúdo ao qual têm acesso em seu ambi-

ente de produção.
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l Publicação de pastas de trabalho e fontes de dados. Peça que usuários publi-
quem pastas de trabalho e fontes de dados do Tableau Desktop para certificar-se de

que isso aconteça como esperado.

l Visualizar pastas de trabalho publicadas. Peça a usuários com familiaridade

com o conteúdo, que tentem visualizar pastas de trabalho publicadas para ter cer-

teza de que elas são exibidas como esperado. Teste as exibições incorporadas a

páginas daWeb (por exemplo, em páginas do SharePoint).

l Inscrições e atualizações de extração. Executemanualmente algumas atu-
alizações de extração para confirmar que elas são concluídas com êxito. Execute

algumas atualizações de extração importantes agendadas para confirmar se elas

são concluídas como esperado.

l Permissões. Confirme se as permissões ainda estão definidas como esperado para
usuários e conteúdo.

l Utilitários da linha de comando e APIs. Se aplicável, teste os utilitários de linha
de comando (TSMe tabcmd) e o acesso programático por APIs.

Teste de desempenho e aceitação do usuário

Use ferramentas como Tabjolt, Replayer e Scout para fazer o teste de desempenho e acei-

tação de usuário no seu ambiente de teste. Para obter mais informações sobre essas e

outras ferramentas de teste de desempenho, consulte Ferramentas demonitoramento de

desempenho.

Testar os novos recursos

Observe os novos recursos que acompanham a versão para a qual você está atualizando e

os recursos que foram adicionados entre a versão atual e a nova versão. Considere como

ajudar seus usuários a entender os benefícios dos recursos que se aplicam a seu ambi-

ente.
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Para obter mais informações sobre novos recursos, consulte O que há de novo na Ajuda do

Tableau Server.

Comunicar sobre a atualização

Amelhor forma de fazer com que uma atualização corra sem problemas, é avisar à sua

empresa antecipadamente sobre a atualização e como isso poderá afetá-los. Caso usuários

já tenham ajudado a testar, aproveita a experiência deles fazendo com que eles ajudem a

comunicar as alterações que presenciaram durante o teste. Você tambémpode oferecer

acesso de usuário ao ambiente de teste se houver pessoas importantes que devam ver a

versão atualizada antes da atualização propriamente dita.

Solucionar problemas de instalação e atualização do
Tableau Server

Siga as sugestões neste tópico para solucionar os problemas comuns com o Tableau Ser-

ver. Para obter as etapas de solução de problemas adicionais baseadas em status do pro-

cesso exibido na página Status, consulte Solucionar problemas dos processos do servidor.

Etapas de solução de problemas gerais

Muitos problemas do Tableau Server podem ser abordados com asmesmas etapas bási-

cas:

1. Certifique-se de que haja espaço em disco suficiente em cada computador exe-

cutando o Tableau Server. O espaço em disco limitado pode causar uma falha na ins-

talação, uma falha na atualização ou em problemas na execução do Tableau Server.

2. Reinicie o Tableau Server. Os problemas relacionados aos processos não com-

pletamente iniciados podem ser resolvidos ao reiniciar o Tableau Server demaneira

controlada. Para reiniciar o Tableau Server, use o comando tsm restart. Isso irá

parar todos os processos associados com o Tableau Server e, em seguida, reiniciá-
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los.

3. Reindexe o Tableau Server. Os problemas relacionados à indexação podem ser

resolvidos pela reindexação do Tableau Server. Para reindexar o Tableau Server,

use o comando tsm maintenance reindex-search. Para obter mais infor-

mações, consulte Reindexação de Pesquisar e Navegar no Tableau Server abaixo.

4. Reinicie o computador no qual o Tableau Server está sendo executado. Alguns pro-

blemas, como aqueles relacionados à conectividade da fonte de dados, podem ser

resolvidos reiniciando o computador do servidor.

Problemas comuns de instalação do Tableau Server

Local dos registros de instalação

Os registros de instalação são gravados no diretório \Temp da conta de usuário que exe-

cuta a Configuração. Namaioria dos casos, está localizado em C:\U-

sers\<user>\AppData\Local\Temp.

Para determinar onde o diretório \Temp encontra-se para o usuário conectado, execute o

comando a seguir no Prompt de comando doWindows: ECHO %Temp%.

O programa de instalação não solicita o local onde instalar

Ao instalar o Tableau Server pela primeira vez, será solicitada a localização na qual deseja

instalá-lo.Caso não veja esse prompt, pode haver arquivos ou diretórios restantes de uma

instalação anterior, mesmo se tiver desinstalado o Tableau.Para remover completamente

todos os vestígios do Tableau versão 2018.2 ou posteriores, execute o script tableau-

server-obliterate.cmd, reinicie o computador e tente instalar novamente. Se a ins-

talação anterior foi uma versão anterior a 2018.2, excluamanualmente todas as pasta rela-

cionadas ao Tableau antes de executar o programa de instalação novamente.
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Importante: caso tenha criado um backup do Tableau (<file>.tsbak) que deseja

manter (por exemplo, para restaurar para a nova instalação), copie esse arquivo em um

local seguro em outro computador para garantir que não seja removido ao limpar o com-

putador com o Tableau.

O programa de instalação não reinicia o Windows

Ao instalar o Tableau Server, o programa de Instalação pode solicitar que reinicie oWin-

dows ao final da instalação. Em certos casos, clicar emReiniciar não reinicia o com-
putador. Isso pode acontecer quando um instalador de componentes de terceiros está

solicitando uma reinicialização doWindows.

Se clicar emReiniciar não reiniciar oWindows, conclua a instalação reiniciando oWindows

manualmente.

Falha na instalação do TSM com o erro "initialization failed"

Se tentar instalar o Tableau Server e houver falha na instalação com este erro:

Tableau server initialization failed

See install log at C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs

Isso pode estar relacionado a um problema de permissões em seu computador. O usuário

será logado noWindows e a instalação do Tableau deverá ter permissões de administrador

no drive C, nas pastasC:\Windows e C:\Windows\System32 e no arquivo cmd.exe. Isso é

válidomesmo se não estiver instalando o Tableau no drive C.

Para obter mais informações, consulte Base de dados de conhecimento do Tableau.

A tela de inicialização do TSM não é exibida

Ao instalar ou atualizar o Tableau Server, se o navegador for aberto mas não exibir nada,

pode ser necessário adicionar o nome de host à lista de sites confiáveis. Como alternativa,

limpe o cache do navegador ou utilize um navegador diferente. Para obter mais infor-

mações, consulte Base de dados de conhecimento do Tableau..
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Não é possível fazer logon no TSM ou no Tableau Server (a tela de logon é exibida nova-
mente após inserir as credenciais)

Usando o Internet Explorer ou o Edge, se você inserir as credenciais na tela de logon do

TSM ou do Tableau Server e a página for exibida novamente sem que você se conecte,

verifique se o nome de host ou domínio na URL não inclui um sublinhado (_). Se o nome de

host ou domínio do computador do Tableau Server incluir um sublinhado (_), os nave-

gadores do Internet Explorer ou do Edge não enviarão um cookie. Ou seja, a página será

exibida novamente sem que você se conecte. Para solucionar isso, use "localhost" ou o

endereço IP do computador na URL. Por exemplo: https://localhost:8850.

Observação: se estiver usando o AD para seu repositório de identidades do Tableau

Server, pode acabar bloqueado do Active Directory se tentar entrar muitas vezes.

Para obter mais informações, consulte Base de dados de conhecimento do Tableau..

Falha em várias tentativas de instalação

Se tentar instalar o Tableau Server e houver falha, todas as tentativas de instalação sub-

sequentes tambémpoderão falhar, a menos que execute o script tableau-server-

obliterate.cmd para limpar o Tableau do computador.

Importante: você deve executar o script tableau-server-obliterate.cmd a partir
de um prompt de comando de 64 bits. Por exemplo, execute cmd.exe na pasta C:\Win-

dows\System32. Se você executar o script a partir de um prompt de comando de 32 bits,

o script não removerá completamente o Tableau e poderá ocorrer falha nas instalações

subsequentes. Para determinar se você está executando um prompt de comando de 64

bits, digite echo %processor_architecture% na janela de comando. Se o resultado

inclui "64" (AMD64, por exemplo), o prompt de comando é um prompt de 64 bits. Se o resul-

tado inclui "x86", você está executando um prompt de 32 bits. Para obter mais informações,

consulte a documentação apropriada daMicrosoft para as suas versões doWindows.
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Uma tentativa de instalação falha pode deixar o computador em umestado que fará com

que todas as tentativas subsequentes também falhem com erros que não parecem dire-

tamente relacionados a uma tentativa de instalação anterior.

Para corrigir esse problema, execute o script tableau-server-obliterate.cmd para

limpar quaisquer vestígios restantes da tentativa de instalação anterior e reinicie o com-

putador. Para obter mais informações, consulte Executar o script tableau-server-obliterate.

Importante: caso tenha criado um backup do Tableau (<file>.tsbak) que deseja

manter (por exemplo, para restaurar para a nova instalação), copie esse arquivo em um

local seguro em outro computador para garantir que não seja removido ao limpar o com-

putador com o Tableau.

O script obliterate gera o erro: "refresh-environment-variables.cmd' is not recognized as an
internal or external command

Se você usar o Painel de controle para desinstalar o Tableau Server e, em seguida, exe-

cutar o script tableau-server-obliterate.cmd para remover completamente o

Tableau Server do computador, o script pode gerar um erro sobre o refresh-environment-

variables. Isso ocorre porque um segundo script chamado pelo script obliterate não foi

movido para o diretório temp. Você pode ignorar esse erro.

Falha na instalação devido a requisitos de hardware

Não será possível instalar o Tableau Server se o computador no qual estiver instalando não

atender aos requisitosmínimos de hardware. Os requisitos se aplicam a todos os com-

putadores nos quais o Tableau Server está sendo instalado. Para obter detalhes sobre os

requisitosmínimos de hardware, consulte Requisitosmínimos de hardware e reco-

mendações para o Tableau Server.

Falha na instalação ou atualização devido a requisitos de CPU

Começando na versão 2020.4, o Tableau Server exige CPUs compatíveis com conjuntos

de instruções SSE4.2 e POPCNT. Você não pode instalar ou atualizar o Tableau Server
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2020.4.0 ou posterior em computadores comCPUs não compatíveis com esses conjuntos

de instruções.

Você pode ver estamensagem de erro ao fazer uma nova instalação ou em preparação

para atualizar uma instalação existente: 

Your computer’s processor doesn’t meet the minimum requirements

that Tableau requires to install the software. If you are using

a VM, make sure Processor compatibility mode is off.

Os conjuntos de instruções SSE4.2 e POPCNT são comuns hámais de 10 anos, e amai-

oria dasCPUsmais novas os aceita, mas se você tiver um erro relacionado aos requisitos

mínimos do processador ao tentar instalar ou atualizar o Tableau Server em umamáquina

virtual (VM), omodo de compatibilidade do processador pode ser ativado na VM. Para ins-

talar ou atualizar com sucesso o Tableau em umaVM, certifique-se de que omodo de com-

patibilidade do processador esteja desligado.

Problemas comuns de atualização do Tableau Server

Local dos registros de atualização

Por padrão, o registro de atualização app-upgrade.log é gravado no C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Server\logs.

Erro: falha ao estabelecer uma conexão com o Active Directory

A partir do Tableau versão 2021.2, o Tableau Server não permite mais conexões inseguras

com o Active Directory. Se a instância atual do Tableau Server estiver se comunicando

com o Active Directory por meio de um canal não criptografado, a atualização falhará.

Para resolver este problema, siga as etapas abaixo:

l Investigue e resolva a conexão segura com falha. Consulte o tópico da Microsoft, Pro-
blemas de conexão LDAP por SSL .

l Execute os seguintes comandos para permitir uma conexão insegura em sua versão
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atual do Tableau Server antes de atualizar:

tsm configuration set -k wgserver.domain.allow_insecure_con-

nection -v true --force-keys

tsm pending-changes apply

Após a conclusão da atualização, recomendamos proteger o canal e, em seguida,

definir esta opção parafalse .

Observação: por padrão (quando wgserver.domain.allow_insecure_
connection está definido como true ), a sincronização do grupo do Active

Directory falhará se o canal de comunicação com o Active Directory não estiver

criptografado.

Osmapas não são exibidos ou são exibidos de forma incompleta após a atualização

Começando pela versão do Tableau 2019.2, os requisitos de acesso à Internet mudaram

paramapas. Se você estiver atualizando da versão 2019.1.x ou anterior para a versão

2019.2.x ou posterior, e osmapas não estiverem sendo exibidos como esperado, confirme

se seu ambiente está configurado para permitir o acesso na porta 443 para maps-

config.tableau.com e api.mapbox.com.

Na versão 2019.1.x ou anterior, o acesso foi necessário para maps.-

tableausoftware.com.

Para obter mais detalhes sobre os requisitos de acesso à Internet, consulte Como se comu-

nicar com a Internet.

Erro de script de atualização: "Falha na validação de alterações da versão do Tableau Ser-
ver."

Ao atualizar, se você executar o upgrade-tsm script do diretório scripts.<version_

code> para a versão anterior, ocorrerá uma falha de atualização com umerro:
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Tableau Server Version change validation failed.

Tableau Server <version> is already installed.

Se você tiver esse erro, mude para o diretório para a versão que scripts.<version_

code> acabou de instalar e execute o script a partir daí.

Atualizar vários nós, falha na inicialização do nó adicional com o erro "Insira suas cre-
denciais novamente"

Se tentar inicializar um nó adicional ao atualizar o Tableau Server e encontrar este erro:

Enter your credentials again. The credentials you enter must

provide administrative access to the computer where you gene-

rated the configuration file.

pode ser uma indicação de que o nó não consegue se conectar a ou se comunicar com o nó

inicial. Isso pode acontecer por diversosmotivos:

l As credenciais inseridas não são válidas ou foram digitadas incorretamente. As cre-

denciais devem ser de um usuário com permissões de administração no computador

onde o Tableau Server foi instalado pela primeira vez. Não é necessário usar as cre-

denciais do usuário que criou o arquivo bootstrap, mas fazendo isso você garante

que está usando credenciais válidas.

l O firewall local do computador onde que está tentando adicionar não está permitindo

a comunicação com o nó inicial. Para obter mais informações, consulte Configuração

do firewall local.

A atualização para ou falha em 12%, 78%ou 92%

Emdeterminadas instâncias, o script upgrade-tsm.cmd pode paralisar ou falhar nomeio do

processo. A causa disso depende do ponto em que o script para.

l Se o script para em 12% ou 78% pode ser devido a um problema conhecido (cor-

rigido na versão 2018.2.1) relacionado à atualização enquanto o SSL estiver habi-

litado. Para obter mais informações, consulte Base de dados de conhecimento do
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Tableau.

l Se o script para em 92%, ao executar a etapa "Habilitar os serviços exigidos para inde-

xação", pode ser devido a problemas ao iniciar o Tableau Services. Você pode rei-

niciar o Gerenciador de serviço do Tableau Server manualmente para resolver esse

problema. Para obter detalhes, consulte Comunidade do Tableau

A atualização falhou devido à falta de espaço em disco

Se não houver espaço em disco suficiente disponível para que o programa de Configuração

do Tableau Server seja executado e faça a atualização, a instalação irá falhar. A quantidade

necessária de espaço em disco dependerá do tamanho do banco de dados do seu repo-

sitório e do número e do tamanho das suas extrações.

Observação: ao atualizar de uma versão pré-TSMdo Tableau Server (uma versão

anterior a 2018.2.0), a desinstalação do Tableau criará um arquivo de backup do ser-

vidor no diretório de dados. Esse arquivo de backup tem uma extensão .tsbak, neces-

sária para a atualização.Depois de atualizar com sucesso, você poderá excluir este

arquivo com segurança para liberar espaço (faça uma cópia em um computador que

não seja da instalação do Tableau Server, caso precise do arquivo por qualquer

motivo). Não exclua este arquivo até que tenha concluído a atualização e saiba que ela

está funcionando.

Para liberar espaço em disco:

1. Crie um instantâneo do arquivo de registro usando o comando tsm maintenance

ziplogs.

Após criar o arquivo de ziplogs, salve-o em um local seguro que não seja parte da sua

instalação do Tableau Server.

2. Limpe os arquivos desnecessários usando o comando tsm maintenance cle-

anup. Para obter mais informações, consulte Remover arquivos desnecessários.
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Upgrade falha no trabalho RebuildSearchIndex

Começando pela versão 2020.1.x, a etapa final em uma atualização é reconstruir o índice

de pesquisa. Neste ponto, todos os serviços foram atualizados, portanto, se este trabalho

falhar, você pode redefinir manualmente o servidor de pesquisa executando o comando

tsm maintenance reset-searchserver. Você não precisa executar obliterate e

começar de novo.

O erro será:

An error occurred while rebuilding search index.

Para redefinir o servidor de pesquisa:

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

Esta deve ser um novo prompt de comando porque o script de upgrade atualiza o

ambiente do sistema para a nova versão.

2. Reconstrua o índice de pesquisa usando o comando tsmmaintenance reset-sear-

chserver

A atualização falha na versão 2022.1 e posterior

Após atualizar o Tableau Server 2022.1 (ou posterior), restaurar um backup do Tableau

Server como parte do processo de atualização pode causar o seguinte erro:

“O backup não pode ser restaurado porque o Tableau Server usa as novas tabelas

de serviço de identidade por padrão.”

Esse problema ocorre porque o Tableau Server 2022.1 (e posterior) usa um esquema de

identidade diferente do esquema de identidade usado pelo backup. Para resolver esse pro-

blema, consulte Solucionar problemas commigração de identidade.

A atualização falha em 2020.4.0 ou posterior

Começando com a versão 2020.4.0, o recurso Upgrade do Checkpoint permite que você

tente novamente uma atualização com falha. Em geral, isso émais útil para
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administradores de servidores experientes e profissionais de TI que estão confortáveis com

arquivos de registro do Tableau Server e estão dispostos a pesquisá-los. Mas o recurso

pode ajudar em todos os upgrades com falha, porque permite que você execute de novo o

script upgrade-tsm a partir da última etapa de sucesso, economizando tempo. Para os expe-

rientes, pode ser possível identificar problemas como problemas de espaço em disco ou pro-

blemas de permissões, corrigi-los e refazer o upgrade.

Se você estiver atualizando para a versão 2020.4.0 ou posterior e o upgrade falhar, as segu-

intes etapas podem ajudá-lo na conclusão:

l Reexecute o script upgrade-tsm. As falhas de upgrade às vezes são resultado de

intervalos durante o processo de upgrade, e a nova executação do script pode per-

mitir que o upgrade supere os problemas de tempo intermitentes ou ocasionais. Tam-

bém é uma etapa segura e fácil de realizar. Uma nova execução do script não fará

mal, e na pior das hipóteses, o upgrade falhará novamente nomesmo ponto, mas

sem precisar passar por quaisquer etapas anteriores.

O script está instalado no diretório \scripts.

Por padrão,

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\upgrade-tsm.cmd

Se o upgrade do Tableau Server não for bem-sucedido quando você executar nova-

mente o script upgrade-tsm e estiver confortável com os registros do Tableau Server,

pode realizar essas etapas adicionais de solução de problemas:

l Veja a saída do script na janela de comando (execute novamente o script se você não

tiver mais a janela de comando aberta). Você precisa executar o script em uma janela

de comando com acesso de administrador. Mensagens de erro úteis podem ajudá-lo

a identificar a causa da falha de upgrade e dar-lhe algumas ideias de como corrigir o

problema.

l Olhe no arquivo app-upgrade.log. Quaisquer erros são exibidos na linha de
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comando tambémaparecerão no arquivo app-upgrade.log, muitas vezes com

mais detalhes.

l Olhe no arquivo tabadmincontroller.log. Problemas de upgrade que não

são facilmente identificáveis nas duas instâncias acima são provavelmente o resul-

tado de um problema em um trabalho. O arquivo

tabadmincontroller.logpode ter mais informações que ajudam você a diag-

nosticar o problema.

Observação: para obter informações sobre locais de registro, consulte Locais de
arquivo de registro e registros do Tableau Server.

A atualização falha devido a problemas de permissão com o local do arquivo de backup/-
restauração

Com versões do Tableau Server anteriores a 2022.1.0, se o local do arquivo de backup/-

restauração não tiver as permissões corretas, o script de atualização falhará com umerro

sobre não conseguir ler o arquivo de backup ou restaurar o repositório.

A partir da versão 2022.1, o script de atualização confirma as permissões do local do

arquivo para o arquivo de backup/restauração antes de iniciar a atualização para que o

arquivo possa ser gravado e lido do local durante a atualização para a nova versão do

Tableau Server.

Permissões necessárias para o site do arquivo de backup/restauração:

l NetworkService: permissão de leitura/gravação/execução

l Conta de serviço Run As: permissão de leitura/gravação/execução

Os erros serão semelhantes a estes:

The runas user does not have permission to read the backup

file: <backup/restore basefilepath>.

Repository restore failed.
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An error occurred during installation.

An error occurred while restoring repository.

O local usado pelo TSMpara backup e restauração é definido pela chave de configuração

basefilepath.backuprestore e tem umpadrão que o programa de instalação con-

figura com as permissões corretas, mas isso pode ser afetado pelas regras de TI da orga-

nização ou se você alterar o local para um que vocêmesmo criou. Um novo comando

disponível a partir de 2022.1 permite verificar as permissões no local do arquivo de backup/-

restauração imediatamente após criá-lo, para evitar problemas relacionados a permissões.

Para obter detalhes sobre esse comando, consulte tsmmaintenance validate-backup-base-

filepath.

Para obter detalhes sobre o caminho do arquivo de backup/restauração, consulte tsm File

Paths.

Problemas de importação de configurações comuns

A importação de configurações do arquivo causa erro de validação "não presente em qual-
quer nó" devido a serviços ausentes

Se você estiver atualizando ao instalar uma nova versão do Tableau Server e importar um

arquivo de configurações de uma versão anterior, poderá encontrar erros de validação de

topologia ao executar o comando tsm settings import.

Isso pode acontecer quando você exporta um arquivo de configurações de uma versãomais

antiga do Tableau Server e o importa para uma nova versão, e novos serviços foram adi-

cionados ao Tableau entre as duas versões.

Os erros serão semelhantes a este (o serviço específico pode ser diferente):

c:\Users\mytableau\Desktop>tsm settings import -f 20183-export.j-

son

Pending topology set.

There are 1 topology validation errors/warnings.

Service 'elasticserver' is not present on any node in the
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cluster.

Service: Elastic Server

Para resolver esse problema, adicione quaisquer serviços ausentes ao Tableau Server:

1. Para qualquer serviço que gerou um erro de validação, adicione o serviço com uma

contagem de instâncias de 1.

Por exemplo, se o Elastic Server não estiver presente no cluster, defina a contagem

da instância do processo como 1 usando o nome do serviço que aparece na primeira

linha damensagem de erro de validação:

tsm topology set-process -n node1 -pr elasticserver -c 1

Repita esta etapa para cada serviço que resulte em umerro.

2. Quando você não tiver mais avisos ou erros, aplique as alterações pendentes:

tsm pending-changes apply

Suas configurações devem ser importadas com sucesso.

A importação de configurações do arquivo causa erro "valor de configuração especificado
não corresponde"

Se você estiver instalando uma nova versão do Tableau Server e importar um arquivo de

configurações de uma versão anterior, poderá encontrar erros de validação de con-

figuração ao executar o comando tsm settings import. Isso pode ocorrer quando

um arquivo de configurações inclui um valor de configuração que foi removido do Tableau.

O erro será semelhante a este (a chave de configuração pode ser diferente):

c:\Users\mytableau\Desktop>tsm settings import -f 20183-

export.json

Configuration error: At least one configuration value you spe-

cified does not match a known configuration key. This applies

to the following keys: '[features.TsmConfigFileService]'

Use this parameter to override unknown key error: --force-keys
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Para resolver esse problema, edite o arquivo de configurações que você está importando

para remover a referência à chave de configuração ou às chaves no erro:

1. Copie o arquivo de configurações JSON e salve a cópia para backup.

2. Abra o arquivo de configurações JSON emumeditor de texto.

3. Localize e exclua toda a linha que inclui a chave. Neste exemplo, fea-

tures.TsmConfigFileService:

"configKeys" : {

"config.version" : 19,

"tabadmincontroller.port" : "8850",

"endpoints.enabled" : false,

"endpoints.health.enabled" : true,

"features.TsmConfigFileService" : true,

"tableau_projects.language" : "en",

Oacima é um exemplo de uma pequena seção de um arquivo de configurações expor-

tados e não se destina a representar todo o conteúdo do arquivo.

4. Salve o arquivo de configurações e importe-o novamente.

Você pode encontrar erros adicionais relacionados à validação da topologia. Para obter

informações sobre a resolução desses erros, consulte A importação de configurações do

arquivo causa erro de validação "não presente em qualquer nó" devido a serviços ausentes

acima.

Erro "Você não pode modificar diretamente as instâncias do Serviço de Coordenação"

Esse erro pode ocorrer em duas situações:

l Quando você importa um arquivo de configurações do Tableau Server em uma ins-
talação que tem uma topologia de Serviço de Coordenação diferente do que a do
arquivo de configurações

l Quando você tenta configurar o Serviço de Coordenação usando o comando tsm
topology set-process
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Se você vir esse erro depois de importar um arquivo de configurações:

Oarquivo de configurações do Tableau Server tem uma topologia de Serviço de Coor-

denação diferente da do servidor de destino. Isso pode acontecer se você estiver atu-

alizando o Tableau Server pela instalação de uma nova versão e a importação de um

arquivo de configurações de uma versão anterior. Se você não implantou explicitamente

um conjunto de Serviço de Coordenação no servidor de destino, ele terá uma única ins-

tância do Serviço de Coordenação, no nó inicial.

Para corrigir esse erro, você pode corrigir a incompatibilidade da linha de comando ou edi-

tar o arquivo de importação de configurações. Você tambémpode descartar todas as alte-

rações pendentes, implantar o Serviço de Coordenação no computador de destino para

corresponder às configurações no arquivo de importação e reimportar o arquivo de con-

figurações.

Para corrigir a incompatibilidade da linha de comando, em cada nó que gera um erro, use o

comando tsm topology set-process para reverter a contagem de instâncias do Serviço de

Coordenação.

1. Execute o comando tsm pending-changes list. A saídamostra quais nós

têm alterações.

2. Encontre um oumais nó onde a contagem do Serviço de Coordenação é alterada.

Por exemplo, se o arquivo de configurações tivesse uma instância do Serviço de

Coordenação no nó 2, mas o sistema de destino não tivesse qualquer instância de

Serviço de Coordenação nesse nó, a contagem para o nó 2 seria alterada de 0 para

1 pela importação do arquivo de configurações:

C:\Windows\system32>tsm pending-changes list

Configuration

There are no pending configuration changes.

Topology

node2:

Coordination Service
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New Instance Count:1

Old Instance Count:0

3. Use o comando tsm topology set-process para definir a contagem de volta

ao valor "Old Instance".

Para o exemplo acima:

tsm topology set-process -n node2 -c 0 -pr "Coordination

Service"

4. Assim que você redefinir qualquer contagem de instâncias do Serviço de Coor-

denação que foi alterada, aplique alterações pendentes:

tsm pending-changes apply

Se você ver o erro ao definir a contagem de processos para o Serviço de Coordenação
manualmente:

Esse erro tambémpode ocorrer se você tentar atualizar diretamente o Serviço de Coor-

denação, usando o comando tsm topology set-process em vez dos comandos tsm

topology para gerenciar o Serviço de Coordenação. Se você tentasse isso:

1. Use o comando tsm pending-changes discard para descartar as alterações
pendentes.

2. Use os comandos corretos para configurar o Serviço de Coordenação. Para obter
mais informações, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coordenação.

Solução de problemas de conexão com o TSM

Não é possível se conectar ao TSM

Caso consiga conectar-se ao TSMa partir do computador em que o Tableau foi instalado

(usando https://localhost:8850, por exemplo), mas não conseguir conectar-se de

outro computador (usando https://<server-name>:8850), pode ser necessário con-

figurar o firewall local no computador do Tableau Server.
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A partir da versão 2018.2 será necessário configurar o firewall manualmente. Para obter

mais informações, consulte Configuração do firewall local.

Inicialização do Tableau Server

O Tableau Server não pode determinar se iniciou completamente

Emalguns casos, o Tableau Server pode relatar que não seria possível determinar se

todos os componentes foram iniciados corretamente. Umamensagem exibe: "Não foi pos-

sível determinar se todos os componentes do serviço iniciaram demaneira correta."

Se você visualizar essamensagem após a inicialização, verifique se o Tableau Server está

sendo executado conforme esperado usando um comando tsm status -v

Se o statusmostra como emexecução ("Status: RUNNING"), em seguida, o servidor é ini-

cializado com êxito e você pode ignorar amensagem. Se o status for DEGRADED or

STOPPED, consulte "OTableau Server não inicia" na próxima seção.

O Tableau Server não inicia

Se o Tableau Server não iniciar ou estiver sendo executado em umestado degradado, exe-

cute o comando tsm restart de um prompt de comando. Isso irá interromper qualquer

processo em execução e iniciar novamente o Tableau Server.

Reindexação de Pesquisar e Navegar no Tableau Server

Problemas que podem ser resolvidos ao criar o índice de pesquisa e navegador

Os sintomas de um índice que precisa ser recriado incluem:

l Uma lista em branco de sites quando um usuário tenta efetuar logon

l Uma lista em branco de projetos quando um usuário tenta selecionar um projeto

l Conteúdo ausente (pastas de trabalho, exibições, painéis)

l Alertas inesperados ou imprecisos (por exemplo, um alerta "atualização falhou" em
uma pasta de trabalho que não inclua uma extração)
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Se você observar qualquer um destes comportamentos, reinicie e recrie o índice de pes-

quisa e navegador, usando o comando tsm maintenance reset-searchserver.

Ativação do Tableau Server

Falha na ativação da licença do Tableau Server

A ativação da licença pode falhar em algumas instâncias do Tableau Server. Asmensagem

de erro podem originar de uma bem genérica:

l An error has occurred

Paramensagensmais detalhadas:

l Function flxActCommonLicSpcPopulateFromTS returned error

50030, 71521,

l No license found for 'Tableau Server'

Para resolver esse problema, experimente estas soluções na ordem listada:

Confirme que pode acessar o servidor de licenciamento

Oserviço de licenciamento do Tableau foi transferido para um novo data center em 6 de

outubro de 2018. Isso significa que os ambientes que exigem configuração especial (lista

segura de IP estático, por exemplo) para acessar o licensing.tableau.com ou o licen-

sing.tableau.com precisarão ser atualizados antes que possa ativar, atualizar ou desativar

uma chaves do produto.do Tableau.

Para testar o acesso, digite a URL e a porta do servidor de licenciamento em umnavegador:

https://licensing.tableau.com:443

e:

https://atr.licensing.tableau.com/_status/healthz
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Se puder acessar o servidor, a mensagem “Teste realizado com sucesso” será exibida

para o primeiro servidor, e amensagem “OK” será exibida para o segundo.

OTableau Server precisa fazer uma conexão com os seguintes locais na Internet para fins

de licenciamento:

l atr.licensing.tableau.com:443

l licensing.tableau.com:443

l register.tableau.com:443

l o.ss2.us

l s.ss2.us

l ocsp.rootg2.amazontrust.com

l ocsp.rootca1.amazontrust.com

l ocsp.sca1b.amazontrust.com

l crt.sca1b.amazontrust.com

l crt.rootca1.amazontrust.com

l ocsp.sca0a.amazontrust.com

l crt.sca0a.amazontrust.com

l ocsp.sca1a.amazontrust.com

l crt.sca1a.amazontrust.com

l ocsp.sca2a.amazontrust.com

l crt.sca2a.amazontrust.com

l ocsp.sca3a.amazontrust.com
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l crt.sca3a.amazontrust.com

l ocsp.sca4a.amazontrust.com

l crt.sca4a.amazontrust.com

l crl.rootca1.amazontrust.com

l crl.rootg2.amazontrust.com

l crl.sca1b.amazontrust.com

l cacerts.digicert.com

As solicitações para os domínios acima podem ser feitas na porta 80 ou 443. A porta 80 é uti-

lizada para validação de certificados (revogação, cadeia de certificados etc). A porta 443 é

usada para conexões SSL.

Verificar data e hora

Verifique se a data e a hora no computador do Tableau Server inicial estão corretas. Se o

relógio estiver definido com a hora e a data anteriores à data atual, o Tableau Server não

poderá ser ativado.

Verificar se o serviço de licenciamento FlexNet foi iniciado

Se a data e a hora no computador do Tableau Server estiverem corretas, verifique se o ser-

viço de licenciamento FlexNet está em execução no computador inicial do Tableau Server.

1. No computador inicial, nomenu Iniciar doWindows, abra services.msc.

2. Na caixa de diálogo Serviços, verifique se o status doServiço de licenciamento

FlexNet 64 (64 bits) ouServiço de licenciamento FlexNet (32 bits) está Iniciado.

Se o FLEXnet não estiver listado como Iniciado, clique com o botão direito domouse

no Serviço de licenciamento FlexNet e selecione Iniciar.
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Se a opção Iniciar estiver esmaecida, talvez o serviço esteja definido comoDesa-
bilitado. Para habilitar o serviço:

a. Clique com o botão direito domouse emServiço de licenciamento FlexNet e

selecionePropriedades.

b. Na lista suspensa Tipo de inicialização, selecioneAutomática.

c. Clique no botão Iniciar e clique emOK.

Forçar uma nova leitura da chave do produto

1. No computador inicial do Tableau Server, faça logon como administrador e abra um

prompt de comando.

2.

Altere para o diretório bin do Tableau Server. Por padrão, ele é:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\bin.<version_code>

3. Digite os seguintes comandos:

tsm stop

lmreread

tsm start

Enviar o conteúdo do armazenamento confiável para o suporte do Tableau

Se os serviços de licenciamento FlexNet estiver instalado e em execução, mas você ainda

estiver vendo um erro, poderá haver um problema com as informações de chave de pro-

duto do Tableau. Para solucionar isso, conclua as etapas a seguir para criar um arquivo

das informações importantes no armazenamento confiável.

1. No computador inicial do Tableau Server, faça logon como administrador e abra um

prompt de comando.

486 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



2. Digite o seguinte comando:

serveractutil -view > <machine_name>-LicResults.txt

Isso cria o arquivo <machine_name>-LicResults.txt no diretório atual. Se

não tiver permissões de gravação para esse local e visualizar um erro, altere para um

local onde tenha permissão para criar um arquivo e execute o comando novamente.

3. Entre em contato com o Suporte do Tableau (http://www.tableau.com/pt-br/-

support/request) e inclua o arquivo <machine_name>-LicResults.txt criado.

Problemas de instalação de tabcmd

Instalação de tabcmd separadamente

O tabcmd é instalado automaticamente no nó inicial do Tableau Server quando você instala

o Tableau Server, mas se quiser executá-lo em outro computador, precisa baixar e instalar

tabcmd separadamente. Para obter detalhes, consulte Instalar tabcmd.

Problemas na instalação do tabcmd no Linux

O tabcmd requer que o Java 11 seja executado corretamente. Em sistemas semelhantes ao

RHEL, ele será instalado como uma dependência ao instalar o tabcmd. Em sistemas seme-

lhantes ao Debian, você precisa instalar o Java 11 separadamente, se ele ainda não estiver

instalado.

A partir de julho de 2022, as distribuiçõesDebian não sãomais aceitas. Para obter mais

informações, consulte a postagem daComunidade do Tableau.

O Java não está instalado

Se você receber erros semelhantes a este ao instalar tabcmd, confirme se o Java 11 está ins-

talado no seu computador Linux:

Cannot find 'java' in your PATH. Install 'java' and make sure it

is in your PATH to continue.

Tableau Software 487

Ajuda do Tableau Server noWindows

http://www.tableau.com/pt-br/support/request
http://www.tableau.com/pt-br/support/request
https://community.tableau.com/s/news/a0A4T0000011xDOUAY/debian-end-of-life


Versão incorreta do Java instalada

Se você receber erros semelhantes a estes, confirme se o Java 11 está instalado:

Exception in thread "main" java.-

lang.UnsupportedClassVersionError: com/-

tableausoftware/tabcmd/Tabcmd : Unsupported major.minor version

52.0

ou.

*** Uncaught exception NoClassDefFoundError: javax/xml/-

bind/JAXBException

*** See the logs for the stacktrace.

Desinstalar o Tableau Server
Não desinstale o Tableau antes da atualização. Para obter detalhes sobre atualização, con-

sulte Atualização da versão 2018.2 e posterior (Windows).

A partir da versão 2018.2, é possível ter várias versões do Tableau Server instaladas ao

mesmo tempo. Isso permite executar amaior parte de uma atualização enquanto uma ver-

são existente está em execução e reduz o tempo de inatividade e o impacto para os usu-

ários. Depois de atualizar, você pode desinstalar a versão anterior. Isso libera espaço em

disco. Não é necessário desinstalar a versão anterior.

Este artigo explica como desinstalar versões anteriores depois de atualizar para uma ver-

sãomais recente.

Desinstalação e remoção completa do Tableau Server

Existem dois cenários principais de "desinstalação" compatíveis com o Tableau Server no

Windows:
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l Desinstalar o Tableau Server: após atualizar para uma nova versão do Tableau
Server, você pode desinstalar a versão anterior para liberar espaço em disco. Con-

tinue a leitura para obter informações sobre como desinstalar o Tableau.

l Remover o Tableau Server: se você quiser remover o Tableau Server com-
pletamente de um computador, use um script fornecido pelo Tableau para remover o

Tableau Server e todos os arquivos relacionados.Esse procedimento remove todos

os dados, bem como os componentes do servidor, portanto, só deverá ser realizado

se você souber que deseja redefinir o computador para um estado anterior ao

Tableau.Poderá ser necessário fazer isso se o Suporte técnico recomendar essa

etapa ao solucionar um problema de instalação. É recomendável criar um backup dos

dados antes de remover o Tableau. Salve o arquivo de backup em um local seguro no

computador que não faça parte da instalação do Tableau. Remova completamente o

Tableau Server sem desinstalar nenhuma versão primeiro. O script desinstalará

todas as versões existentes encontradas no computador. Se já tiver desinstalado a

versão existente e agora quiser remover o Tableau completamente, você poderá

encontrar o script para fazer isso em um local temporário. Para obter mais detalhes,

consulte Remover o Tableau Server do computador.

Desinstalar uma versão do Tableau Server

Ao atualizar de uma versão do TSMpara outra, mantenha a versão anterior até que tenha

concluído a atualização.E então pode desinstalá-la.

Use o Painel de controle para desinstalar uma versão anterior do Tableau Server após a atu-

alização. A partir da versão 2018.2, é possível ter várias versões do Tableau Server ins-

taladas aomesmo tempo. Todas as versões instaladas ficam visíveis no Painel de controle,

mas apenas uma versão está em execução (em geral, a versão em execução será a versão

para a qual você atualizou, mas se não tiver concluído o processo de atualização, poderá

ser uma versão anterior). Depois de concluir a atualização, você pode desinstalar a versão

anterior.
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Importante: a partir da versão 2018.2, a desinstalação do Tableau Server não criará
um backup dos dados. Como uma prática recomendada, sempre crie um backup de

seus dados antes de atualizar ou desinstalar o Tableau. Isso garante que possa reins-

talar e restaurar os dados, se desejar. Salve o backup em um local seguro no com-

putador que não faça parte da instalação do Tableau Server.

Para desinstalar uma versão do Tableau Server:

1. Abra o Painel de controle, clique emDesinstalar um programa e localize a versão
que você deseja desinstalar.

Certifique-se de selecionar a versão correta para desinstalar:

l A desinstalação de versões anteriores do Tableau Server não afeta a versão

em execução e simplesmente remove arquivos desnecessários dessas

versões anteriores.

l Não desinstale a versão atual e em execução. A desinstalação da versão atual

em execução do Tableau Server para o servidor e remove pastas e arquivos

específicos do servidor, mas pode deixar alguns elementos. A desinstalação

não cria um backup dos dados do repositório.

2. Com a versão do Tableau Server selecionada, clique emDesinstalar.
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Remover o Tableau Server do computador

Aviso: as etapas abaixo removem completamente o Tableau Server doWindows e

excluem todos os dados relacionados, usuários e informações de configuração. Isso

inclui qualquer arquivo em \temp. As licenças do Tableau Server também são desa-

tivadas, se você incluir a opção -l ao executar o comandomostrado abaixo e o com-

putador estiver conectado à Internet.

Como prática recomendada, copie os arquivos de backup que você deseja salvar em

um local que não esteja relacionado ao Tableau. Isso preservará os arquivos quando

remover o Tableau. Por segurança, copie os arquivos de backup em outro computador,

incluindo os arquivos de backup criados ao desinstalar o Tableau. Por padrão, eles são

criados em C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server, com nome seme-

lhante a uninstall-2018.1.tsbak. Salvar arquivos de backup em outro com-

putador permitirá que você reinstale a versão do Tableau Server que criou o backup e

tenha os dados contidos no backup, mesmo após executar o script tableau-ser-

ver-obliterate.cmd.

Se desejar desinstalar um pacote específico do Tableau Server para liberar espaço em

disco (após a atualização, por exemplo), consulte Desinstalar o Tableau Server.

Como parte da instalação padrão do Tableau Server, é instalado um script que oferece uma

forma de remover completamente o Tableau e todos os arquivos associados a ele do com-

putador. Isso é algo para ser feito somente quando os dados, a configuração ou os arquivos

de registro do Tableau não têm importância para você ou se estiver trabalhando com o

Suporte técnico do Tableau e precisar reinstalar o Tableau Server após uma falha de ins-

talação ou atualização. O script de apagamento não removerá qualquer driver instalado

separadamente, mesmo aqueles instalados para serem usados com o Tableau Server.

O script tableau-server-obliterate.cmd deve ser usado quando você quiser remo-

ver completamente o Tableau Server do computador. É possível fazer isso por algumas

razões diferentes:
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l Você não quer mais o Tableau Server instalado no computador. Use o script

tableau-server-obliterate.cmd para remover completamente o Tableau

Server. Se for o caso, e o computador estiver conectado à internet, você pode incluir

uma opção -l para desativar a licença do Tableau Server.

l Solução de problemas na instalação do Tableau Server - Se você tiver problemas ao

instalar o Tableau, talvez seja necessário usar o script tableau-server-obli-

terate.cmd para remover completamente o Tableau Server do computador antes

de reinstalá-lo. Fazer isso limpará qualquer configuração ou estados e permitirá

reinstalar em um computador "limpo". Se estiver fazendo isso, é possível deixar desa-

tivada a opção -l para preservar as informações de licenciamento no computador.

Se você omitir a opção -l, não será necessário ativar a licença ao reinstalar o

Tableau Server.

Importante: você deve executar o script tableau-server-obliterate.cmd a partir
de um prompt de comando de 64 bits. Por exemplo, execute cmd.exe na pasta C:\Win-

dows\System32. Se você executar o script a partir de um prompt de comando de 32 bits,

o script não removerá completamente o Tableau e poderá ocorrer falha nas instalações

subsequentes. Para determinar se você está executando um prompt de comando de 64

bits, digite echo %processor_architecture% na janela de comando. Se o resultado

inclui "64" (AMD64, por exemplo), o prompt de comando é um prompt de 64 bits. Se o resul-

tado inclui "x86", você está executando um prompt de 32 bits. Para obter mais informações,

consulte a documentação apropriada daMicrosoft para as suas versões doWindows.

O que tableau-server-obliterate faz

A identação do script tableau-server-obliterate.cmd deve remover com-

pletamente o Tableau Server do computador. Isso inclui arquivos, configurações do sis-

tema e configurações e, se especificado, informações de licenciamento.

Ao executar o tableau-server-obliterate.cmd, as seguintes etapas serão exe-

cutadas:

l ADesinstalação é executada em todas as versões instaladas do Tableau Server
(desinstalação do Painel de Controle).
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l Amaioria do conteúdo do diretório de dados é removida (por padrão, C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau Server). Os arquivos de backup e registro
são preservados por padrão. Veja a seção abaixo, "Manter os arquivos de backup e
de registro do Tableau Server".

l Todas as entradas de registro relacionadas ao Tableau Server são removidas.

l Todas as licenças de servidor são desativadas se você usar a opção -l e o com-
putador está conectado à internet. Essa opção não funciona em situações offline.

Preservação dos arquivos de backup e de registro do Tableau Server

Antes da versão 2020.1 do Tableau Server, a execução do script tableau-server-

obliterate excluiu todo o conteúdo do diretório de dados. A partir da versão 2020.1, o

comportamento padrão do script tableau-server-obliterate foi alterado: o script

copia e salva os arquivos de backup e de registro do Tableau Server no diretório logs-

temp. A localização padrão do diretório logs-temp está em \Pro-

gramData\Tableau\logs-temp. Você pode definir opções no script para desativar

essa nova funcionalidade.

Para alterar o comportamento padrão e remover arquivos de backup ou de registro, inclua

as seguintes opções ao executar o script tableau-server-obliterate.cmd

l -k Não copie backups no diretório logs-temp.
l -g Não copie logs no diretório logs-temp.
l -a Não copie nada no diretório logs-temp.

Executar o script tableau-server-obliterate

É possível remover completamente o Tableau Server de um computador, mantendo as infor-

mações de licenciamento ou as removendo junto com todos os outros aspectos do Tableau

Server. Você pode querer manter o licenciamento se for reinstalar o Tableau Server no

mesmo computador.

Uma versãomais antiga do tableau-server-obliterate.cmd pode ignorar arquivos

de novas versões do Tableau Server. Sempre execute o script obliterate para a versão do

Tableau Server que está instalada no computador.
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Para remover completamente o Tableau Server sem remover o licenciamento do servidor

Oscript de exemplo neste procedimento também inclui a opção -a para remover arquivos

de backup e de registro do Tableau Server.

Observação: se você planeja reinstalar o Tableau Server e Ativar o Tableau Server
usando o serviço ATR (Autorização para execução) , recomendamos remover as infor-

mações de licenciamento antes de reinstalar e ativar o Tableau Server usando o Ser-

ver ATR.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Execute o script tableau-server-obliterate.cmd:

Como padrão:C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\tableau-server-obli-

terate.cmd -a -y -y -y

Observação: se você já tiver desinstalado o Tableau Server por meio do Painel
de Controle e agora quiser removê-lo completamente, execute a cópia do script

tableau-server-obliterate.cmd localizada na pasta \Tableau Ser-

ver\temp (por padrão: C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\temp) . Caso o script não esteja nesse diretório, reinstale o pacote do

Tableau Server e, em seguida, execute o script tableau-server-obli-

terate.cmd da pasta de scripts (Como padrão:C:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\).

Você tambémpode obter uma cópia do script deste artigo da Base de dados de

conhecimento: Script obliterate indisponível.
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Se a sua instalação do Tableau Server for de vários nós (distribuída), execute o script

tableau-server-obliterate.cmd em cada nó do cluster.

3. Reinicie cada computador no qual você executou o script tableau-server-obli-

terate.cmd.

Para remover completamente o Tableau e o licenciamento

Oscript de exemplo neste procedimento também inclui a opção -a para remover arquivos

de backup e de registro do Tableau Server.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Desative qualquer chave do produto ativa.

tsm licenses deactivate -k <product_key>

3. Execute o script tableau-server-obliterate.cmd:

Como padrão:C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\tableau-server-obli-

terate.cmd -a -y -y -y -l

A opção -l para o script obliterate remove todos os arquivos de licenciamento do

computador se o computador estiver conectado à internet. O script primeiro tenta

desativar qualquer licença ativa, mas removerá todas as informações de licen-

ciamento independentemente do sucesso ou falha dessa desativação. Por isso reco-

mendamos executar o comando tsm licenses deactivate antes de executar

o script obliterate.

Observação: se você já tiver desinstalado o Tableau Server por meio do Painel
de Controle e agora quiser removê-lo completamente, execute a cópia do script

tableau-server-obliterate.cmd localizada na pasta \Tableau Ser-

ver\temp (por padrão: C:\Program Files\Tableau\Tableau
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Server\temp) . Caso o script não esteja nesse diretório, reinstale o pacote do

Tableau Server e, em seguida, execute o script tableau-server-obli-

terate.cmd da pasta de scripts (Como padrão:C:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\).

Se a sua instalação do Tableau Server for de vários nós (distribuída), execute o

script tableau-server-obliterate.cmd em cada nó do cluster. Não é neces-

sário desativar as licenças em qualquer nó adicional.

4. Reinicie cada computador no qual você executou o script tableau-server-obli-

terate.cmd.

Resultado da ajuda para script tableau-server-obliterate

Oconteúdo de ajuda a seguir é a saída da execução do comando a seguir:

tableau-server-obliterate -h

Oscript ./tableau-server-obliterate está instalado no Como padrão:C:\Program

Files\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\.

Saída

Remove Tableau Server from this computer.

This script will stop and remove all Tableau Services from this

computer. It also removes data and configuration files. It lea-

ves

licensing in place. It also preserves logs and backup files,

which

are moved to a temp directory under the Tableau data folder.

You can

force removal of these files, and licensing, using optional

parameters.
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This script is destructive and not reversible. It should only

be used to clean Tableau Server from a computer. For multi-node

installations, you must run the script separately on each node.

This script must be run as the Administrator.

-y Required. Yes, remove Tableau Server from this com-

puter.

Must be specified three times to confirm.

-q Optional. Quiet mode. Windows only. Do not display

progress UI when removing Tableau Server.

-l Optional. Delete licensing files and data. This com-

mand

will attempt to deactivate licenses before deleting

licensing data. Internet access is required for license

deactivation. Offline deactivation is not supported.

To deactivate license before removing Tableau Server,

run 'tsm licenses deactivate' before running this script.

-k Optional. Do not copy backups to logs_temp direc-

tory.

-g Optional. Do not copy logs to logs_temp directory.

-a Optional. Do not copy anything to logs_temp direc-

tory.
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Gerenciar sites individuais
Além de planejar os sites no Tableau, você pode gerenciar usuários, grupos e projetos e con-

trolar o acesso ao conteúdo, gerenciar os dados do site e interagir commodos de exibição

naWeb.

O que é um site 499

Planejamento de um site 503

Referência de configurações do site 506

Gerenciar usuários e grupos 522

Portais personalizados baseados em painel 592

Gerenciar acesso ao conteúdo 596

O que é um site
Você pode estar acostumado a usar o termo site para significar "um conjunto de com-

putadores conectados", ou talvez uma forma abreviada de "site daWeb." Mas no contexto

do Tableau, usamos site como referência a uma coleção de usuários, grupos e conteúdo

(pastas de trabalho, fontes de dados) isolados de qualquer outro conteúdo ou grupo na

mesma instância do Tableau Server. Ou seja, o Tableau Server é compatível com a locação

múltipla, permitindo que os administradores de servidor criem sites no servidor para vários

conjuntos de usuários e conteúdo.

Todo o conteúdo de servidor é publicado, acessado e gerenciado com base no site. Cada

site tem sua própria URL e seu próprio conjunto de usuários (embora cada usuário do ser-

vidor possa ser adicionado a vários sites). O conteúdo de cada site (projetos, pastas de tra-

balho e fontes de dados) é completamente isolado do conteúdo de outros sites.
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Se você for um administrador de servidor na implantação do seu Tableau Server, saiba

mais sobre os sites, quando usá-los (versus projetos) emuito mais emVisão geral dos

sites, na seçãoGerenciar servidor.

Observação: este artigo pertence aos sites de configuração nas implantações do
Tableau Server. Para o Tableau Cloud, consulte Função e tarefas do administrador de

site.

Tarefas do administrador de sites

Onde a função no site do Administrador de servidor conceder ao usuário acesso irrestrito à

implantação completa do Tableau Server, a função no site do Administrador de site con-

cede ao usuário acesso irrestrito ouminimamente restrito ao nível do site. As diferenças

entre Administrador de site criador e Administrador de site explorador estão no nível da

conexão de dados e do acesso a publicação. As duas funções permitem a administração

do próprio site e o gerenciamento de usuários do site. Para obter mais informações, con-

sulte Definir funções dos usuários no site.

Embora um administrador de servidor possa trabalhar nos níveis de servidor e de site, faze-

mos uma distinção entre os dois níveis de tarefas. O administrador de site é normalmente o

responsável por criar e fazer amanutenção da estrutura que permite aos usuários do

Tableau na sua empresa publicar, compartilhar, gerenciar e conectar-se a fontes de dados

e pastas de trabalho. Nessa veia, as tarefas de administrador de site incluem qualquer uma

das seguintes (e as duas funções permitem esse nível de acesso):

l Criação de hierarquias de projeto para organizar as fontes de dados e as pastas de

trabalho do site.

Isso pode incluir delegar o gerenciamento em nível de projeto para os líderes de pro-

jeto.

l Criação de grupos e atribuição de permissões que permitem aos usuários acessar
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somente o conteúdo necessário.

l Adição e remoção de usuários, atribuindo a eles às funções de site.

Isso é permitido por padrão em um site; no entanto, um administrador de servidor

pode restringir esse acesso somente no servidor.

l Gerenciamento de agendas de extração e assinatura do site.

l Monitoramento da atividade do site.

Para obter mais informações sobre a distinção entre o administrador de servidor e o admi-

nistrador de site, consulte Acesso de nível de administrador aos sites, na seçãoGerenciar
servidor .

Etapas para configurar o seu site

A tabela abaixomostra uma sequência solta de etapas para configurar um site, juntamente

com links para tópicos em que é possível obter mais informações. Complete as etapas na

ordem que for melhor para você.

No entanto, antes de executar as etapas para configurar o site, recomendamos que reserve

algunsminutos com os artigos nesta seção, para aprender sobre as autenticações de site,

funções de site, projetos e permissões. Idealmente, você documentaria um plano para seus

projetos, grupos e sua estratégia geral de permissões. Em seguida, configure alguns pro-

jetos e adicione um conjunto preliminar de usuários, para testar o plano e solucionar pro-

blemas, antes de adicionar os usuários restantes. É possível alterar diversas configurações

quando os usuários já estão usando o site, mas procureminimizar a necessidade por alte-

rações pós-produção desde o início.

Planejar Para complementar as recomendações acima desta

tabela, obtenha uma visão geral de como os com-

ponentes do site funcionam em conjunto emPla-

nejamento de um site.
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Configurar o acesso Trabalhe com o administrador de servidor para deter-

minar como os usuários fazem logon no site e con-

figure o site conforme apropriado.

Por exemplo, se o servidor estiver configurado para

um logon único usando SAML, você tambémpode

configurar a autenticação SAML no site.

Criar projetos e a
estrutura de per-
missões

Os projetos ajudam a organizar o conteúdo, delegar

o gerenciamento de conteúdo do projeto e gerenciar

as permissões demodo eficaz. Para começar, con-

sulte Usar projetos para gerenciar o acesso ao con-

teúdo.

Adicione usuários Determine os usuários que podem fazer logon no

site. Consulte Adicionar usuários a um site.

Transfira seus dados
para o Tableau Server

Após você criar sua estrutura de projetos e per-

missões, designe usuários aprovados para publi-

cação e gerenciamento de fontes de dados

aprovadas aos projetos apropriados no site.

Em algumas empresas, pessoas servem em várias

funções do Tableau. O administradores de site comu-

mente também são administradores de dados. Com

isso, queremos dizer que eles criam, publicam e

gerenciam as conexões de dados do Tableau. Se

esse for o seu caso, certifique-se de que a você foi

atribuída a função no site Administrador de site cri-

ador.

Após o conteúdo ser publicado no site, é possível

manter as informações de conexão (credenciais,
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tokens de acesso) e atualizar as agendas. Para

obter mais informações, consulte Atualizar dados

em uma agenda.

Analise o uso e o
desempenho do site

Monitore o uso, desempenho e outrasmétricas. Con-

sulte Exibições administrativas .

Planejamento de um site
Antes de adicionar usuários e conteúdo em um site, recomendamos que os seguintes aspec-

tos do site sejam planejados:

l Projetos

l Usuários e grupos

l Funções e permissões de sites

l Agendas de atualização da extração

As seções subsequentes descrevem esses componentes do site, pressupondo que você já

esteja familiarizado com eles.

Observação: este artigo e seção se aplicam somente às implantações do Tableau Ser-

ver que vocêmantém, locais ou na nuvem. Se for usuário do Tableau Cloud, consulte

Gerenciar acesso ao conteúdo.

Projetos

É possível criar projetos em um site, que agem como contêineres nos quais é possível orga-

nizar ativos de conteúdos relacionados (como fontes de dados e pastas de trabalho). Por
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exemplo, você pode configurar um projeto para conter todas as fontes de dados e pastas

de trabalho certificadas que a sua empresa usa em decisões demissão crítica. Ou pode

criar projetos por departamentos.

Os projetos também são úteis para gerenciar permissões. Uma vez informado de como os

seus usuários precisam acessar o conteúdo, torna-semais fácil criar projetos baseados

nesse tipo de conteúdo emanter as permissões no nível do projeto.

Cada site tem umprojeto padrão denominadoPadrão. Ao criar projetos, os novos projetos
herdam as permissões iniciais do projeto padrão. Na prática, o projeto padrão é ummodelo

para novos projetos nesse site. Conforme explicamos nos artigos relacionados, para amai-

oria dos ambientes, recomendamos que o projeto Padrão seja utilizado apenas como um

modelo de permissões e não como um contêiner para o conteúdo publicado.

Para obter mais informações, consulte Usar projetos para gerenciar o acesso ao conteúdo.

Usuários e grupos

Qualquer usuário que publicará conteúdo ou acessará conteúdo publicado em um site deve

ser capaz de fazer logon nomesmo. Se o usuário já tiver uma conta no servidor, você pre-

cisará adicioná-lo ao site apropriado. Você tambémpode adicionar um usuário amais de

um site. Se o usuário ainda não existe, será preciso criá-lo. De qualquer maneira, faça uma

lista dos usuários que precisarão fazer logon em cada site.

Observação: a licença de servidor pode restringir quantos usuários você pode ter ou
que nível de acesso eles podem ter. Verifique com o administrador de servidor para

garantir que você poderá ter uma conta para todos os seus usuários.

No geral, recomendamos criar grupos no servidor e adicione usuários aos grupos. Isso

ajuda a simplificar o gerenciamento das permissões. Você pode atribuir permissões aos

grupos, para concedê-las a todos os usuários no grupo. (Veja a próxima seção).
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Uma estratégia comumé criar grupos para usuários que usam o conteúdo demaneiras simi-

lares. Por exemplo, você pode criar um grupo chamado VendasPTPublicadores para todos

os usuários no departamento de vendas que publicam pastas de trabalho, e um grupo sepa-

rado chamado VendasFDPublicadores para os usuários de Vendas que publicam fontes de

dados. Cada um desses conjuntos de usuários precisa do próprio conjunto de recursos,

então faz sentido ter um grupo para cada para essas necessidades.

Funções e permissões de sites

Cada usuário tem uma função de site determina omáximo de permissões que um usuário

pode ter. Como parte do planejamento do seu site, você precisa decidir a função de site de

cada usuário. Um usuário com uma função de site muito restritiva pode não ser capaz de

fazer o trabalho que precisa. Damesma forma, uma prática recomendada de segurança é

limitar os recursos dos usuários aos necessários para fazer o trabalho. Isso é conhecido

como seguir o princípio domenor privilégio.

Você ou um administrador de site ao qual você delegou essa tarefa deve determinar as per-

missões que um usuário precisa para trabalhar com conteúdo. Cada ativo de conteúdo

(pasta de trabalho, fonte de dados, projeto) oferece suporte a um conjunto de recursos. Por

exemplo, você podeVisualizar ouAdicionar comentários a uma pasta de trabalho. Antes
de um usuário realizar tarefas em uma pasta de trabalho, suas permissões devem permitir

esses recursos. Uma prática recomendada é desenhar ummapeamento das permissões

aos usuários fora do Tableau, antes de você tentar configurar isso no servidor.

As permissões determinam o que um usuário pode fazer dentro do contexto de uma função

de site. Um usuário cuja função no site éViewer nunca poderá publicar no site, inde-
pendente das permissões concedidas a ele. Um usuário cuja função no site éCreator pode
publicar uma pasta de trabalho no site, mas apenas se esse usuário tiver permissão para sal-

var e exibir pastas de trabalho.

Agendas de atualização da extração

Se os usuários publicarem fontes de dados ou pastas de trabalho que incluem extrações, é

recomendado verificar se as extrações estão atualizadas e contêm os dadosmais recentes.
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Os usuários podem atualizar uma extraçãomanualmente, mas isso não é recomendado no

caso de uma grande extração, pois pode levar muito tempo. Em vez disso, configure as

agendas para quando uma extração deve ser atualizada. Outra tarefa de planejamento do

administrador de site é, portanto, pensar em quando as extrações devem ser atualizadas e

configurar agendas.

Referência de configurações do site
Como administrador do Tableau, você pode personalizá-lo para sua organização usando

as configurações abaixo. As configurações disponíveis para você dependem da con-

figuração do seu site e se você usa o Tableau Cloud ou o Tableau Server. Para exibir e edi-

tar as configurações do site, você deve ser Administrador do site no Tableau Cloud ou

Administrador do servidor no Tableau Server.

Observação: para encontrar uma configuração específica abaixo, pressione Ctrl+F
(Windows) ou Command+F (macOS). OTableau Cloud e o Tableau Server apre-

sentam essas configurações em uma ordem diferente.

Acesso às configurações do site

l (Tableau Cloud) Na página inicial, expanda o painel lateral e clique em Con-
figurações na parte inferior.
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l (Tableau Server) Se estiver editando um site existente, selecione-o na página de

Sites e, em seguida, selecioneEditar configurações. Ou, em uma implantação de

site único, clique emConfigurações e na parte inferior do painel lateral.

Guia Geral

Configuração Descrição

Nome do site e ID
(somente Admi-
nistradores do
Tableau Server)

Especifica o nome do site visto na interface do usuário e a ID vista na
URL do site. (Se estiver editando um site Padrão, não é possível alte-
rar a ID.)

Você não pode alterar a parte "#/site" da URL (por exemplo, http://-

localhost/#/site/sales). Em ambientes de servidor de vários sites,

estes segmentos aparecem naURL de sites diferentes do site

Padrão.

Armazenamento
(somente Admi-
nistradores do
Tableau Server)

Selecione Limite do servidor ouGB e, para a segunda opção,
insira o número de gigabytes que deseja como limite para o espaço
de armazenamento para pastas de trabalho, extrações e outras fon-
tes de dados publicadas.
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Se você definir um limite de servidor e o site excedê-lo, os publi-

cadores serão impedidos de carregar conteúdo novo até que o site

esteja dentro do limite novamente. Os administradores de servidor

podem rastrear em que ponto o site se encontra em relação ao seu

limite usando as colunasArmazenamento máximo eArma-
zenamento usado na página Sites.

Histórico de revi-
são (somente
Administradores
do Tableau Ser-
ver)

Especifica o número de versões anteriores de pastas de trabalho, flu-
xos e fontes de dados armazenadas no servidor.

Tableau Prep
Conductor

Controla se os usuários com permissões apropriadas podem agen-
dar e monitorar fluxos. O Tableau Prep Conductor faz parte do Data
Management. Para obter mais informações, consulte Tableau Prep
Conductor.

Criação na Web Controla se a criação baseada em navegador está habilitada para o
site. Quando a criação na Web para pastas de trabalho é desa-
tivada, os usuários não podem criar ou editar pastas de trabalho
publicadas no ambiente da Web do servidor, no entanto, devem
usar o Tableau Desktop para republicar a pasta de trabalho.
Quando a criação na Web para fluxos é desativada, os usuários não
podem criar ou editar fluxos publicados do ambiente da Web do ser-
vidor, mas devem usar o Tableau Prep Builder para republicar o
fluxo.

Para obter mais informações, consulte Definir acesso e funções de

criação naWeb de um site na Ajuda do Tableau Cloud.

Gerenciamento
de usuários
(somente Admi-
nistradores do
Tableau Server)

Determina se apenas os administradores de servidor podem adi-
cionar e remover usuários e alterar as funções de site, ou se os admi-
nistradores de site também podem fazer isso.

Se você permitir que os administradores de site gerenciem usu-

Tableau Software 509

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/online/pt-br/prep_conductor_online_intro.htm
https://help.tableau.com/current/online/pt-br/prep_conductor_online_intro.htm
https://help.tableau.com/current/online/pt-br/web_author_enable.htm
https://help.tableau.com/current/online/pt-br/web_author_enable.htm


ários, especifique quantos usuários eles podem adicionar ao site,

selecionando uma destas opções:

l O Limite do servidor adiciona o número de licenças de assen-
tos disponíveis do servidor. Para um servidor com licen-
ciamento baseado em núcleo, não há limite.

l O limite de site permite que os administradores de site adi-
cionem usuários até um limite especificado por você.

l O limite de função de site permite que um administrador de
site adicione usuários de cada função de site até o limite de
licença especificado para o site.

Para obter mais informações, consulte Exibir licenças do servidor.

Acesso de visi-
tantes

Permite que pessoas sem uma conta do Tableau Server vejam exi-
bições com permissões de acesso ao visitante.

Observação: se você usar o Tableau Server, o administrador
poderá desativar o Acesso ao visitante.

Tableau Catalog Desativa os recursos do Catalog quando o site do Tableau Server
ou Tableau Cloud é licenciado com Data Management. Para obter
mais informações, consulte Desabilitar o Catalog.

Desempenho da
pasta de trabalho
após uma atu-
alização pro-
gramada
(somente Admi-
nistradores do
Tableau Server)

Pré-calcula pastas de trabalho visualizadas recentemente com atu-
alizações programadas para abri-las mais rapidamente. Para obter
mais informações, consulte Configurar desempenho da pasta de tra-
balho após uma atualização agendada.

Métricas de
desempenho da

Permite que os usuários do site coletem métricas sobre o desem-
penho das pastas de trabalho, como a rapidez com que carregam.
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pasta de trabalho
(somente Admi-
nistradores do
Tableau Server)

Para iniciar o registro, os usuários devem adicionar um parâmetro à
URL da pasta de trabalho. Para obter mais informações, consulte
Criar um registro de desempenho.

Limpeza de cha-
ves gerenciadas
(somente admi-
nistradores do
Tableau Server)

Permite que os administradores do site gerenciem keychain de cre-
denciais salvas para conexões OAuth no site. Para obter mais infor-
mações, consulte ConexõesOAuth.

Suspender auto-
maticamente tare-
fas de
atualização da
extração

Para economizar recursos, o Tableau pode suspender auto-
maticamente as tarefas de atualização de extração para pastas de
trabalho inativas. Esse recurso se aplica apenas a agendas de atu-
alização executadas semanalmente ou com mais frequência. Para
obter mais informações, consulte Suspender automaticamente as
atualizações de extração para pastas de trabalho inativas na Ajuda
do Tableau Cloud.

Tarefas vin-

culadas

(Tableau Server

e admi-

nistradores de

site apenas)

Permite que os administradores do Server capacitem os usuários a

agendarem tarefas de fluxo para serem executadas em sequência.

Eles tambémpodem permitir que os usuários acionem as tarefas de

fluxo agendadas para execução usandoExecutar agora.

Essa configuração pode ser aplicada no nível do servidor para

incluir todos os sites no Tableau Server. A configuração pode ser

desabilitada no nível do site para incluir apenas sites específicos.

Se a configuração for desabilitada depois que as tarefas vinculadas

forem agendadas, todas as tarefas em execução serão concluídas,

e as tarefas vinculadas agendadas serão ocultadas e não serão

mais exibidas na guia Tarefas agendadas.

Para obter mais informações, consulte Agendar tarefas vinculadas.

Configurações Especifica o endereço e o rodapé de mensagens vistos em e-mails
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de e-mail
(somente Admi-
nistradores do
Tableau Server)

automáticos para alertas e assinaturas.

Notificação de
convites do site
(somente
Tableau Cloud)

Para sites com autenticação de login único, envia um e-mail de con-
vite quando novos usuários são adicionados ao site.

Logotipo do site Especifica a imagem que aparece com o nome do site.

Página inicial Controla qual página do site aparece quando os usuários entram.
Por padrão, a página inicial é exibida, mas você pode abrir Todos os
projetos, Todas as pastas de trabalho ou outras páginas. Para obter
mais informações, consulte Definir a página inicial padrão na Ajuda
do Tableau Cloud.

Observação: se você usar o Tableau Server, o administrador
poderá substituir a configuração deste site.

Visibilidade do
usuário

Controla quais nomes de usuários e grupos são visíveis para outros
usuários. Para obter mais informações, consulteGerenciar visi-
bilidade do usuário na ajuda do Tableau Cloud.

Disponibilidade
de Pergunte aos
dados

Controla se a ampliação de Pergunte aos dados está ativada ou
desativada por padrão para fontes de dados. Pergunte aos dados
permite que os usuários consultem dados usando linguagem colo-
quial e veja automaticamente visualizações. Para obter mais infor-
mações, consulte Criar exibições automaticamente com o Pergunte
aos dados (AskData) na Ajuda do usuário do Tableau.

Disponibilidade
de Explique os
dados

Controla se os usuários do site com as permissões apropriadas
podem executar o Explique os dados e os autores podem acessar
as configurações do Explique os dados. Para obter mais infor-
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mações, consulte Controle de acesso a Explicar os dados. Para
saber mais sobre Explique os dados, consulte Descobrir insights
mais rápido comExplicar os dados .

Acesso auto-
mático a meta-
dados sobre
bancos de dados
e tabelas

Concede automaticamente aos usuários certos recursos para ativos
externos usando permissões derivadas. Para obter mais infor-
mações, consulte Desativar permissões derivadas na ajuda do
Tableau Cloud.

Dados de linha-
gem con-
fidenciais

Especifica se os dados de linhagem confidenciais devem ser ofus-
cados ou filtrados quando os usuários não tiverem as permissões
apropriadas aos metadados relacionados. Para obter mais infor-
mações, consulte Dados de linhagem de confidenciais.

União cruzada de
banco de dados

Determina onde o processo de união acontece ao combinar dados
de várias fontes. Para obter mais informações, consulte Combinar
tabelas de diferentes bancos de dados na Ajuda do usuário do
Tableau.

Extrair crip-
tografia em
repouso
(somente Admi-
nistradores do
Tableau Server)

Permite criptografar extrações .hyper enquanto elas são arma-
zenadas no Tableau Server. Os administradores do Server podem
impor a criptografia de todas as extrações no site ou permitir que os
usuários criptografem todas as extrações associadas a deter-
minadas pastas de trabalho publicadas ou fontes de dados. Para
obter mais informações, consulte Extrair criptografia em repouso.

Acesso ao
suporte do
Tableau
(somente
Tableau Cloud)

Permite que os técnicos de suporte do Tableau acessem o site para
ajudar a solucionar casos de suporte. Por padrão, esse recurso fica
desabilitado. Para obter mais informações, consulte Habilitar o
acesso ao suporte.

Compartilhar Permite que os usuários compartilhem itens diretamente com outros
usuários. Quando um item é compartilhado, os destinatários rece-
bem uma notificação e o item é adicionado à sua página Com-
partilhado comigo. Se isso não estiver ativado, os usuários só
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poderão copiar um link para compartilhar. Para obter mais infor-
mações, consulte Compartilhar conteúdo daWeb na Ajuda do usu-
ário do Tableau.

Comentários Controla se os usuários podem adicionar observações em um painel
lateral de Comentários para cada exibição e exibe um@mention a
outros usuários do Tableau para notificá-los por e-mail. Para obter
mais informações, consulte Comentários nas exibições na Ajuda do
usuário do Tableau.

Alertas ori-
entados por
dados

Permite que os usuários recebam e-mails automaticamente quando
os dados atingem os limites-chave. Para obter mais informações,
consulte Enviar alertas direcionados por dados na Ajuda do usuário
do Tableau.

Assinaturas Permite que os usuários do site assinem exibições e recebam e-
mails regulares deles. No Tableau Server, essas opções só estarão
visíveis se você tiver definido as configurações da inscrições.

Avisos de qua-
lidade de dados
em assinaturas

Controla se as assinaturas incluem avisos de qualidade de dados
upstream relevantes no e-mail. No Tableau Server, essas opções só
estarão disponíveis se você tiver ativado e configurado as assi-
naturas. Para obter mais informações sobre os avisos de qualidade
de dados, consulte Definir um aviso de qualidade de dados.

Observação: os avisos de qualidade de dados são um recurso

do Tableau Catalog, que faz parte do DataManagement.

Marcação Especifica o número de marcas que os usuários podem adicionar
aos itens. O limite padrão é 50 marcas e o máximo é 200. Para obter
mais informações, consulte Usar marcas.

Recomendações
para exibições

Controla se as recomendações aparecem no site e se os nomes dos
usuários que olharam os itens recomendados mostram nas dicas de
ferramentas de recomendação.
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Observação: se você usar o Tableau Server, o administrador
poderá desativar asRecomendações.

Solicitar acesso Permite que os usuários enviem solicitações de acesso aos pro-
prietários de conteúdo ou projetos. Para obter mais informações,
consulte Permitir que os usuários do site solicitem acesso ao con-
teúdo na Ajuda do Tableau Cloud.

Tipo de conteúdo
de métricas

Controla se as métricas estão disponíveis no site. Quando as métri-
cas são ativadas, os usuários podem criar métricas com base em
visualizações e elas aparecem como um tipo de conteúdo. Quando
desativadas, as métricas não aparecerão no site nem continuarão a
ser sincronizadas. Se você ativar as métricas novamente, as métri-
cas preexistentes reaparecerão e retomarão a atualização. Para
obter mais informações, consulte "Configurar para Métricas" na
Ajuda do Tableau Cloud ou Ajuda do Tableau Server.

Objetos de
página da Web e
imagens da Web

Controla se esses objetos de imagem e página da Web podem exibir
URLs de destino. Para obter mais informações, consulte Segurança
para objetos da página daWeb na Ajuda do usuário do Tableau.

Espaço pessoal Permite que os usuários do site Creator e Explorer criem e salvem
conteúdo em um Espaço pessoal privado. Quando o Espaço pes-
soal está ativado, você pode definir os limites de armazenamento do
usuário. Para obter mais informações, consulte Criar e editar con-
teúdo privado no espaço pessoal .

Coleções Controla se as coleções estão disponíveis no site. Quando você
ativa as coleções, os usuários podem criar coleções para organizar
o conteúdo e navegar pelas coleções disponibilizadas por outros
usuários. Para obter mais informações, consulteOrganizar itens em
uma coleção.

Fuso horário do
site para extra-

O fuso horário padrão para as fontes de dados baseadas em extra-
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ções ções em um site é o Tempo Universal Coordenado (UTC). Os admi-
nistradores de site podem definir um fuso horário diferente. Para
obter mais informações, consulte Definir o fuso horário do site para
extrações na Ajuda do Tableau Server ou Definir o fuso horário do
site para extrações na Ajuda do Tableau Cloud.

Extrair noti-
ficações do limite
de cotas

Envia alertas de e-mail para todos os administradores do site
quando os trabalhos de atualização de extrações são cancelados
devido a problemas de capacidade.

Parâmetros de

fluxo

(Tableau Server

e admi-

nistradores de

site apenas)

Permite que os usuários planejem e executem fluxos que incluem

parâmetros.

Os administradores tambémpodem ativar os parâmetros de fluxo

para aceitar qualquer valor. Se esta opção for ativada, qualquer usu-

ário de fluxo pode inserir qualquer valor em umparâmetro, poten-

cialmente expondo dados aos quais o usuário não deve ter acesso.

Os parâmetros podem ser inseridos em uma etapa de entrada para

nome de arquivo e caminho, nome de tabela ou ao usar consultas

SQL personalizado, em uma etapa de saída para nome de arquivo e

caminho e nome de tabela, e em qualquer tipo de etapa para filtros

ou valores calculados.

As configurações de parâmetro de fluxo podem ser aplicadas no

nível do servidor para incluir todos os sites no Tableau Server. As

configurações podem ser desabilitadas no nível do site para incluir

apenas sites específicos.

Para obter mais informações sobre como usar parâmetros, consulte

Criar e usar parâmetros em fluxos na ajuda do Tableau Prep.

Executar agora Controles que podem executar trabalhos manualmente usando a
opção Executar agora da Web, API Rest e Tabcmd. Por padrão,
essa opção é selecionada para permitir que os usuários executem
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os trabalhos manualmente. Desmarque a caixa de seleção, apenas
se os administradores são autorizados a executar trabalhos manu-
almente.

Observação: se você usar o Tableau Server, o administrador
poderá desabilitar a configuração deste site.

Gerenciar noti-
ficações

Controla como os usuários do site podem receber notificações para
eventos como extrações de trabalhos, execuções de fluxo, quando
outro usuário compartilha conteúdo com eles ou os menciona em
um comentário. As notificações podem ser vistas em seu site do
Tableau através do centro de notificação, enviadas por e-mail ou
para a área de trabalho do Slack. Quando uma notificação é ativada,
os usuários podem configurar as preferências de notificação na
página Configurações de conta.

Observação: se você usar o Tableau Server, o administrador
de servidor poderá desabilitar a configuração deste site.

Inscrições de
fluxo

Controla se os proprietários de fluxo podem agendar e enviar e-
mails com dados de saída de fluxo para si mesmos e para outras
pessoas. Ao permitir assinaturas de fluxo, você pode controlar se os
dados de saída de fluxo são incluídos no e-mail de assinatura e se
os arquivos de saída de fluxo são anexados ao e-mail. Para obter
mais informações, consulte Notificar usuários sobre execuções de
fluxo bem-sucedidas

Registro de cli-
entes OAuth

Para um subconjunto de conectores, você pode registrar um cliente
OAuth personalizado para o site e substituir um cliente OAuth que foi
configurado para o servidor. Ao registrar um cliente OAuth per-
sonalizado, você habilita conexões novas e existentes para usar o cli-
ente OAuth no nível do site, em vez do cliente OAuth em todo o
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servidor. Para obter mais informações, consulte Configurar OAuth
personalizado.

Aceleração da
exibição

Controla se os usuários do site Creator e Explorer podem acelerar
as exibições em suas pastas de trabalho para tempos de car-
regamento mais rápidos. Ao permitir a aceleração de exibição, você
pode definir um número máximo de exibições a serem aceleradas e
pode optar por suspender automaticamente a aceleração para exi-
bições que falham repetidamente na tarefa de aceleração. Para
obter mais informações, consulte Aceleração da exibição.

Guia Autenticação (Tableau Cloud)

Configuração Descrição

Tipos de auten-
ticação

Especifica como os usuário podem usar no site e como eles o aces-
sam após o primeiro logon. A autenticação verifica a identidade de
um usuário. Para obter mais informações, consulte Autenticação.

Tipo de auten-
ticação padrão
para exibições
inseridas

Especifica como os usuários podem fazer logon em visualizações
incorporadas. Por padrão, a autenticação do Tableau é selecionada.

Gerenciar usu-
ários

Permite adicionar novos usuários ao site ou alterar a função do site e
o método de autenticação para usuários existentes.

Provisionamento
automático e sin-
cronização de
grupo (SCIM)

Permite gerenciar usuários no site através de um provedor de iden-
tidade de terceiros (IdP). Quando habilidato, preenche as caixas
URL base e Segredo com os valores que serão usados na con-
figuração SCIM do IdP. Para obter mais informações, consulte Auto-
matizar o provisionamento de usuários e sincronização de grupos
por meio de um provedor de identidade externo.

Clientes conec-
tados

Permite que clientes do Tableau, como Tableau Mobile, Tableau
Bridge e outros, permaneçam autenticados no servidor, depois que
um usuário fornece credenciais de logon pela primeira vez. Quando
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a opção estpa desativada, os usuários são obrigados a fazer login
explicitamente cada vez que acessam o Tableau Cloud. Para obter
informações, consulte Acessar sites de Clientes conectados.

Guia Bridge (Tableau Cloud)

Configuração Descrição

Cliente que
não executa
notificações

Envia alertas de e-mail para proprietários de fontes de dados, quando
um cliente parece estar desconectado do site.

Pooling Distribui consultas ao vivo e atualização de trabalhos em todos os cli-
entes em pools do Bridge. Para obter mais informações, consulte Con-
figurar e gerenciar o pool do cliente do Bridge na ajuda do Tableau
Cloud.

Lista de per-
missões de
rede privada

Adicione e gerencie domínios que permitem o acesso dedicado do pool

de ponte aos dados da rede privada em nome do Tableau Cloud.

Guia Extensões

Configuração Descrição

Extensões de
painel

Gerenciar e controlar extensões do painel. As extensões de painel são
aplicativos da Web executados em áreas do painel personalizadas e
podem interagir com o restante do painel. Para obter mais informações,
consulte "Gerenciar extensões de painel" na Ajuda do Tableau Cloud
ou Ajuda do Tableau Server.

Extensões do
Analytics

Ativa um conjunto de funções que os usuários podem usar para trans-
mitir expressões a extensões do Analytics para integração com R e
Python. Para obter mais informações, consulte "Configurar conexão
com extensões do Analytics" na Ajuda do Tableau Cloud ou Ajuda do
Tableau Server.
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Extensão do
Tableau Prep

Ao criar fluxos naWeb, permite que os usuários apliquemmodelos do

Einstein Discovery a seus fluxos para fazer previsões de pontuação em

massa para seus dados.

Para obter mais informações, consulte Configurar integração do Eins-

tein Discovery na ajuda do Tableau Server.

Guia Integrações

Configuração Descrição

Conectividade do Slack Exibe conexões entre um espaço de trabalho do Slack e

o site do Tableau. Quando conectados, os usuários do

site do Tableau podem ver as notificações do Tableau

na área de trabalho conectada do Slack.

Observação: no Tableau Server, um administrador

do Slack deve criar um aplicativo Slack privado e ins-

talá-lo em umespaço de trabalho do Slack antes

que o administrador do Tableau Server possa adi-

cionar um cliente OAuth e se conectar ao Slack.

No Tableau Server, você pode adicionar informações do

cliente OAuth para um aplicativo Slack privado e sele-

cionar Conectar ao Slack para finalizar a conexão. Para

obter mais informações, consulte Integrar o Tableau

com a área de trabalho do Slack.

Extensões do Analytics Ativa um conjunto de funções que os usuários podem
usar para transmitir expressões a extensões do Analy-
tics para integração com R e Python. Para obter mais
informações, consulte "Configurar conexão com
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extensões do Analytics" na Ajuda do Tableau Cloud ou
Ajuda do Tableau Server.

Publicar no Salesforce

(visualização limitada em

Tableau Cloud)

Permite que os usuários do site publiquem exibições em
um aplicativo Salesforce.

Quando uma exibição é publicada no Salesforce, qual-

quer pessoa com acesso ao aplicativo selecionado pode

ver que o conteúdo existe. No entanto, somente aqueles

conectados com permissões existentes do Tableau

podem ver a exibição. Para obter mais informações, con-

sulte Publicar exibições no Salesforce (visualização limi-

tada).

Guia Aplicativos conectados

Configuração Descrição

Aplicativos conectados Crie e gerencie aplicativos conectados ao Tableau ou

relacionamentos de confiança diretas explícitas ouOAuth

2.0 de confiança entre seu site do Tableau Cloud e apli-

cativos personalizados e autorize programaticamente o

acesso à API REST do Tableau em nome dos usuários

usando tokens daWeb JSON (JWTs). Para obter mais

informações, consulte Usar os aplicativos conectados do

Tableau para integração de aplicativos na ajuda do

Tableau Cloud.

Guia Móvel

Configuração Descrição

Bloqueio do aplicativo Requer um método biométrico ou senha do dispositivo
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para que os usuários abram o site no Tableau Mobile.
Para obter mais informações, consulte Habilitar bloqueio
de aplicativos para adicionar segurança no guia de
implantação do Tableau Mobile.

Visualizações off-line Controla se as visualizações offline são geradas para exi-
bição, quando os usuários acessam o site no Tableau
Mobile. Para obter mais informações, consulte Dados
móveis do Tableau Desktop nos dispositivos no Guia de
implantação do Tableau Mobile.

Gerenciar usuários e grupos
Adicione usuários aos sites do Tableau e defina suas funções de site, que determina o nível

de acesso de cada usuário. Além disso, crie grupos de usuários e habilite o acesso de con-

vidados aos sites.

Adicionar usuários a um site

Todas as pessoas que precisarem acessar o Tableau Server - seja para publicar, pes-

quisar editar o conteúdo ou administrar o site - devem ser adicionadas como umusuário.

Os administradores têm as seguintes opções para adicionar usuários:

l Adicione uma conta de usuário local ou uma conta de usuário do Active Directory,

como descrito adiante neste artigo.

Tambémé possível adicionar usuários ao importar um grupo do Active Directory.

Consulte Criar grupos pelo Active Directory.

l Importar usuários por meio de um arquivo CSV criado usando asDiretrizes do

arquivo de importação CSV.
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Acesso do administrador de site para o gerenciamento de usuários

Por padrão, os administradores de site podem adicionar e remover usuários em um site. Na

página Configurações, os administradores de servidor podem revogar essa capacidade,

para que apenas os administradores de servidor possam gerenciar os usuários do site.

Um administrador de site pode editar uma conta de usuário local existente somente se o

administrador tiver acesso a todos os sites dos quais o usuário émembro. Por exemplo, se

Usuário1 for ummembro dos sites A e B, um administrador do site B somente não poderá

editar o nome completo do Usuário1 ou redefinir a senha.

Adicionar usuários locais a um site

1. Entre no Tableau Server como umadministrador e, se necessário, selecione o site.

2. SelecioneUsuários. Na página Usuários, clique emAdicionar usuários e, em
seguida, clique emNovo usuário.
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3. Insira um nome de usuário. Com a autenticação local, usar um endereço de e-mail

para o nome de usuário é amelhor maneira de evitar conflitos de nome de usuário

(por exemplo, lrodriguez@example.com em vez de lrodriguez).

Os nomes de usuário não diferenciam letrasmaiúsculas deminúsculas. Dentre os

caracteres não permitidos nos nomes de usuário, estão inclusos o ponto e vírgula (;)

e a vírgula (,).

Além disso, insira as informações nos campos a seguir:

l Nome de exibição—digite um nome de exibição para o usuário (ex., Laura

Rodriguez).

l Senha: digite uma senha para o usuário.

l Confirmar senha—digite a senha novamente.
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l E-mail— isto é opcional e pode ser adicionadomais tarde nas configurações

de perfil do usuário.

4. Selecione uma função de site.

Para obter definições das funções de site, consulte Definir funções dos usuários no

site.

5. Clique emAdicionar usuário.

Adicionar os usuários do Active Directory a um site

Antes de adicionar usuários a um site, analise oGerenciamento de usuários em implan-

tações com armazenamentos de identidades externos para entender como vários domínios,

a nomeação de domínio, o NetBIOS e o formato do nome de usuário do Active Directory

influenciam o gerenciamento de usuário do Tableau.

1. Em um site, clique em Usuários, clique em Adicionar usuários e, depois, em Usu-
ário do Active Directory.

2. Insira um oumais nomes de usuários (separados por ponto e vírgula).

Por exemplo, tdavis; jjohnson; hwilson
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Se você estiver adicionando um usuário domesmo domínio do Active Directory em

que o servidor está sendo executado, basta digitar o Nome de usuário sem o domí-

nio. O domínio do servidor será adotado.

Observação: não insira o nome completo do usuário nesse campo, pois isso
pode causar erros durante o processo de importação.

3. Selecione uma função de site.

Para obter definições das funções de site, consulte Definir funções dos usuários no

site.

4. Clique em Importar usuários.

Remover usuários locais

1. Entre no Tableau Server como administrador, selecione o site e abra a páginaUsu-
ários.

2. Marque as caixas de seleção perto dos nomes dos usuários e, em seguida, nomenu

Ações selecioneRemover.

Se um usuário for membro apenas do site atual e não possui conteúdos, ele é remo-

vido do servidor.

Se um usuário removido do site atual for membro de outros sites no servidor, seu sta-

tus permanece inalterado nesses sites.

Informações relacionadas

l Tambémé possível Adicionar usuários ao Tableau Server, sem afiliação de site.

l Atualizar o Tableau Server para a versão 2018.1 ou posterior de uma versão anterior

a 2018.1, sem ativar licenças baseadas em usuário, afeta os usuários aos quais a
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função de siteVisualizador foi atribuída na versão de servidor antes da 2018.1.

Para saber mais, consulte a seção“Licenças baseadas em usuário” emVisão geral do

licenciamento e consulte Definir funções dos usuários no site.

Definir funções dos usuários no site

Ao adicionar usuários a um site no Tableau Server, independente do tipo de licença deles, é

necessário designá-lo uma função no site. A função no site significa o nível máximo de

acesso que um usuário pode ter no site. Juntamente com as permissões de conteúdo, a fun-

ção no site determina quem pode publicar, interagir ou apenas exibir o conteúdo publicado,

ou quem pode gerenciar os usuários e administrar o próprio site.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Definir funções dos usuários no site.

Como as licenças de usuário, funções de site e permissões de conteúdo
funcionam juntas

A interseção de um tipo de licença do usuário, função no site e permissões de conteúdo

determinam o nível de acesso que um usuário dispõe no site do Tableau.

Observação: a contagem do nível de licença na parte superior do cabeçalho na guia

Usuários do servidor pode ser diferente da contagem no filtro Função máxima do
usuário devido ao fato de alguns usuários terem funções diferentes nos sites.

1. O tipo de licença está associado ao usuário. A função que deseja atribuir ao usuário

no site determina o tipo de licença que ele exige.

Em umambiente de vários sites no Tableau Server, uma licença de usuário se aplica

a todos os sites que o usuário for membro.

2. A função no site tambémestá definida no nível de usuário. Em umambiente de vários
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sites, você atribui funções de site em cada um deles. Por exemplo, omesmo usuário

pode ter a função “Creator de administrador de site” em um site e a função Viewer

em outro.

A função de site define os recursosmáximos que o usuário pode ter.

3. A disponibilidade dos recursosmáximos da função no site para usuários depende do

conjunto de permissões nos recursos de conteúdo (projetos, fontes de dados, pastas

de trabalho).

Por exemplo, digamos que um usuário dispõe do seguinte acesso em um site:

l Licença de Creator (devido ao acesso em outro site)

l Função no site de Explorer (neste site)

l Capacidade de permissão de salvar em um projeto (neste site)

Nesse cenário, a licença permite conectar e criar novas fontes de dados no ambiente de edi-

ção naWeb ou no Tableau Desktop, e uma regra de permissão permite que eles salvem

emumprojeto. No entanto, sua função de site os impede de salvar, portanto, suas per-

missões efetivas não incluem o recurso de salvamento. O usuário ou o grupo não pode

publicar conteúdo no projeto.

Mesmo que um usuário tenha uma licença de Creator e uma função de site de Creator, se

ele não tiver o recurso de salvar em pelomenos um projeto, ele não poderá publicar algo no

site.

Para obter mais informações, consulte Permissões.

Alterar a função de site de um usuário

1. Entre no site como umadministrador de site ou servidor e vá até a áreaUsuários.

Se você for um administrador de site e não visualizar a áreaUsuários, verifique com
o administrador de servidor se ele negou os recursos de gerenciamento de usuários

para os administradores de site.
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2. Selecione os usuários e, em seguida, selecioneAções > Função de site.

3. Selecione a nova função de site e clique emAlterar função de site.

Você pode passar o ponteiro domouse sobre o ícone de informações para exibir uma

matriz, quemostra o nível máximo de recursos gerais que cada função de site per-

mite. Para obter mais informações, vá até Recursos gerais permitidos com cada fun-

ção de site.
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Recursos gerais permitidos com cada função de site

A tabela a seguir lista os tipos de licença a partir da versão 2018.1, o nível mais alto de fun-

ção no site permitido em cada tipo, como cada função se correlaciona com sua equivalente

pré-2018.1, além de resumir os recursosmáximos que cada função no site permite.

O que este artigo abrange e onde encontrar o que não apresentamos aqui

l Essas informações se concentram em funções no site e sãomais generalizadas.

Para obter uma lista de tarefas específicas comuns disponíveis de acordo com a fun-

ção da licença, consulte amatriz na guia Para equipes e organizações da página de

preços do Tableau.

l Essas informações descrevem as funções no site a partir da versão 2018.1. Para

saber mais sobre a relação entre o licenciamento baseado em núcleo e o licen-

ciamento baseado no usuário, como as licenças são transferidas ou outros cenários

de transição específicos do licenciamento, comece pelos seguintes tópicos:

Migrar do licenciamento baseado em núcleo para o licenciamento baseado em fun-

ção

Solucionar problemas de licenciamento

Funções no site do Tableau a partir da versão 2018.1

Nome da fun-
ção no site a
partir da ver-
são 2018.1

Nome anterior
da função no
site

Recursos máximos que esta função no site per-
mite

Funções no site que usam uma licença de Creator

—Osusuários com essas funções no site têm acesso aos clientes do Tableau, como

Tableau Prep, Tableau Desktop, Tableau Bridge e Tableau Mobile.

Administrador Administrador Disponível apenas no Tableau Server; não se
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Nome da fun-
ção no site a
partir da ver-
são 2018.1

Nome anterior
da função no
site

Recursos máximos que esta função no site per-
mite

do servidor do servidor aplica ao Tableau Cloud.

Esta função no site sempre ocupa a licençamais

alta ativada no servidor entre o Creator e o Explo-

rer. Ela permite acesso irrestrito às definições de

configuração do ambiente do navegador do

Tableau Server para todos os sites no servidor, a

usuários e grupos, além de todos os ativos de con-

teúdo, como fluxos, projetos, fontes de dados (inclu-

indo informações de conexão) e pastas de trabalho.

Conecte-se às fontes de dados publicadas ou

dados externos do Tableau por meio do navegador,

Tableau Desktop ou Tableau Prep; crie e publique

novas fontes de dados; crie e publique pastas de tra-

balho.

Creator do

administrador

de site

-- Este é omais alto nível de acesso do Tableau

Cloud.

Acesso irrestrito ao conteúdo, conforme descrito

acima, mas no nível do site. Conecte-se ao Tableau

ou dados externos no navegador, Tableau Desktop

ou Tableau Prep; crie novas fontes de dados; crie e

publique conteúdo.

No Tableau Server, os administradores de servidor

podem ou não permitir que os administradores de

site gerenciem usuários e atribuam funções de site
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Nome da fun-
ção no site a
partir da ver-
são 2018.1

Nome anterior
da função no
site

Recursos máximos que esta função no site per-
mite

e associação ao site. Por padrão, no Tableau Ser-

ver e sempre no Tableau Cloud, esses recursos

são permitidos aos administradores de site.

Creator -- Isso é semelhante à antiga função Publicador, mas

permite novos recursos. Essa função do usuário no

site oferece a não administradores o nível máximo

de acesso ao conteúdo.

Conecte-se ao Tableau ou a dados externos no

navegador, crie e publique fluxos, fontes de dados e

pastas de trabalho, tenha acesso aosDashboard

Starters e use recursos de interação nas exibições

publicadas. Tambémpode se conectar aos dados

do Tableau Prep ou do Tableau Desktop, publicar

(fazer upload/salvar) e baixar fluxos, pastas de tra-

balho e fontes de dados.

Funções no site que usam uma licença de Explorer

—Osusuários com essas funções no site podem acessar o servidor no navegador ou no

TableauMobile.

Administrador

do servidor

N/A Apenas no Tableau Server; não se aplica ao

Tableau Cloud.

Se o Explorer for o tipo de licençamais alto ativado

no servidor quando um novo usuário administrador

de servidor for criado, a função de site do usuário

será Administrador de servidor. No entanto, o usu-
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Nome da fun-
ção no site a
partir da ver-
são 2018.1

Nome anterior
da função no
site

Recursos máximos que esta função no site per-
mite

ário não terá todos os recursos de conexão e publi-

cação que vêm apenas com a licença Creator.

Com a licença de Explorer, um administrador de ser-

vidor tem acesso irrestrito às definições de con-

figuração do ambiente do navegador do Tableau

Server para todos os sites no servidor, a usuários e

grupos, além de todos os ativos de conteúdo, como

projetos, fluxos, fontes de dados (incluindo infor-

mações de conexão) e pastas de trabalho.

No entanto, com a licença do Explorer, umAdmi-

nistrador do servidor não pode se conectar a dados

externos do navegador para criar uma nova fonte

de dados. Ele pode criar ou publicar pastas de tra-

balho e fontes de dados do Tableau Desktop. Com

relação à publicação, eles têm osmesmos recursos

que a função de site Explorer (pode publicar). Eles

não podem publicar fluxos do Tableau Prep.

Explorer do

administrador

de site

Administrador

de site

Mesmo acesso ao site e à configuração de usuário

que o Creator do administrador de site, mas não

pode se conectar a dados externos ou a conexões

virtuais no ambiente de edição naWeb.

Pode se conectar às fontes de dados do Tableau

para criar novas pastas de trabalho, assim como edi-

tar e salvar pastas de trabalho existente. Não é pos-

sível publicar fluxos do Tableau Prep.
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Nome da fun-
ção no site a
partir da ver-
são 2018.1

Nome anterior
da função no
site

Recursos máximos que esta função no site per-
mite

Explorer (pode

publicar)

Publicador Pode criar ou publicar pastas de trabalho e fontes

de dados do Tableau Desktop. Tambémpode publi-

car pastas de trabalho daWeb usando as fontes de

dados existentes, navegar e interagir com exibições

publicadas e usar todos os recursos de interação.

No ambiente de edição naWeb, é possível editar e

salvar as pastas de trabalho existentes. Não é pos-

sível salvar novas fontes de dados independentes

nas conexões de dados inseridas nas pastas de tra-

balho e não é possível se conectar a dados exter-

nos ou conexões virtuais e criar novas fontes de

dados. Não é possível publicar fluxos do Tableau

Prep.

Explorer Interagente Pode navegar e interagir com exibições publicadas.

Pode assinar conteúdo, criar alertas orientados por

dados, se conectar às fontes de dados publicadas

do Tableau e abrir pastas de trabalho no ambiente

de criação naWeb para consultas de ad hoc, mas

não pode salvar o trabalho. Não é possível conec-

tar-se a uma conexão virtual Não é possível publi-

car fluxos do Tableau Prep.

Somente lei-

tura

Viewer Esta função no site está disponível apenas na ver-

são 2018.1 para fazer a transição de usuários para

a função no site e a licença de Viewer, ou outras,

baseada no usuário. Os usuários com a função no

site Somente leitura antes da atualização para a ver-

534 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Nome da fun-
ção no site a
partir da ver-
são 2018.1

Nome anterior
da função no
site

Recursos máximos que esta função no site per-
mite

são 2018.2 ou posteriores são reatribuídos à fun-

ção Viewer no site.

Nas versões 2018.1, usuários Somente leitura

podem ver e assinar exibições publicadas criadas

por terceiros. Não pode usar outros recursos de

interação nem salvar exibições personalizadas.

Funções no site que usam uma licença de Viewer

Viewer N/A É possível ver as exibições publicadas criadas por

outros e usar amaioria dos os recursos de inte-

ração. É possível assinar as exibições e fazer down-

load como imagens ou dados de resumo. Não é

possível conectar-se a dados, criar, editar ou publi-

car conteúdo ou definir alertas de dados.

Para obter uma lista de recursos específicos, con-

sulte a colunaViewer namatriz, na página de pre-
ços do Tableau.

Observação: embora a função Viewer já existisse
em versões anteriores, a nova função de site

Viewer possui recursos adicionais.

Outras funções de site

Não licenciado Não licenciado Usuários não licenciados não podem fazer logon no

Tableau Server ou Tableau Cloud. Os usuários

recebem a função de Não licenciado nas seguintes

circunstâncias:
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Nome da fun-
ção no site a
partir da ver-
são 2018.1

Nome anterior
da função no
site

Recursos máximos que esta função no site per-
mite

l você importa usuários de um arquivo CSV e

seu nível de licença é definido como não licen-

ciado.

l Onúmero de licenças disponíveis é atingindo

nomomento que você adiciona ou importa os

usuários.

l Você remove um usuário que é proprietário

do conteúdo no site. O usuário continuará

como proprietário do conteúdo, mas não

poderá fazer nada com ele.

l Uma chave do produto expirou. Consulte Atu-

alizar data de expiração e atributos da chave

do produto.

Quem pode publicar conteúdo

As funções de site a seguir permitem o nível especificado de acesso de publicação.

l Administrador do servidor (apenas no Tableau Server);Creator do admi-
nistrador de site; eCreator permitem acesso completo de conexão e publicação.

Isso inclui a conexão a dados e à publicação de novos fluxos, novas pastas de tra-

balho e novas fontes de dados do Tableau Desktop e do ambiente de edição na

Web. Além disso, as funções de site permitem editar e salvar pastas de trabalho

publicadas existentes, ou publicação de atualizações em fontes de dados existentes.

l OExplorer (pode publicar) e oExplorer do administrador de site possuem
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recursos de publicação limitados, conforme descrito emRecursos gerais permitidos

com cada função de site.

l Explorer, Viewer , Somente leitura eNão licenciado não permitem publicação.

Funções de site, importação e sincronização do Active Directory

Quando você importa usuários de um diretório externo como o Active Directory, pode espe-

cificar a função do site. Se um usuário não for ainda ummembro de qualquer site no ser-

vidor, ele será adicionado ao site com a função atribuída. Ao sincronizar grupos de um

diretório externo, a função de site será aplicada através da configuração Função mínima
do site na páginaGrupos - Detalhes.

Observação: no contexto da sincronização de usuário e de grupo, o Tableau Server
configurado com o armazenamento de identidades LDAP é equivalente ao Active Direc-

tory. Os recursos de sincronização do Active Directory no Tableau Server funcionam

perfeitamente com soluções de diretório LDAP devidamente configuradas.

Se um usuário já existir no site do Tableau Server, a função de site atribuída durante o pro-

cesso de importação ou sincronização será aplicada, se conceder ao usuário mais acesso

ao site. A importação ou a sincronização de grupos e usuários AD pode promover a função

no site de um usuário, mas não rebaixa essa função.

Se o usuário já tem a capacidade de publicar, essa capacidade serámantida.

A matriz abaixomostra as regras aplicadas a funções de site na importação.

Observação: os cabeçalhos abreviados da linha Importar função de site indicam a

função de site especificada para importação. Os cabeçalhos da coluna Função de site
atual representam a função de site do usuário atual. Os valores da tabela representam

a função de site resultante abreviada.
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l Administrador de site:SA
l Creator do administrador de site: CS
l Explorer do administrador de site: ES
l Creator: C
l Explorer: E
l Explorer (pode publicar): EP
l Viewer: V
l Não licenciado:U

Função de site atual

Importar a função do site CS C ES EP E V U

Creator do administrador de
site

(CS)

CS CS CS CS CS CS CS

Explorer do administrador
de site

(ES)

ES ES ES ES ES ES ES

Creator

(C)

CS C ES C C C C

Explorer (pode publicar)

(EP)

CS C ES EP EP EP EP

Explorer

(E)

ES C ES EP E E E

Viewer ES C ES EP E V V
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Função de site atual

Importar a função do site CS C ES EP E V U

(V)

Não licenciado

(U)

ES C ES EP E V U

Exibir, gerenciar ou remover usuários

Os administradores podem gerenciar os usuários de um site podendo adicionar e remover

usuários, definir os grupos que eles sãomembros, definir suas fontes de site, entre outras

coisas. Os administradores de servidor podem gerenciar usuários em vários sites de uma só

vez na página Todos os sites.

Exibir e gerenciar usuários em um site

Entre em um site como administrador e selecioneUsuários. Nesta página, você pode rea-
lizar qualquer um dos seguintes procedimentos para gerenciar usuários:

l Definir associações a grupos, definir funções de site ou remover o usuário do site. Se

tiver configurado o site para logon único de SAML, é possível definir o tipo de auten-

ticação de usuários selecionados. Se o servidor estiver configurado para políticas de

senha e bloqueio de acesso à conta, você poderá desbloquear o acesso à conta de

um usuário.
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l Selecione um nome de usuário para visualizar os detalhes sobre ele, como con-

teúdos que ele possui, exibições que eles assinam, as configurações de conta.

A páginaConfigurações de usuário estará disponível quando as condições a seguir
forem verdadeiras:

l Ousuário é ummembro apenas de sites que o administrador de site controla

l Os administradores de site podem gerenciar usuários como padrão. Os admi-

nistradores do Tableau Server podem alterar esse acesso para admi-

nistradores do site.
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Se o servidor estiver configurado para usar o sistema interno de gerenciamento de

usuários (autenticação local), você poderá editar oNome de exibição, oE-mail e a
Senha dos usuários depois que eles forem adicionados. Se estiver fazendomuitas

alterações, perceberá que émais fácil importar as alterações de um arquivo CSV.

Para obter detalhes, consulte Importar usuários e Diretrizes do arquivo de importação

CSV.

Exibir e editar usuários do servidor

Entre no Tableau Server como administrador de servidor. Nomenu do site, selecione

Gerenciar todos os sites, em seguida selecioneUsuários.
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Gerenciar a associação de usuários ao site

Por padrão, os administrador de servidor e site podem gerenciar usuários no nível de site

individual Além disso, os administradores de servidor podem gerenciar usuários e suas fun-

ções nos vários sites. Isso é feito no nível Todos os sites (no nível do servidor).

1. Nomenu do site, selecioneGerenciar todos os sites, em seguida selecioneUsu-
ários.

2. Na página Usuários servidores, marque as caixas de seleção próximas aos usuários

e selecioneAções > Associação ao site.

3. Selecione um oumais sites e uma função no site para cada e depois clique emSal-
var.

Pesquisar usuários

Para pesquisar por um usuário específico
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Use o alternador de filtro na parte superior direita para exibir a caixa de pesquisa e o filtro da

função no site. Em seguida, use a caixa de pesquisa ou os filtros para encontrar os usuários

que desejar.

A operação de pesquisa verifica os atributos de nome de exibição e nome de usuário.

Você pode usar o asterisco (*) como caractere curinga de pesquisa. Por exemplo, pesquisar

por John* retornará todos os nomes que comecem com John.

Remover usuários de um site

Você pode remover um usuário apenas se o usuário não possuir nenhum conteúdo (pro-

jetos, pastas de trabalho, exibições, fontes de dados, coleções ou alertas de dados, por

exemplo). Ao tentar remover um usuário proprietário de conteúdo, a função dele no site será

definida como não licenciado, mas o usuário não será removido.

Se o grupo padrão Todos os usuários habilitar Conceder função do site no logon, o con-

teúdo do usuário deve ser reatribuído a outro usuário ou removido antes que ele seja não

licenciado ou removido. Para obter mais informações sobre Atribuição de função no logon,

consulte Remoção dos usuários afetados pela Atribuição de função no logon. Para obter

mais informações sobre como alterar a propriedade do conteúdo, consulte Gerenciar pro-

priedade de conteúdo
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Observação: no Tableau Server, quando um administrador remove um usuário de um

site (e o usuário pertence apenas àquele site), o usuário tambémé excluído do ser-

vidor.

1. Entre no site como umadministrador e vá para a áreaUsuários. Selecione um ou

mais usuários para remover, em seguida selecioneAções > Remover.

2. Clique emRemover na caixa de diálogo de confirmação.

Remover usuários do servidor

Você só poderá remover um usuário se ele não for um proprietário de conteúdo (projetos,

pastas de trabalho, exibições ou fontes de dados). Ao tentar remover um usuário pro-

prietário de conteúdo, a função dele no site será definida comoNão licenciado, mas o usu-

ário não será removido.

Se o usuário for membro de vários sites e proprietário de conteúdo em algum deles, ele

será removido apenas dos sites nos quais não possui conteúdo. O usuário permanecerá

membro dos sites nos quais possui conteúdo, mas rebaixado à função Não licenciado.
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1. Nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e clique emUsuários. Em um

ambiente de site único, clique emUsuários.

Selecione um oumais usuários para excluir e depois clique emAções > Excluir.

2. Clique emExcluir na caixa de diálogo de confirmação.

Alterar as senhas de usuários de um único site

Para alterar a senha de um usuário com associação a um único site, entre no Tableau Ser-

ver como administrador de servidor ou de site.

1. Verifique se o site corretos está selecionados nomenu.

2. Clique emUsuários.

3. Clique no nome de exibição de um usuário.

4. Clique emConfigurações.
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5. Clique no linkAlterar senha, edite a senha e clique emSalvar senha.

Alterar as senhas de usuários de vários sites

Para alterar a senha de um usuário com associação a vários sites, entre no Tableau Server

como administrador de servidor.

1. Nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites.

2. Clique emUsuários.

3. Clique no nome de exibição de um usuário.
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4. Clique no linkAlterar senha, edite a senha e clique emSalvar senha.

Definir o tipo de autenticação do usuário para SAML

Emum site que foi configurado para administradores SAML específicos do site, os admi-

nistradores podem especificar o tipo de autenticação dos usuários. Por exemplo, se Tableau

Server tiver sido configurado para SAML específico de site e SAML em todo o servidor, os

administradores podem especificar que usuários autenticam comSAML específico do site e

que usuários autenticam comSAML em todo o servidor.

Você pode atribuir o tipo de autenticação nomomento que adiciona usuários ao Tableau

Server, assim como emqualquer momento posterior.

1. Quando você tiver efetuado logon no site do Tableau Server, selecioneUsuários.

2. Na páginaUsuários do site, marque as caixas de seleção próximas aos usuários
que receberão um tipo de autenticação.

3. NomenuAções, selecioneAutenticação.
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4. Na caixa de diálogo Autenticação, selecioneSAML de site ouPadrão do site.

Observações

l Usuários que se autenticam com umSAML específico do site somente podem per-

tencer a um site. Se um usuário precisar pertencer a vários sites, defina o tipo de

autenticação para o padrão do servidor. Dependendo de como o SAML específico a

cada site foi configurado pelo administrador do servidor, o padrão do servidor é

SAML de autenticação local ou de todo o servidor.

l Se você alterar a autenticação dos usuários de SAML específico do site, na próxima

vez que efetuarem logon, eles serão direcionados ao site do provedor de identidade

para fornecer as credenciais.

Importar usuários

Para automatizar o processo de adição de usuários a um site, você pode criar um arquivo

CSV que contenha as informações do usuário e, em seguida, importar o arquivo.

Os administradores de site podem importar usuários para um determinado site. Os admi-

nistradores de site (somente Tableau Server) podem importar usuários no nível de servidor

para, posteriormente, adicioná-los a vários sites.

Observação:Este tópico contém etapas para importação, pressupondo que você já

tenha criado o arquivo CSV. Se você ainda não tiver criado o arquiv, consulte Dire-
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trizes do arquivo de importação CSV para obter uma lista de requisitos de formato de

arquivo e opções de importação.

Adicionar usuários por um arquivo CSV

As etapas a seguir descrevem como adicionar usuários a um site ou ao servidor. As ima-

gensmostram a adição de usuários no nível do site.

1. Execute um destes procedimentos:

l Para adicionar usuários no nível do site, selecioneUsuários eAdicionar usu-
ários.

l Para adicionar usuários no nível do servidor em um servidor de site único,
selecioneUsuários eAdicionar usuários.

l Para adicionar usuários no nível do servidor em um servidor de vários sites,
abra a lista de sites e selecioneGerenciar todos os sites. SelecioneUsu-
ários eAdicionar usuários.

2. Clique em Importar do arquivo, em seguida, emProcurar e navegue até o arquivo
e depois clique em Importar usuários.
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OTableau exibe os resultados do processo de importação (os nomes nesta imagem

estão desfocados).

3. Clique emConcluído.

Como as funções de site de usuários são atribuídas ou mantidas

Ao importar no nível de site ou em um servidor de site único por meio do tabcmd, é pos-

sível especificar a função no site de todos os usuários no arquivo CSV. Se um usuário já

existir no site do Tableau Server, a função de site atribuída durante o processo de impor-

tação será aplicada, mesmo que sejamais restritiva do que a função de site existente dos

usuários. A exceção é que você não pode afetar a função de site de um administrador do

servidor.
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Emum servidor de vários sites, ao importar usuários na página Usuários do servidor, cria

usuários de servidor sem afiliação de site. Como esses usuários não pertencem a um site,

eles não podem ter uma função de site. A única função de site que um usuário pode ter no

nível do servidor éNão licenciado ouAdministrador de servidor.

Tambémé possível especificar a função no site do usuário ao atribuir uma associação a

sites a um usuário. Para obter informações, consulte Gerenciar a associação de usuários ao

site.

Importação no nível de servidor em ambientes de vários sites

Se o servidor estiver executando vários sites e você for um administrador de servidor, será

possível importar um arquivo CSV de dois locais. Em relaçã a contas de usuários existentes,

cada localização tem recursos diferentes.

l A páginaUsuários de servidor aparece em umambiente de vários sites. Somente

os administradores do servidor podem acessar essa página.

Você pode importar arquivosCSV daqui, se deseja atualizar as contas de usuário

existentes, além de adicionar novas contas. Por exemplo, se você importar um

arquivo que tenha uma nova senha para cada usuário existente, suas senhas serão

redefinidas.

l A páginaUsuários do site.
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Os administradores de servidor podem adicionar novas contas de usuário com as

importações de CSV. Se o arquivo CSV incluir usuários existentes, os campos

Senha eNome de exibição devem coincidir com os existentes ou devem ficar em

branco. Se novas senhas ou nomes completos forem usados, haverá falha na impor-

tação.

Importação para um ambiente de site único

Administradores de servidor e site em um servidor de site único realizam importações de

usuários de umCSV na páginaUsuários de um site.

Importação de vários sites versus de único site

Os usuários podem pertencer amais de um site nomesmo servidor, mas devem usar as

mesmas credenciais para cada site. Isso torna-se importante ao adicionar usuários em um

site e eles já pertencerem a um site diferente. Se você tentar importar um usuário já exis-

tente e se as credenciais do usuário no arquivo CSV não corresponderem às credenciais

existentes, haverá uma falha na importação desse usuário.
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Se, ao importar usuários para um site, achar que eles já existem no servidor, é possível ten-

tar deixar o campoSenha em branco no arquivo CSV (ao incluir os delimitadores do

campo). Se um usuário definido no CSV já existir em outro site, o usuário será adicionado

ao site que estiver recebendo a importação. No entanto, se o usuário ainda não existir no ser-

vidor, ele será criado e a janela de importação do CSV alertará que o novo usuário não tem

uma senha. Depois, é possível usar as páginas do administrador de servidor para atribuir

uma senha a qualquer usuário que ainda não tenha uma.

Observação: se o servidor está configurado para usar o Active Directory para auten-
ticação, as senhas dos usuários são gerenciadas pelo Active Directory e é possível dei-

xar o campo de senha em branco no arquivo CSV.

Diretrizes do arquivo de importação CSV

Você pode automatizar a adição de usuários ao criar um arquivo de valores separados por

vírgula (CSV) com informações do usuário e importar o arquivo. Você pode incluir atributos

no arquivo CSV, como o nível de licença e o acesso de publicação, para serem aplicados

aos usuários aomesmo tempo que são importados.

Para importar usuários, use as páginas de administração do servidor ou do site ou use o uti-

litário tabcmd. Usar o tabcmd oferece uma opção para atribuir uma função no site a todos

os usuários no arquivo CSV. Para obter informações, consulte Importar usuários ou cre-

atesiteusers filename.csv.

É possível importar usuários no nível de site ou servidor. Se você importar usuários para o

servidor (não para um site específico), eles não serão atribuídos a um site e serão impor-

tados comoNão licenciados.

Requisitos de formato do arquivo CSV

Quando você criar o arquivo CSV para importação dos usuários, certifique-se de que o

arquivo atenda aos requisitos de formatação:
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l Oarquivo não inclui os cabeçalhos da coluna. Tableau Server pressupõe que cada

linha no arquivo representa um usuário.

l Oarquivo está no formato UTF-8 e inclui a marca de ordem de byte (BOM).

l Codificações de caracteres, como BIG-5, foram convertidas para UTF-8. Isso é pos-

sível abrindo o arquivo em umeditor de texto e usando o comandoSalvar como.

l Se umnome de usuário incluir um caractere@ que representa qualquer forma que

não seja um separador de domínio, será necessário fazer referência ao símbolo

usando o formato hexadecimal: \0x40

Por exemplo, user@fremont@mycompany.com deve ser user\0x40-
fremont@mycompany.com

Colunas exigidas no arquivo CSV

Os valores a seguir são necessários para cada usuário:

l Nome de usuário

l Senha: Se o Tableau Server estiver configurado para utilizar a autenticação do

Active Directory, deverá haver uma coluna Password, mas a coluna em si deverá

estar vazia. Se o servidor estiver usando autenticação local, você deverá fornecer

senhas para novos usuários.

Opções adicionais de arquivos de importação

Oarquivo CSV pode ter os seguintes campos, na ordemmostrada abaixo:

l Nome de usuário. O nome de usuário. Se o servidor estiver configurado para usar o

Active Directory, este valor deve corresponder a um usuário definido no Active Direc-

tory. Se o nome de usuário não for exclusivo nos domínios, você deverá incluir o

domínio como parte do nome de usuário (por exemplo, example\Adam ou adam@e-

xample). Esse é o único campo exigido.
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l Senha. Uma senha para o usuário. Se o servidor estiver configurado para usar o

Active Directory, este valor não é usado.

l Nome de exibição. O nome de exibição é parte da informação usada para identificar

um usuário no servidor. Se o nome de exibição do usuário já estiver em uso, o

Tableau Server atualiza as informações existentes do usuário com as configurações

no arquivo CSV. Se o servidor for configurado usando o Active Directory, este valor

não é usado.

l Nível de licença. Isso pode serCreator (Criador), Explorer (Explorador), Viewer
(Visualizador) ouNão licenciado.

l Nível do administrador (System, Site ouNone). Essa configuração determina se um
usuário será importado como umadministrador.

Ao usar a UI daWeb para importar usuários, você poderá definir a função no site de

administrador comoSistema apenas se importar o arquivo a nível de servidor (todos
os sites). Se estiver conectado a um site específico e a coluna de administrador para

um usuário no arquivo CSV estiver definida comoSistema, o Tableau Server impor-
tará tal usuário como administrator de site.

l Capacidade de publicação (yes/true/1 ou no/false/0). Ao usar as páginas de UI da
Web, a configuração do publicador será empregada somente se a importação for rea-

lizada enquanto você estiver logado em umdeterminado site. Se você importar usu-

ários no nível de servidor (todos os sites), esse valor não será usado.

l Endereço de e-mail. O endereço de e-mail é parte da informação usada para iden-

tificar um usuário no servidor. Se o endereço de e-mail já estiver sendo usado, o

Tableau Server atualiza as informações existentes do usuário com as configurações

no arquivo CSV.

A ordem das colunas é significativa. A primeira coluna é tratada como o nome de usuário, a

segunda como a senha, a terceira como nome de exibição etc., independentemente do con-
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teúdo das colunas. Mesmo que você opte por omitir os valores de um campo, ainda será

necessário incluir o delimitador de vírgula desse campo.

Melhorar o desempenho de grandes arquivos CSV passados pelo tabcmd

Observação: essas configurações se aplicam ao Tableau Server versão 2022.1 e

anteriores. O serviço de pesquisa e indexação afetado foi descontinuado a partir da ver-

são 2022.3.

Um administrador do servidor pode ativar as configurações do servidor que ajudam a

melhorar o desempenho para a importação de arquivosCSV grandes por meio de coman-

dos tabcmd. Para isso, é possível usar o comando tsm configuraiton set com as

seguintes opções:

l vizportal.csv_user_mgmt.index_site_users

l vizportal.csv_user_mgmt.bulk_index_users

l searchserver.index.bulk_query_user_groups

Em suma, essas opções constroem um índice de usuários após o processamento do

arquivo CSV, em vez de um a umao longo do processo de adição no banco de dados do

servidor. Isso reduz o número de chamadas para o banco de dados e amemória neces-

sária para processar o arquivo. Essas opções tsm configuration set se aplicam

aos comandos tabcmd createsiteusers, deletesiteusers, addusers e remo-

veusers.

Para obter as descrições dessas configurações, consulte Opções do tsm configuration set.

Observações

l Se não estiver conectado a um site específico e estiver importando usuários a nível

de servidor, poderá atribuir apenas as funções no site de Administrador do servidor e
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Não licenciado.

l Se você tiver uma instalação de servidor baseada em usuário, e se adicionar usuários

ultrapassaria o número permitido pela sua licença, os usuários serão adicionados

como não licenciados.

l Se você usar o tabcmd e especificar a licença, mas a importação de usuários exce-

der os seus limites de licença, os usuários serão importados comoNão licenciados.

Configurações de CSV e funções no site

As configurações de nível de licença, administrador e publicação de um usuário determinam

como a função no site do usuário é definida durante o processo de importação. A tabela a

seguir mostra como as configurações são convertidas a funções do site.

Configurações do CSV Função de site

Nível de licença=(qualquer)

Administrador=Sistema

Publicador=verdadeiro

Administrador de servidor. Esta configuração se

aplica apenas ao Tableau Server e é válida somente

quando a importação de usuários ocorre durante o

gerenciamento do servidor (ou seja, quando você

não estiver logado em umdeterminado site).

A função no site de Administrador do servidor sem-

pre recebe uma licença de Creator, se houver uma

disponível. Se nenhuma licença de Creator estiver

disponível, consulte Solucionar problemas de licen-

ciamento para saber sobre como o Tableau Server

lida com isso.

Nível de licença=Criator ou Explo-

rer

Administrado=Site

Publicador=verdadeiro

Creator ou Explorer do Administrador de site Essa

configuração é válida somente se você estiver impor-

tando usuários quando estiver conectado a um site

específico.
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Configurações do CSV Função de site

Nível de licença=Criator

Administrador=Nenhum

Publicador=verdadeiro

Creator

Nível de licença=Explorer

Administrador=Nenhum

Publicador=verdadeiro

Explorer (pode publicar)

Nível de licença=Explorer

Administrador=Nenhum

Publicador=falso

Explorer

Nível de licença=Viewer (Visu-

alizador)

Administrador=Nenhum

Publicador=falso

Viewer

Nível de licença=Não licenciado

Administrador=Nenhum

Publicador=falso

Não licenciado

Exemplo de importação de CSV para o Tableau Server

Oexemplo a seguir mostra um arquivo CSV que contém as informações de vários usu-

ários.

henryw,henrypassword,Henry
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Wilson,Creator,None,yes,henryw@example.com

freds,fredpassword,Fred Suzuki,Viewer,None,no,freds@example.com

alanw,alanpassword,Alan Wang,Explorer,Site,yes,alanw@example.com

michellek,michellepassword,Michelle Kim,C-

reator,System,yes,michellek@example.com

Se você importar este arquivo enquanto gerencia um site, quatro usuários são adicionados

a esse site. A configuração Administrator para o usuário Michelle éSystem. No

entanto, como você está importando os usuários para um site, o Tableau Server fornece a

Michelle a função no site de Criador do Administrador de site. Três usuários têm permissão

para publicar.

Se você importar este arquivo enquanto gerencia o servidor, quatro usuários são adi-

cionados ao servidor, mas não a qualquer site. Apenas um usuário é importado como admi-

nistrador de servidor, os outros são definidos como não licenciados.

Gerenciar Visibilidade do usuário do site

Por padrão, todos os usuários do site poderão ver aliases, propriedade de projeto e comen-

tários de outros usuários quando as permissões permitirem. A configuração Visibilidade do

usuário permite que os administradores gerenciem se os usuários com funções de site

Viewer e Explorer vêem outros usuários e grupos no site, o que pode ser importante para

sites usados por vários clientes. Para saber mais sobre as funções que os usuários exercem

no site, consulte Definir funções dos usuários no site.

Limitar a visibilidade do usuário

Definir a Visibilidade do usuário como Limitada afeta determinadas ferramentas de cola-
boração e oculta as informações do usuário no Tableau Cloud e no Tableau Server. A Visi-

bilidade do usuário limitada desativa o recurso para Viewers e Explorers (exceto Explorers

(Administradores de site) ou remove as informações do usuário de outras áreas. Observe

que Creators e administradores ainda verão as informações do usuário, quando a Visi-

bilidade do usuário for definida como Limitada.
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Para limitar a visibilidade do usuário para Explorers e Viewers (exceto Explorers (Admi-

nistradores de site)):

l Navegue até a página Configurações do site
l Selecione Limitado na configuração Visibilidade do usuário

Veja a seguir uma lista de áreas de site afetadas quando a Visibilidade do usuário é defi-

nida como Limitada. A menos que o recurso esteja desativado para todos os usuários,

somente Explorers ou Viewers não administradores serão afetados.

Área Impacto

Pesquisa Informações do usuário não exibidas

Proprietários do con-
teúdo

Informações do usuário não exibidas (Explorers e Viewers não
podem se ver, mas podem ver conteúdo deles em Meu con-
teúdo)

Imagens do perfil Informações do usuário não exibidas

Assinaturas Informações do usuário não exibidas

Recomendações Usuários semelhantes não exibidos (todos os usuários)

Adicionar/editar tags Explorers e Viewers podem ver as tags, mas não podem excluí-
las ou modificá-las

"Quem viu esta exi-
bição?"

Desabilitado

Análise de uso do Per-
gunte aos dados

Desabilitado

Caixas de diálogo de
permissões

Desabilitado

Compartilhamento
nomeado

Desabilitada (todos os usuários)
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Alertas Desabilitada (todos os usuários)

Os alertas existentes pausados

Comentários Desabilitada (todos os usuários)

Exibições publicas
personalizadas

Desabilitada (todos os usuários)

As exibições personalizadas públicas existentes aparecem

como privadas

Solicitar acesso Desabilitada (todos os usuários)

Tableau Desktop Publicação de pastas de trabalho desativada no Desktop

Informações do usuário não exibidas nos filtros do usuário

O Tableau Catalog
(com Data Mana-
gement)

Informações do usuário não exibidas

Quando a Visibilidade do usuário é definida como Limitada, as chamadas da API REST e

API demetadados do Tableau Server se comportam conforme descrito na tabela acima.

Os usuários de um site podem interagir com as exibições emodificá-las, como a aplicação

de filtros. Se esse usuário compartilhar a exibiçãomodificada com outras pessoas ou se o

usuário criar algo a partir dessa exibiçãomodificada (como umamétrica ou uma exibição per-

sonalizada privada), o nome desse usuário será exibido na URL. Assegure que a URL

dessa exibiçãomodificada seja distribuída apenas para usuários que podem ver o nome

dessa pessoa.

Observação: se um usuário émembro de vários sites, inserir um e-mail na página de

logon do Tableau Cloud retornará os nomes de todos os sites de que o usuário émem-

bro.
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Práticas recomendadas para limitar a visibilidade do usuário

Os administradores tambémpodem verificar se as informações de usuário e grupo não

estão visíveis das seguintes formas:

l Configure as permissões para fornecer somente conteúdo às partes apropriadas.
Para obter mais informações, consulte Permissões.

l AVisibilidade do usuário limitada oculta as informações de identificação do usu-
ário na pesquisa, mas pode retornar o conteúdo que o usuário publicou, inclu-
indo ao pesquisar pelo nome do proprietário, se a pessoa que está
pesquisando tiver permissão de exibição para esse conteúdo.

l Um usuário que publica uma pasta de trabalho com um título duplicado no
mesmo projeto pode ver um aviso de que já existe uma pasta de trabalho com
esse título.

l Aplique a segurança em nível de linha quando necessário.

l Verifique se os metadados nos painéis não contêm informações do usuário.

l Verifique se os cálculos acessíveis aos usuários não contêm metadados do usuário
(por exemplo, filtros de usuário).

Restaurar a visibilidade do usuário completa

Quando os administradores definem a Visibilidade do usuário novamente comoCompleta,

os recursos desativados para todos os usuários por Visibilidade do usuário limitada (como

comentários e alertas) permanecem desligados. Os administradores podem reativar esses

recursos na página Configurações do site.

Todas as configurações de recursos anteriores não são retidas quando a Visibilidade do

usuário está definida comoCompleta e os recursos afetados não são ativados auto-

maticamente.

Usuário Convidado

As licenças baseadas em núcleo do Tableau Server incluem uma opção de usuário Con-

vidado. Esta opção pode ser usada para permitir que pessoas acessem as exibições do

Tableau sem uma conta no servidor.
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Oacesso de usuário Convidado é habilitado por padrão quando o Tableau Server é ins-

talado com uma licença baseada em núcleo. Não está disponível com licenciamento base-

ado no usuário. Se você não pretende usar o acesso de usuário Convidado, é recomendado

que o desabilite.

O acesso de convidado permite que os usuários visualizem e interajam com apenas as exi-

bições inseridas. O usuário convidado não pode navegar pela interface do Tableau Server e

não verá comandos da interface do servidor na exibição, como nome do usuário, con-

figurações da conta, comentários e assim por diante. Para obter mais informações sobre

licenças, consulte Gerenciar licenças.

Dica: para compartilhar exibições com usuários Convidado, forneça links de URL ou

insira exibições nas páginas daWeb. Para obter mais informações, consulte Ajuda do

usuário do Tableau.

Permissões do usuário convidado

Umusuário convidado pode ter os seguintes recursos:

l Pastas de trabalho e exibições: Visualizar, Exportar imagem, Dados de resumo,
Visualizar comentários, Filtrar, Dados completos, Edição na Web, Baixar (para salvar
uma cópia local)

l Fontes de dados: Visualizar e Baixar

Se adicionar o usuário convidado a um grupo com nível de acessomais alto a um recurso de

conteúdo, o acesso do usuário convidado não excede os recursos listados acima. Contudo,

a conta de usuário convidado estará em conformidade com configurações de permissões

mais restritivas.

Se o usuário convidado precisar acessar uma pasta de trabalho com uma conexão de extra-

ção, tambémdeverá ter o recursoExibição na fonte de dados publicada. (O usuário con-

vidado não pode conectar-se às fontes de dados publicadas.)
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Ousuário convidado só pode acessar dados com credenciais inseridas ou onde as cre-

denciais não são necessárias. Uma fonte de dados que solicita credenciais ao usuário não

pode ser acessada pelo usuário convidado. Consulte Acesso aos dados para fontes de

dados publicadas do Tableau.

Habilitar ou desabilitar acesso de Convidado

É preciso ser um administrador de servidor para alterar as configurações da conta de Con-

vidado no nível de servidor ou de site.

Observação: habilitar o usuário Convidado para um site aumenta o número de pos-

síveis observadores simultâneos para além da lista de usuários esperada. A exibição

administrativaStatus > Tráfego para exibições pode ajudá-lo amedir a atividade.

1. no menu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida, em Con-
figurações >Geral.

2. Para Acesso de convidado, selecione ou desmarque Habilitar acesso de con-
vidado.

3. Clique em Salvar.

Isto habilita o usuário convidado em todos os sites. Em seguida, você pode acessar a

mesma configuração para um site específico. Para remover o acesso de convidado para

um site:

1. No menu do site, selecione um site.

2. Clique em Configurações e, na guia Geral, desmarque a caixa de seleção Habilitar
acesso de convidado para este site.

Se a conta de convidado estiver habilitada em alguns ou em todos os sites e você desativá-

la no nível de servidor, ela também será desativada para todos os sites.

Observação: é possível desativar o acesso do usuário convidado no nível do servidor
ou do site; contudo, não é possível remover o usuário. Dessa forma, embora ninguém
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possa acessar dados ou exibições sem estar conectado ao servidor, o usuário con-

vidado ainda aparece na lista de usuários de site e listas dos grupos aos quais você adi-

cionou o usuário convidado.

Características adicionais da conta de convidado

Ousuário convidado é exclusivo das seguintesmaneiras adicionais:

l Como uma única conta de usuário, ele representa todos os usuários não autenticados
que acessam as exibições do Tableau.

l Quando habilitado, é membro do grupo Todos os usuários.

l É possível adicioná-la como um membro de grupos em um site.

l Não é possível editá-lo o selecioná-lo como o proprietário de um recurso de conteúdo.

l A conta não pode salvar exibições personalizadas.

l O convidado não pode ser usado em um filtro de usuário.

l Não é possível excluir a conta; no entanto, você pode desativar o acesso a ela des-
marcando a caixa de seleção descrita nas etapas acima.

Grupos

Crie e exclua grupos de usuários, adicione usuários a um grupo e sincronize grupos com o

Active Directory.

Adicionar usuários a um grupo

Você pode organizar os usuários no Tableau Server em grupos para facilitar o geren-

ciamento de vários usuários. É possível criar grupos no servidor ou importá-los do Active

Directory.

Se você estiver gerenciando usuários com umRepositório de identidades externo, como o

Active Directory, adicione usuários a um grupo por meio do próprio armazenamento de iden-

tidade externo. Depois que os usuários são adicionados a um grupo no armazenamento de

identidade externo, o Tableau Server é capaz de atualizá-los sincronizando o grupo de
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usuários no armazenamento de identidade externo com o grupo de usuários no Tableau

Server.

Por exemplo, paramanter a associação do grupo do Active Directory atualizada, reco-

mendamos que você analise o seguinte:

l Os administradores de site podem sincronizar os grupos selecionados sob demanda

em um site. Para obter mais informações, consulte Sincronizar grupos do Active

Directory em um site.

l Os administradores de servidor podem sincronizar todos os grupos do Active Direc-

tory no servidor baseados em uma programação ou sob demanda. Para obter mais

informações, consulte Sincronizar todos os grupos do Active Directory no servidor.

Observação: no contexto da sincronização de usuário e de grupo, o Tableau Server
configurado com o armazenamento de identidades LDAP é equivalente ao Active

Directory. Os recursos de sincronização do Active Directory no Tableau Server fun-

cionam perfeitamente com soluções de diretório LDAP devidamente configuradas.

Se você estiver gerenciando usuários com umRepositório de identidades local, use os pro-

cedimentos descritos a seguir para adicionar usuários a um grupo.

Para adicionar um usuário a um grupo, o grupo já deve existir.

Adicionar usuários a um grupo (página Usuários)

1. Em um site, clique emUsuários.

2. Selecione os usuários que deseja adicionar a um grupo e depois clique emAções >
Associação a grupos.
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3. Na caixa de diálogoMembros do grupo, selecione os grupos e clique emSalvar.

Adicionar usuários a um grupo (página Grupos)

Observação: isso só é possível para os administradores do site se o administrador do ser-
vidor tiver configurado o site para que tanto os administradores do Servidor quanto do Site

possam gerenciar os usuários. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de

usuários (somente Administradores do Tableau Server)

1. Em um site, clique emGrupos e, em seguida, clique no nome do grupo.

2. Na página do grupo, clique emAdicionar usuários.
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3. Na caixa de diálogo Adicionar usuários, selecione os usuários a serem adicionados

e, em seguida, clique emAdicionar usuários.

Criar um grupo local

Os grupos locais são criados usando o sistema interno de gerenciamento de usuários do

Tableau Server. Depois de criar um grupo, você pode adicionar e remover usuários, bem

como definir uma funçãomínima do site para conceder aos usuários do grupo quando eles

fizerem logon.

1. Em um site, clique emGrupos e, em seguida, clique emGrupo local.

2. Digite um nome para o grupo.

3. Para definir uma funçãomínima do site para o grupo, selecioneConceder função
do site no logon e selecione uma funçãomínima do site na lista suspensa.
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4. Clique emCriar.

Criar grupos pelo Active Directory

Você pode importar grupos do Active Directory para criar grupos correspondentes no

Tableau Server e um usuário para cadamembro de um grupo do AD que ainda não exista

no servidor.

Observação: no contexto da sincronização de usuário e de grupo, o Tableau Server
configurado com o armazenamento de identidades LDAP é equivalente ao Active
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Directory. Os recursos de sincronização do Active Directory no Tableau Server fun-

cionam perfeitamente com soluções de diretório LDAP devidamente configuradas.

Cada usuário recebe uma função no site como parte do processo de importação. Se um

dos usuários importados existir no Tableau Server, a função de site atribuída durante o pro-

cesso de importação é aplicada somente se ela der ao usuário mais acesso ao servidor.

Importar usuários não diminui as funções do site.

Antes de começar

Antes de importar os grupos, revise Gerenciamento de usuários em implantações com

armazenamentos de identidades externos para compreender como o formato do nome de

usuário de vários domínios, NetBIOS e Active Directory influenciam o gerenciamento de

usuário do Tableau.

Importar do AD para adicionar um grupo

Como parte da adição de um grupo de usuários ao Tableau Server, você importa um grupo

do Active Directory (AD). Ao importar um grupo, você primeiro insere o nome do grupo

para procurá-lo.

A inserção de um nome de grupo, por padrão, faz com que o Tableau Server execute uma

consulta curinga (por exemplo, *marketing*) no AD (ou LDAP) paramaximizar os resul-

tados da pesquisa. Se você estiver trabalhando em umgrande armazenamento de iden-

tidades AD (ou LDAP), poderá ocorrer um tempo limite antes de poder selecionar com

êxito o grupo a ser importado.

Para ajudar a economizar tempo e evitar possíveis problemas de tempo limite durante o

processo de importação, considere pesquisar um nome de grupo usando um dos seguintes

métodos:

l Correspondência exata: ométodomais eficiente para pesquisar um nome de

grupo, insira o nome exato do grupo incluindo aspas ("") antes e depois da cadeia de
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caracteres inserida. Por exemplo, "marketing".

l Começa com: Insira a parte inicial do nome do grupo seguida por um asterisco (*).

Por exemplo,mercado*.

l Termina com: Insira um asterisco (*) seguido pela parte final do nome do grupo. Por

exemplo, *ing.

Use um dosmétodos de pesquisa descritos acima na etapa 2 abaixo.

1. Em um site, clique emGrupos e, em seguida, clique emAdicionar grupos.

2. Digite o nome do grupo do Active Directory que você deseja importar e selecione o

nome do grupo na lista resultante.

Se você estiver importando um grupo domesmo domínio do AD emque o servidor

está sendo executado, poderá digitar o nome do grupo do AD sem o domínio. O domí-

nio do servidor será adotado.
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3. Selecione a função de site mínima para os usuários.
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4. (Opcional) selecioneConceder função ao entrar para fornecer novas funções e
licenças do site quando os usuários do grupo entrarem. Para obter mais informações,

consulte Atribuição de licença no logon.

5. Clique no botão Importar.

Tableau Software 573

Ajuda do Tableau Server noWindows



Observação:Não é possível alterar o nome dos grupos importados do Active Direc-
tory. O nome do grupo só pode ser alterado no Active Directory.

Sincronização dos grupos de diretório externo em um site

A qualquer momento, é possível sincronizar um grupo de diretório externo (como o Active

Directory) com o Tableau Server para garantir que todos os novos usuários no Active Direc-

tory também sejam adicionados ao Tableau Server. Você pode sincronizar grupos indi-

viduais ou vários grupos de uma vez.

Observação: no contexto da sincronização de usuário e de grupo, o Tableau Server
configurado com o armazenamento de identidades LDAP é equivalente ao Active

Directory. Os recursos de sincronização do Active Directory no Tableau Server fun-

cionam perfeitamente com soluções de diretório LDAP devidamente configuradas.

1. Em um site, clique emGrupos.

Na páginaGrupos, selecione um oumais grupos.

2. Clique emAções > Sincronizar.
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Definir uma função de site mínima para usuários em um grupo de diretório externo

Na páginaGrupos - Detalhes, os administradores podem definir a funçãomínima de site

para os usuários do grupo, a ser aplicada durante a sincronização.

Essa configuração não executa a sincronização; ela define a funçãomínima de site para ser

aplicada ao grupo toda vez que uma sincronização for executada. Quando você sincroniza

grupos de diretório externo, os novos usuários são adicionados com a funçãomínima de

site. Se um usuário já existir, a funçãomínima de site será aplicada, caso proporcione ao

usuário mais acesso em um site. Se você não definir uma função de site mínima, novos usu-

ários são adicionados comoNão licenciados como padrão.

Observação:Uma função de site do usuário pode ser promovida, mas nunca rebai-
xada, com base na configuração de função de site mínima. Se um usuário já tem a capa-

cidade de publicar, essa capacidade será sempremantida. Para obter mais

informações sobre a função de site mínima, consulte Funções de site, importação e sin-

cronização do Active Directory.

1. Em um site, clique emGrupos.

2. Na páginaGrupos, selecione um grupo e, em seguida, selecioneAções > Função
mínima no site.
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3. Selecione uma função de site mínima e clique emAlterar função de site.

O que acontece quando os usuários são removidos do diretório externo de origem? 

Os usuários não podem ser automaticamente removidos do Tableau Server por meio de

uma operação de sincronização do diretório externo. Os usuários desabilitados, excluídos

ou removidos de grupos no diretório externo permanecem no Tableau Server, para que os

administradores possam fazer a auditoria e reatribuir o conteúdo do usuário, antes da remo-

ção completa da conta de usuário. Para obter mais informações, consulte Comportamento

de sincronização ao remover usuários do Active Directory.

O que acontece quando um nome de usuário é alterado no diretório externo de origem?

Por padrão, o Tableau Server não sincronizará as alterações de nome de exibição ou ende-

reço de e-mail do usuário após a sincronização inicial, quando a conta correspondente é cri-

ada no Tableau Server. Por exemplo, se o nome de usuário jsmith for usado para o nome

de exibição John Smith, alterar o nome de exibição no diretório externo para Joe Smith não

fará a sincronização para o usuário jsmith correspondente no Tableau Server. Damesma

forma, se o e-mail do usuário for alterado no diretório externo, o Tableau Server não sin-

cronizará as alterações.
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É possível configurar o Tableau Server para atualizar as propriedades de nome e e-mail

quandomudam no diretório externo da fonte ao definir vizportal.adsync.update_

system_user como true.

Paramudar esse comportamento, execute os comandos tms a seguir:

tsm configuration set -k vizportal.adsync.update_system_user -v

true

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

O que acontece quando um grupo do diretório externo é removido do Tableau Server?

Muitos administradores do Tableau usam os grupos do diretório externo para importar e

criar usuários. Após a importação dos usuários para o Tableau Server, os administradores

irão excluir o grupo no Tableau Server. Excluir um grupo não exclui os usuários contidos

nele.

Sincronizar os grupos do Active Directory no servidor

Ousuário na função de administrador de servidor pode sincronizar todos os grupos (que

foram configurados no Tableau Server) de diretório externo (como o Active Directory) em

uma agenda regular ou sob demanda na guiaGeral da páginaConfigurações do servidor.
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Observação: no contexto da sincronização de usuário e de grupo, o Tableau Server
configurado com o armazenamento de identidades LDAP é equivalente ao Active

Directory. Os recursos de sincronização do Active Directory no Tableau Server fun-

cionam perfeitamente com soluções de diretório LDAP devidamente configuradas.

Antes de começar

Antes de sincronizar grupos como descrito neste tópico, você deve primeiro importar o

grupo de diretório externo para o Tableau Server. Consulte Criar grupos pelo Active Direc-

tory.

Sincronização dos grupos de diretório externo em uma agenda

1. Site único: clique emConfigurações > Geral.

Vários sites: nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida,

emConfigurações > Geral.

2. Use a barra de rolagem da página atéSincronização do Active Directory, sele-
cioneSincronizar grupos do Active Directory em uma agenda regular.
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3. Selecione a frequência e o horário da sincronização.

4. Clique emSalvar.

Sincronização de todos os grupos de diretório externo sob demanda

A qualquer momento, é possível sincronizar os grupos do diretório externo (como o Active

Directory) com o Tableau Server para garantir que os novos usuários e as alterações no dire-

tório externo sejam refletidos em todos os grupos do diretório externo no Tableau Server.

1. Site único: clique emConfigurações > Geral.

Vários sites: nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida,

clique emConfigurações > Geral.
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2. EmSincronização do Active Directory, clique emSincronizar todos os gru-
pos.

Observação: a partir das versões 2021.1.23, 2021.2.21, 2021.3.20, 2021.4.15,
2022.1.11, 2022.3.3, 2023.1, um limite de tempo padrão de 4 horas limita quanto

tempo uma sincronização de grupo agendada pode levar antes de ser cancelada.

Você pode alterar esse limite de tempo se sua sincronização agendada for de grupos

muito grandes ou demorar mais do que isso. Para obter mais informações, consulte

Sincronizar todos os grupos do Active Directory em uma agenda e back-

grounder.timeout.sync_ad_group.

Exibição da atividade de sincronização

Você pode visualizar os resultados dos trabalhos de sincronização na exibição admi-

nistrativa Tarefas em segundo plano para não extrações. A Fila de sincronização
dos grupos do Active Directory coloca em filas e indica o número de tarefas deSin-
cronização do grupo do Active Directory que devem ser executadas.

580 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



1. Único site: Clique emStatus.

Vários sites: Nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida,

clique emStatus.

2. Clique no linkTarefas em segundo plano para não extrações.

3. Defina o filtro Tarefa para incluir a Fila de sincronização dos grupos do Active
Directory e aSincronização do grupo do Active Directory.

Navegue rapidamente para essa exibição administrativa clicando no linkExibir atividade
de sincronização na páginaConfigurações do servidor.

Definir uma função de site mínima para usuários em um grupo de diretório externo

Na página Grupos - Detalhes, é possível definir a funçãomínima de site para os usuários
do grupo, para ser aplicada durante a sincronização do Active Directory.

Essa configuração não executa a sincronização; em vez disso, ela define a funçãomínima

de site para ser aplicada ao grupo toda vez que uma sincronização for executada. O resul-

tado é que, quando você sincroniza grupos do diretório externo, os novos usuários são adi-

cionados ao site com a funçãomínima. Se um usuário já existir, a funçãomínima de site é

aplicada, caso proporcione ao usuário mais acesso em um site. Se você não definir uma fun-

ção de site mínima, novos usuários são adicionados comoNão licenciados como padrão.

Observação:Uma função de site do usuário pode ser promovida, mas nunca rebai-
xada, com base na configuração de função de site mínima. Se um usuário já tem a capa-

cidade de publicar, essa capacidade será sempremantida. Para obter mais

informações sobre a função de site mínima, consulte Funções de site, importação e sin-

cronização do Active Directory.

1. Em um site, clique emGrupos.

2. Na páginaGrupos, selecione um grupo.
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Clique emAções > Função de site mínima.

3. Selecione uma função de site mínima e clique emAlterar função de site.

O que acontece quando os usuários são removidos do diretório externo de origem? 

Os usuários não podem ser automaticamente removidos do Tableau Server por meio de

uma operação de sincronização do diretório externo. Os usuários desabilitados, excluídos

ou removidos de grupos no diretório externo permanecem no Tableau Server, para que os

administradores possam fazer a auditoria e reatribuir o conteúdo do usuário, antes da remo-

ção completa da conta de usuário. Para obter mais informações, consulte Comportamento

de sincronização ao remover usuários do Active Directory.

Melhora do desempenho da sincronização de grupos

A sincronização do diretório externo é realizada pelo processo do processador em segundo

plano. O processo do processador em segundo plano é omesmo usado para gerenciar e

criar extrações e tambémpara gerar conteúdo de assinatura. Em grandes empresas com

associação dinâmica de grupo e uso intenso de extração, o processo de sincronização de

grupos do diretório externo pode provocar interrupções indesejadas. Recomendamos exe-

cutar a sincronização de grupo durante o horário não comercial.
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Por padrão, o processo do processador em segundo plano realiza a sincronização em uma

operação serial. Isso significa que cada grupo é sincronizado, um após o outro, em umúnico

processo do processador em segundo plano. Se você estiver executando várias instâncias

de processos do processador em segundo plano em umúnico Tableau Server ou em uma

implantação distribuída, considere habilitar o processamento paralelo para sincronização do

diretório externo. Quando o processamento paralelo do processador em segundo plano é

habilitado, a sincronização de grupo é distribuída por meio de vários processos do pro-

cessador em segundo plano para obter omelhor desempenho.

Para habilitar o processamento do processador em segundo plano paralelo para sin-

cronização de grupo, abra a CLI do TSMe digite os seguintes comandos:

tsm configuration set -k backgrounder.enable_parallel_adsync -v

true

tsm pending-changes apply

Sincronizar todos os grupos do Active Directory em uma agenda

Após importar grupos do Active Directory no Tableau Server, você pode certificar-se de que

permaneçam sincronizados no Tableau Server ao configurar uma agenda. Você também

pode sincronizar todos os grupos do Active Directory no servidor sob demanda, em qual-

quer momento. A configuração de função de site mínima para o grupo é aplicada quando os

usuários são sincronizados.

Observação: no contexto da sincronização de usuário e de grupo, o Tableau Server
configurado com o armazenamento de identidades LDAP é equivalente ao Active Direc-

tory. Os recursos de sincronização do Active Directory no Tableau Server funcionam

perfeitamente com soluções de diretório LDAP devidamente configuradas.

A partir das versões 2021.1.23, 2021.2.21, 2021.3.20, 2021.4.15, 2022.1.11, 2022.3.3,

2023.1, você pode definir um limite máximo de tempo para uma sincronização de grupo
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agendada antes de ser cancelada. O limite de tempo padrão é de 4 horas. Para obter

mais informações, consulte backgrounder.timeout.sync_ad_group.

1 Defina uma função de site mínima para a sincronização

Emum site, clique emGrupos. Selecione um grupo e, em seguida, clique emAções >
Função mínima de site. Selecione uma funçãomínima de site e clique emAlterar fun-
ção de site. Os administradores de servidor e site podem ser definidos na função de site

mínima para que o grupo de usuários seja aplicado durante a sincronização do Active Direc-

tory. Se você não definir uma função de site mínima, novos usuários são adicionados como

Não licenciados.

A sincronização pode promover uma função de site de usuário, mas nunca rebaixará uma

função desse tipo.

2 Defina a agenda

Os administradores de servidor podem habilitar a sincronização de todos os grupos do

Active Directory na guiaGeral, da páginaConfigurações do servidor. Habilite a sin-
cronização, selecione as configurações de frequência e, em seguida, clique emSalvar.
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Todos os grupos do Active Directory no servidor são sincronizados de acordo com amesma

agenda.

3 Execute a sincronização sob demanda (opcional)

Na guiaGeral, da páginaConfigurações, clique emSincronizar todos os grupos para
sincronizar imediatamente todos os grupos do Active Directory no Tableau Server. Clique

neste botão em qualquer momento para garantir que novos usuários e alterações estejam

refletidos em todos os grupos do Active Directory no servidor.
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Clique emSincronizar todos os grupos para sincronizar todos os grupos do Active
Directory em um servidor fora de uma agenda.

4 Exiba o status das tarefas de sincronização

Os administradores de servidor e site podem exibir os resultados dos trabalhos de sin-

cronização do Active Directory na exibição administrativa Tarefas de segundo plano
para não extrações. No servidor ou em um site, clique emStatus. EmAnálise, clique em
Tarefas em segundo plano para não extrações e filtre as tarefasSincronização de
grupos do Active Directory da fila eGrupo do Active Directory de sincronização.

As filas deSincronização dos grupos do Active Directory da fila eGrupo do Active
Directory de sincronização a serem executadas.

Atribuição de licença no logon

A licença de concessão de login (Conceder função no logon) permite que usuários não

licenciados em grupos específicos sejam licenciados quando eles entram emum site do

Tableau. Isso simplifica o provisionamento de licenças para administradores e remove a

necessidade do usuário de solicitar uma licença antes de usar o Tableau.
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Para obter mais informações sobre os recursos de função no site e funçõesmínimas no site,

consulte Definir funções dos usuários no site.

Por exemplo, imagine um grupo do Active Directory chamadoMarketing com 100 usuários,

mas apenas 25 usuários precisam acessar o Tableau Server. Um administrador de site ou

servidor pode importar todos os usuários do grupoMarketing do Active Directory, definir a

funçãomínima do site do grupo para Explorer e selecionarConceder função no logon.
Quando qualquer um dos usuários do Tableau emMarketing entrar no site do Tableau, eles

receberão licenças Explorer. Os usuários que não precisam do Tableau Server per-

manecem sem licença, amenos que façam logon.

Observação: para obter mais informações sobre benefícios e práticas recomendadas,
consulte Conceder função no login no Tableau Blueprint, ferramenta de planejamento

do Tableau para organizações orientadas a dados.

Ativar Conceder função no logon

Você pode habilitar Conceder função no logon em grupos novos ou existentes. As etapas a

seguir explicam como usar a Conceder função no logon para adicionar novos usuários que

são elegíveis para uma licença, mas podem não usá-la. Este pode ser o caso quando sua

empresa tem vários usuários elegíveis, mas licenças limitadas do Tableau.

1. Em um site, clique emGrupos e, em seguida, clique em Adicionar grupo.

Adicione novos usuários ao importar um grupo do Active Directory. Digite o nome do

grupo que você deseja importar e selecione o nome do grupo na lista resultante.
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2. Selecione a funçãomínima do site para os usuários e selecioneConceder função
no logon.

Todos os usuários do grupo Active Directory selecionado serão importados como

usuários não licenciados. A funçãomínima do site definida para o grupo só será for-

necida aos usuários do grupo que entrarem no Tableau Server.
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3. Clique em Importar.

Observação: a opção Conceder função de site no logon tambémpode ser ativada em

grupos locais para fornecer funçõesmínimas do site aosmembros do grupo quando
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eles entrarem no Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Criar um

grupo local.

Modificação das funções de usuário com a Atribuição de função no logon

Se umusuário fizer parte de um grupo usando a Atribuição de função no logon, essa fun-

ção de usuário não poderá ser definida como não licenciada ou sofrer downgrade para

uma função inferior à funçãomínima no site definida para o grupo, independentemente de

ter feito logon. No entanto, os administradores podem atualizar a função no site de um usu-

ário manualmente.

Para fazer downgrade da função no site de um usuário ou cancelar a licença do usuário no

site, remova o usuário dos grupos que ativaram a Atribuição de função no logon.

De acordo com os termos do Contrato de licença do usuário final, as licenças atribuídas

com base no Usuário autorizado podem ser reatribuídas permanentemente para novos

usuários. Os usuários só podem sofrer downgrade para uma função no site inferior (inclu-

indo Não licenciado) quando suspenderem permanentemente o acesso ao Software do ser-

vidor na função superior.

Remoção dos usuários afetados pela Atribuição de função no logon

Você pode remover um usuário de um site apenas se o ele não possui conteúdo. Se você

tentar remover um usuário que possui conteúdo, a função no site do usuário será definida

comoNão licenciado e removida de todos os grupos, mas o usuário não será removido do

site. Para remover os proprietários de conteúdo, remova-os do grupo que ativou a Atri-

buição de função no site ou reatribua a propriedade de conteúdo para outro usuário. Para

obter mais informações, consulte Remover usuários de um site no tópico de ajuda Exibir,

gerenciar ou remover usuários.

Se o grupo padrão All Users ativou a Atribuição de função no site, os usuários que pos-

suem conteúdo não poderão ser removidos do site ou ter sua licença cancelada. Para remo-
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ver esses usuários ou cancelar sua licença, reatribua a propriedade do conteúdo para outro

usuário e, em seguida, remova o usuário ou cancele sua licença.

A API REST pode ser usada para reatribuir a propriedade de conteúdo de uma pasta de tra-

balho. Para obter mais informações, consulte Atualizar pasta de trabalho na documentação

da API REST. A API REST tambémpode ser usada para remover usuários do site e trans-

ferir a propriedade do conteúdo para outro usuário. Para obter mais informações, consulte

Remover usuário do site na documentação da API REST.

Para obter mais informações sobre a alteração da propriedade de conteúdo no Tableau Ser-

ver, consulte Gerenciar propriedade de conteúdo.

Excluir grupos

Você pode excluir qualquer grupo do servidor (exceto o grupo Todos os usuários). Quando

um grupo é excluído, os usuários são removidos do grupo, mas não são excluídos do ser-

vidor.

1. Em um site, clique emGrupos.

2. Na páginaGrupos, selecione um oumais grupos a serem excluídos.
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3. SelecioneAções > Excluir.

Portais personalizados baseados em painel

Observação: esta visão geral foi inspirada pelo trabalho domestre zen do Tableau,
Mark Jackson. Para obter mais detalhes sobre o processo, acesse o blog doMark.

A interface padrão do Tableau Cloud ou Tableau Server é ideal paramuitas empresas,

mas se você deseja criar uma experiência de empresa commarca e não tem habilidade de

desenvolvedor de API, considere criar um portal personalizado baseado em umpainel do

Tableau. Um portal personalizado permite que você organize o conteúdo em depar-

tamentos específicos ou funções de trabalho, podendo atémesmo incorporar treinamentos

para ajudar em uma interação de dadosmais completa com as pessoas. À medida que o

volume do conteúdo do Tableau cresce, um portal personalizado guia seus usuários dire-

tamente para os dados que precisam, aomesmo tempo que fornecem acesso imediato às

exibições relacionadas e à pesquisa do Tableau Server demodo que eles possam explorar

mais com facilidade.
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Esboço de um design de portal

Comece fora do Tableau, em umpapel ou em umaplicativo demaquete. Considere a estru-

tura da sua empresa e o número de exibições do Tableau que se aplicam a cada grupo de

usuários. Você apenas precisa de um nível de navegação que aponta imediatamente para o

conteúdo?Ou você precisa começar com uma página principal que fornece links nave-

gacionais para grupos separados de usuários ou tipos de relatório, seguida por um segundo

nível com painéis e exibições relacionadas?

Após obter a confiança dos seus acionistas e consumidores de dados principais, você está

pronto para a próxima fase.

Coleta de imagens para logotipos e elementos de navegação

Comece a pensar sobre imagens enquanto refina seus esboços iniciais e, em seguida, obte-

nha-as de bibliotecas de ilustrações ou gráficos demarca aprovados, ou crie-as do zero em

umaplicativo como o Photoshop ou SnagIt. OPowerPoint tambémpode ser uma boa fonte

se planeja criar miniaturas de navegação de tipos de gráfico comuns.
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Disposição em um painel do texto, das imagens e das pla-
nilhas selecionadas

Crie uma pasta de trabalho com umpainel para o portal, usando um layout lado a lado para

obter um posicionamento e escalonamento de elementosmais previsíveis dos elementos

em diferentes dispositivos. Em seguida, comece a adicionar objetos de Texto e Imagem,

bem como qualquer planilha de exibições de dados que deseja destacar logo na frente do

seu portal. Para refinar o espaçamento entre esses elementos de painel, insira objetos Em

branco e ajuste o tamanho deles. Para obter mais informações, consulte Criar painel.

Dica: para elementos dinâmicos quemostram conteúdo popular ou recém-criado,

inclua planilhas baseadas nas exibições administrativas personalizadas.

Vinculação de elementos do painel ao conteúdo

Se você tiver um segundo nível de navegação, use ações Filtrar para apontar para um pai-

nel secundário em relação ao principal. Para criar links que abrem diretamente as exibições

de dados, clique com o botão direito nos objetos Imagem e escolha Definir URL. (No nosso

exemplo a seguir, cada seta colorida e texto associado é uma imagem vinculada à URL.)

Você pode atémesmo apontar para exibições vazias com fontes de dados pré-carregadas,

incentivando os usuários a criar novo conteúdo do Tableau na área de trabalho de criação

naWeb.

Dica: para adicionar hiperlinks a objetos de texto, inclua a URL completa (por exem-
plo, http://www.tableau.com).
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Publicação, teste e refinamento do seu portal

Publique a pasta de trabalho no seu servidor e distribua a URL do painel aos seus usuários.

O design do portal, como a própria análise de dados, é um processo cíclico. Agora que o seu

portal está pronto, comece a coletar o feedback do usuário, para que você continue a apri-

morar a experiência
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Dica: como toque final, oculte a barra de ferramentas do Tableau para proporcionar
uma sensação de personalização do seu portal. Após o ponto de interrogação no final

da URL do painel, adicione :embed=y&amp;:toolbar=n

Gerenciar acesso ao conteúdo
Gerencie quem pode acessar o conteúdo no site e definir as permissões que regem a pro-

priedade de conteúdo.

Definir acesso de criação na Web ou funções de um site

Os administradores do Tableau Server podem especificar no site se os usuários têm ou

não permissão para editar as exibições publicadas no ambiente daWeb e configurar outra

funcionalidade de criação naWeb.

Por padrão, a funcionalidade de criação naWeb está habilitada para todos os sites, Usu-

ários com o recursoEdição na Web podem criar e editar pastas de trabalho diretamente

no servidor. Desative essa funcionalidade caso deseje que os usuários visualizem e inte-

rajam com as pastas de trabalho publicadas sem causar alterações nas informações prin-

cipais.

As etapas abaixo descrevem como configurar a criação naWeb e outra funcionalidade

associada para todo um site: Para um controle mais granular sobre quais usuários podem

usar a edição naWeb, use projetos, grupos e permissões. Consulte Definir acesso de Edi-

ção naWeb, Salvar e Baixar conteúdo.

Para obter informações sobre como ativar a Criação para fluxos naWeb, consulte Criar e

interagir com fluxos naWeb .
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Ativar ou desativar a criação naWeb para um site

1. Em umnavegador daWeb, entre no servidor como umadministrador e acesse o site

para o qual deseja habilitar a criação naWeb. Neste site, clique emConfigurações.

2. Na seçãoCriação na Web, selecionePastas de trabalho. Deixe que os usuários
editem pastas de trabalho em seu navegador. para habilitar a funcionalidade.

Desmarque a caixa de seleção para desativar a criação naWeb para o site.

3. Se o site já estiver em produção e você quiser que a alteração entre em vigor ime-

diatamente, reinicie o servidor.

Caso contrário, a alteração terá efeito depois que o cache da sessão do servidor expi-

rar na próxima vez que um usuário fizer logon, depois que sair.

Observações

l Ao habilitar a criação naWeb, certifique-se de que, nas pastas de trabalho e exibições

apropriadas, a regra de permissão para um usuário ou grupo permite o recursoEdi-
ção na Web.

l Se optar por desabilitar a criação naWeb em um site de produção e não concluir a

última etapa para reiniciar o servidor, é possível que os usuários continuem com

acesso à criação até que façam logout ou até que os caches da sessão expirem.

Ver quais sites permitem a criação naWeb

Para confirmar quais sites permitem criação naWeb, nomenu de seleção de site, clique em

Gerenciar todos os sites e vá para a páginaSites.

Tableau Software 597

Ajuda do Tableau Server noWindows



Configurar opções de união entre bancos de dados

Paramelhorar o desempenho da união entre bancos de dados, os usuários podem permitir

que o Tableau execute a união usando o banco de dados em tempo real em que estão

conectados, em vez de usar Hyper. Embora essa opção sejamais rápida, se o Tableau

usar o banco de dados conectado para realizar a união, os dados da fonte de dados de

arquivo em que o usuário está conectado serão temporariamentemovidos para tabelas

temporárias no banco de dados. Como administrador, talvez você queira restringir o

acesso a esse recurso para usuários com permissões de criação daWeb, pois essa ação

retira os dados do Tableau.

1. Em um navegador da Web, entre no servidor como um administrador e acesse o site
para o qual deseja habilitar a criação na Web. Neste site, clique em Configurações.

2. Na configuração União entre bancos de dados, selecione uma das seguintes
opções:

l Usar banco de dados do Tableau ou banco de dados existente - sele-
cione esta opção se quiser permitir que os usuários escolham se desejam per-
mitir que o Tableau use o banco de dados em tempo real para realizar a união
entre bancos de dados. As fontes de dados publicadas com essa opção habi-
litada continuarão a usar o banco de dados do usuário para união entre ban-
cos de dados.

l Usar somente o Tableau - selecione esta opção para restringir os usuários a
usar somente o Hyper para realizar a união entre bancos de dados.
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Se você selecionarUsar somente o Tableau, a opção para escolher como o
Tableau realiza a união entre bancos de dados não será exibida na tela,

quando o usuário se conectar a uma fonte de dados compatível e ao banco de

dados compatível. Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte

Melhorar o desempenho da união entre bancos de dados.

Configurar o acesso à edição na Web, salvamento e down-
load do conteúdo

Se você está habilitando a funcionalidade de criação naWeb no seu site, pode configurar

mais precisamente quais usuários têm acesso ela. Ao usar as funções e regras de per-

missão do site no nível de conteúdo, é possível permitir ou negar os recursosEditar na
Web, Salvar, ouBaixar nos projetos, pastas de trabalho e fontes de dados.

Observação: este documento enfatiza que o uso da expressãoEdição naWeb é para

especificar o nome do recurso nas regras de permissões, sendo que a expressão cri-

ação naWeb refere-se à funcionalidade geral de criação emodificação de pastas de tra-

balho no servidor. No entanto, você pode se deparar com essas duas expressões

sendo usadas demodo intercambiável.
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Por que permitir que os usuários trabalhem diretamente no site

Como administrador, a ideia de permitir que as pessoas preencham um site com conteúdo,

aparentemente de forma indiscriminada, pode ser encarada com ceticismo. No entanto,

com alguns controles, é possível limitar até que ponto vai essa participação e aomesmo

tempo fornecer importantes benefícios que o gerenciamento de conteúdo centralizado

pode pode oferecer a você e aos usuários.

Prós e contras da criação na Web

Alguns dos benefícios da criação naWeb para publicadores e usuários corporativos

incluem:

l Equipes de analistas que trabalham em colaboração com uma locação central de
onde fornecem input.

l A possibilidade de conexão com fontes de dados e criação de pastas de trabalho
ainda que os usuários não possuam o Tableau Desktop.

l Acesso ao conteúdo mesmo que não estejam usando o computador com o Tableau
Desktop ou VPN, seja em um computador ou em um dispositivo móvel.

l Isso pode fornecer uma estrutura que permite uma consistência entre relatórios do
Tableau. (Ao tornar as pastas de trabalho modelo disponíveis no site, os analistas
podem baixar ou criar novas pastas de trabalho com conexões de dados, marca e for-
matação já definidas.)

Para administradores, os benefícios podem incluir:

l Menos implantações do Tableau Desktop para gerenciar e suportar.

l Menor número de computadores dependentes de drivers de bancos de dados ins-
talados.

l Capacidade de gerenciar conteúdo.

l Monitoramento mais preciso do que os usuários estão fazendo com o Tableau.

Algumas desvantagens da edição naWeb incluem:

l Para analistas, a funcionalidade de edição não é tão ampla quanto no Tableau
Desktop (ainda que continue a avançar em direção a essa paridade).

l Para administradores, ter mais pessoas trabalhando no servidor pode significar a
necessidade de atualização dos sistemas.
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l Sem publicar as orientações gerais, a proliferação de conteúdo no site é esperada.
Isso pode confundir aqueles que dependem dos painéis e fontes de dados publicados
no Tableau, levar a uma queda no desempenho do servidor e da qualidade dos dados
e até mesmo afetar a segurança dos dados.

Gerenciamento de permissões para ajudar usuários a evitar a pro-
liferação do conteúdo

Para ajudar os usuários a evitarem a proliferação do conteúdo no site, muitos admi-

nistradores do Tableau usam os projetos para permitir vários níveis de acesso ao conteúdo.

Por exemplo, um projeto pode ser configurado para permitir que todos os usuários editem e

salvem pastas de trabalho, enquanto outro permite que apenas editores aprovados salvem

novos conteúdos.

Para ter uma ideiamelhor de como funciona, consulte os recursos a seguir:

l Configurar projetos, grupos e permissões para o serviço de autoatendimento geren-
ciado

l Autoatendimento escalável, um whitepaper do Tableau por Rupali Jain.
Para visualizar o PDF, talvez seja necessário fornecer suas credenciais do site do
Tableau. São as mesmas credenciais utilizadas nos fóruns da comunidade ou para o
envio de casos de suporte.

Coordenar edição e salvar recursos com as funções de site para o nível
de acesso apropriado

Para editar, salvar e baixar as pastas de trabalho os usuários devem ter uma função de site

que permita tais ações com os recursos - definidos nas regras de permissão - que permitem

ou negam acesso relacionado a edição.

Acesso de função de site

l Quando as permissões apropriadas são definidas no nível do conteúdo, as funções
de site Creator ou Explorer (Explorador - pode publicar) permitem os comandos
Salvar (substituir) e Salvar como/Baixar.
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Observe queArquivo > Salvar está disponível apenas para o proprietário da pasta
de trabalho. Quando o recurso de permissãoSalvar tiver sido concedido no nível do
projeto e da pasta de trabalho, um usuário que não seja proprietário poderá substituir

a pasta de trabalho existente na criação daWeb ao selecionarArquivo > Salvar
como e usar omesmo nome da pasta de trabalho. Isso substitui o conteúdo exis-
tente, ele se torna o proprietário e obtém acesso total ao conteúdo.

l A função de site do Explorer (Explorador) pode receber os recursos Edição na
Web e Salvar como/Download , mas não poderá salvar (nem substituir as alte-
rações existentes ou salvas em uma nova pasta de trabalho).

Para obter mais informações, consulte Edição naWeb e criação naWeb.

Configurar projetos, grupos e permissões para o serviço de
autoatendimento gerenciado

Publicar no Tableau Cloud e no Tableau Server é fácil. Para algumas organizações, pode

ser fácil demais. Há valor em criar uma estrutura controlada antes de permitir que osCre-

ators publiquem seu próprio conteúdo.

Paramanter as coisas organizadas e garantir que as pessoas possam encontrar e acessar

o conteúdo certo, pode ser útil configurar seu site para autoatendimento gerenciado. Isso

significa ter diretrizes e configurações para garantir que o conteúdo seja organizado, detec-

tável e seguro sem ter gargalos no processo de publicação.

Este artigo apresenta um caminho possível para você, como administrador do site, con-

figurar seu site para autoatendimento gerenciado:

1. Identificar os tipos de grupos e projetos necessários

2. Criar grupos

3. Remover as permissões que causarão ambiguidades e estabeleça padrões de per-
missão padrão

4. Criar projetos

5. Bloquear permissões de projeto
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Observação: as informações fornecidas aqui são práticas adaptadas e simplificadas
dos Visionários do Tableau e dos clientes que compartilharam as suas experiências.

Planejamento da sua estratégia

As permissões no Tableau consistem em regras aplicadas ao conteúdo (projetos, pastas de

trabalho etc.) de um grupo ou usuário. Essas regras de permissão são criadas permitindo ou

negando recursos específicos.

Ter um plano abrangente para seus projetos, grupos e regras de permissão é útil se você

estiver iniciando ou fazendo alterações. Os detalhes ficam a seu critério, mas há duas prá-

ticas importantes que recomendamos para todos os ambientes:

l Gerencie permissões em projetos, não partes individuais de conteúdo.

l Atribua permissões a grupos, não a usuários individuais.

Definir permissões no nível de usuário individual e nos ativos de conteúdo individuais com-

plica rapidamente o gerenciamento.

Usar um modelo de permissões fechadas

Osmodelos gerais para permissões são aberto ou fechado. Em ummodelo aberto, os usu-

ários recebem umalto nível de acesso e você explicitamente nega os recursos. Em um

modelo fechado, os usuários normalmente recebem apenas o acesso necessário para rea-

lizarem suas tarefas. Esse é omodelo que os profissionais de segurança defendem. Os

exemplos neste tópico seguem ummodelo fechado.
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Para obter mais informações sobre como as permissões do Tableau são avaliadas, con-

sulte Permissões efetivas.

Identificar os tipos de projetos e grupos necessários

Projetar uma estrutura para acomodar conteúdo (em projetos) e categorias de usuários

(como grupos) pode ser a parte mais desafiadora da configuração de um site, mas facilita

muito o gerenciamento contínuo.

Projetos: os projetos funcionam tanto como uma unidade de gerenciamento de per-

missões quanto como uma estrutura organizacional e de navegação. Tente criar uma estru-

tura de projeto que equilibre como as pessoas esperam encontrar conteúdo e permita

permissões lógicas.

Grupos: antes de criar grupos, pode ser útil encontrar temas comuns sobre como as pes-
soas interagem com o conteúdo. Tente identificar padrões que você pode usar para criar

grupos e evite permissões únicas para usuários individuais.

Exemplo: estrutura do projeto e do grupo

Por exemplo, vamos imaginar um ambiente onde há conteúdo de toda a empresa que

todos devem poder acessar, bem como algum conteúdo de RH que precisa ser restrito.

Os projetos incluem:

l Conferência Acme Corp. Isso incluirá fontes de dados e pastas de trabalho para
vendas de ingressos, painéis para estratégia de conteúdo e planos de projeto para a

conferência da empresa.
l Sucesso do funcionário. Isso incluirá fontes de dados anônimas e pastas de tra-
balho para a pesquisa interna de funcionários

l Recursos Humanos. Isso incluirá fontes de dados de RH e pastas de trabalho que

devem estar disponíveis apenas para membros da equipe de RH.

Em seguida, os grupos devem corresponder ao que as pessoas precisam fazer:
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l Criadores de conteúdo principal. Este grupo é para usuários que podem publicar

em projetos de nível superior e têm amplo acesso a fontes de dados, mas que não pre-

cisam mover ou gerenciar conteúdo.
l Criadores de conteúdo de RH. Este grupo é para usuários que têm acesso a fon-

tes de dados de RH e podem publicar no projeto de RH.
l Usuários corporativos. Este grupo é para usuários que devem poder acessar o con-

teúdo criado pelos Core Content Creators, mas nem devem saber que o conteúdo de

RH existe.
l Usuários de RH. Este grupo é para usuários que devem poder acessar o conteúdo

no projeto de RH, mas não têm direitos para criar ou publicar conteúdo.
l Líderes do projeto principal. Este grupo é para usuários que devem receber o sta-

tus de líder de projeto nos projetos que não são de RH.

Considerar as funções de site

Lembre-se de que as permissões estão vinculadas ao conteúdo, não a grupos ou usuários.

Isso significa que você não pode conceder permissões deExplorar a um grupo no vácuo.

Em vez disso, o grupo pode receber permissões deExplorar para um projeto e seu con-

teúdo. As funções do site, no entanto, são fornecidas a usuários específicos e podem definir

ou limitar as permissões que eles podem ter. Para obter mais informações sobre como licen-

ças, funções de site e permissões se unem, consulte Permissões, funções de site e licenças.

Criar os grupos

Embora possa ser tentador criar os grupos e projetos assim que identificar o que precisa, é

importante fazer as coisas em uma determinada ordem.

Projetos: os projetos não devem ser criados até que o projeto Padrão tenha sido con-

figurado corretamente (veja a próxima seção). Isso ocorre porque os projetos de nível supe-

rior usam o projeto Padrão comomodelo para suas regras de permissão.

Grupos: os grupos precisam ser criados antes que possam ser usados para criar regras de

permissão. Os usuários ainda não precisam ser adicionados aos grupos, mas podem ser.
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Para obter mais informações sobre como criar grupos, consulte Gerenciar usuários usando

grupos.

Para obter mais informações sobre como adicionar usuários aos grupos, consulte Adi-

cionar usuários a um grupo.

Dica: criar vários grupos e projetos e definir as permissõesmanualmente pode ser ente-
diante. Para automatizar esses processos, bem como torná-los reproduzíveis para atu-

alizações futuras, realize essas tarefas usando os comandosREST API. Use os comandos

tabcmd para tarefas como adicionar ou excluir um único projeto ou grupo e adicionar usu-

ários, mas não para definir permissões.

Participação em vários grupos

É possível incluir os usuários nos gruposHR Content Creators e Usuários de RH no grupo

Usuários corporativos. Isso facilitaria a atribuição de permissões para usuários de con-

teúdo principal versus usuários comerciais para amaioria do conteúdo. No entanto, nesse

cenário, o grupo de usuários corporativos não pode ser negado nenhum recurso na pasta

de recursos humanos sem negar os usuários de RH também. Em vez disso, o grupo de usu-

ários corporativos teria que ser deixado como não especificado, e os grupos específicos de

criadores de conteúdo de RH e usuários de RH receberiam seus recursos aplicáveis.

Isso ocorre porque as permissões do Tableau são restritivas. Se o grupo de Usuários

Comerciais tiver determinados recursos negados, essa Negação substituirá a regra Per-

mitir de outra permissão para usuários em ambos os grupos.
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Ao decidir como a inscrição no grupo deve ser atribuída, é importante entender como as

regras de permissão são avaliadas. Para obter mais informações, consulte Permissões efe-

tivas.

Remover as permissões que causarão ambiguidades e estabeleça
padrões de permissão padrão

Cada site tem umgrupo Todos os usuários e um projetoPadrão.

Grupo Todos os usuários: qualquer usuário adicionado ao site se tornamembro do grupo
Todos os usuários automaticamente. Para evitar qualquer confusão com as regras de per-

missão definidas em vários grupos, émelhor remover as permissões do grupo Todos os usu-

ários.

Projeto padrão: o projeto Padrão funciona como ummodelo para novos projetos no site.

Todos os novos projetos de nível superior terão suas regras de permissão do projeto

padrão. Estabelecer padrões de permissão de linha de base no projeto Padrão significa que

você terá um ponto de partida previsível para novos projetos. (Observe que os projetos ani-

nhados herdam as regras de permissão do projeto pai, não do projeto Padrão. )

Remova a regra de permissão para o grupo Todos os usuários no projeto padrão

1. Selecione a guia Explorar para abrir o projeto de nível superior no site.
2. No menu Padrão de Ação (…) do projeto, selecionePermissões.
3. Perto do nome de grupo Todos os usuários, selecione…, em seguida, selecione

Excluir regra....

Isso permite que você estabeleça regras de permissão para os grupos sobre os quais você

tem controle total, sem nenhuma permissão conflitante atribuída a Todos os usuários. Para

obter mais informações sobre como várias regras são avaliadas para determinar per-

missões efetivas, consulte Permissões efetivas.

Tableau Software 607

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server/pt-br/permission_effective.htm
https://help.tableau.com/current/server/pt-br/permission_effective.htm
https://help.tableau.com/current/server/pt-br/permission_effective.htm


Criar regras de permissão

Agora você pode configurar os padrões básicos de permissão para o projeto padrão que

todos os novos projetos de nível superior herdarão. Você pode optar por manter as regras

de permissão do projeto padrão vazias e criar permissões para cada novo projeto de nível

superior individualmente. No entanto, se houver regras de permissão que devam ser apli-

cadas àmaioria dos projetos, pode ser útil defini-las no projeto Padrão.

Lembre-se de que a caixa de diálogo de permissões de um projeto contém guias para cada

tipo de conteúdo.Você deve definir permissões para cada tipo de conteúdo no nível
do projeto ou os usuários terão acesso negado a esse tipo de conteúdo. (Um recurso só é

concedido a um usuário se ele tiver uma permissão expressa. Deixar um recurso como

Não especificado resultará na sua rejeição. Para obter mais informações, consulte Per-

missões efetivas.)

Dica: sempre que você criar uma regra de permissão no nível do projeto, verifique todas as

guias de tipo de conteúdo.

Criar regras de permissão conforme desejado:

1. Clique em + Adicionar regra de grupo/usuário e comece a digitar para procurar
um nome de grupo.

2. Para cada guia, escolha um modelo existente no menu suspenso ou crie uma regra

personalizada clicando nos recursos.
3. Ao terminar, clique em Salvar.

Para obter mais informações sobre configuração de permissões, consulte Definir per-

missões.

Exemplo: permissões de nível de projeto para cada tipo de
conteúdo

Para o nosso exemplo, amaioria dos projetos deve estar disponível para amaioria das
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pessoas. Para o projeto padrão, usaremos osmodelos de regras de permissão para dar aos

criadores de conteúdo principais direitos de publicação e a todos os outros a capacidade de

interagir com pastas de trabalho e nadamais.

Grupo Projetos Pastas de
trabalho

Fontes de
dados

(Outro con-
teúdo)

Criadores de con-
teúdo principal

Publicar Publicar Publicar Exibição

Criadores de con-
teúdo de RH

Exibição Explorar Exibição Nenhum

Usuários cor-
porativos.

Exibição Explorar Exibição Nenhum

Usuários de RH. Exibição Explorar Exibição Nenhum

Líderes do projeto
principal.

Definir como líder

de projeto

n/a n/a n/a

Esse padrão segue ummodelo fechado e limita as permissões ao uso básico damaioria do

conteúdo para amaioria dos usuários. À medida que novos projetos de nível superior são cri-

ados, essas regras serão herdadas por padrão, mas as regras de permissão podem ser

modificadas por projeto conforme necessário. Lembre-se que o projeto deRecursos
Humanos deve ter essas permissões removidas e seu próprio padrão estabelecido.

Criar projetos e ajustar permissões

Depois que o projeto padrão for definido com seusmodelos de permissões personalizados,

você poderá criar o restante de seus projetos. Para cada projeto, você pode ajustar as per-

missões padrão, conforme adequado.

Para criar um projeto
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1. Selecione a guia Explorar para abrir o projeto de nível superior no site.
2. Na lista suspensa Novo, selecione Projeto.
3. Dê um nome ao projeto e, se desejar, descreva-o.

Pode ser útil estabelecer uma convenção de nomenclatura. Por exemplo, a estrutura

básica pode ser <DepartmentPrefix><Team> - <ContentUse>; comoDevOps - Moni-

toramento.

A descrição aparece quando você passa omouse sobre umaminiatura do projeto e na

página deDetalhes do projeto. Uma boa descrição pode ajudar os usuários a saber que
estão no lugar certo.

4. Ajuste as permissões conforme necessário.
a. Abra o novo projeto.
b. No menu Ação (...), selecione Permissões
c. Modifique quaisquer regras de permissão, conforme desejado. Lembre-se de

verificar todas as guias de conteúdo.

Bloquear permissões de conteúdo

Além das regras de permissão, os projetos têm uma configuração de permissão de con-

teúdo. Essa configuração pode ser realizada de duasmaneiras,Bloqueada (reco-
mendado) ouPersonalizável.

Bloquear um projeto é uma forma demanter a consistência e garantir que todo o conteúdo

do projeto tenha permissões uniformes (por tipo de conteúdo). Um projeto personalizável

permite que usuários autorizados definam regras de permissão individuais em partes do

conteúdo. Para obter mais informações, consulte Bloquear permissões de conteúdo.

Independentemente da configuração de permissão de conteúdo, as permissões são sem-

pre impostas ao conteúdo.
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Possível estruturas do projeto

Algumas organizações acham útil ter projetos que atendem a propósitos específicos. Aqui

estão alguns exemplos de projetos e seus usos pretendidos. Observe que esses sãomode-

los de exemplo e você deve sempre testar a configuração em seu ambiente.

Para obter informações sobre quais recursos estão incluídos nosmodelos de regra de per-

missão de cada tipo de conteúdo, consulte Recursos de permissão.

Exemplos: configurações de permissão para fins específicos

Pastas de trabalho compartilhadas para colaboração aberta no servidor

Qualquer pessoa no departamento pode publicar no projeto de colaboração aberta, durante

o desenvolvimento do conteúdo. Os colegas podem colaborar usando a edição naWeb no

servidor. Algumas pessoas chamam isso de área restrita, outras de “staging” e assim por

diante. Neste projeto, você pode permitir a edição naWeb, o salvamento, o download e

assim por diante.

Aqui habilite a colaboração, além de habilitar pessoas sem o Tableau Desktop para cola-

borar e fornecer feedback.

Grupo Projetos Pastas de tra-
balho

Fontes de
dados

(Outro con-
teúdo)

Administradores de
dados

Publicar Publicar Publicar TBD

Analistas Publicar Publicar Explorar TBD

Usuários cor-
porativos.

Publicar Publicar Explorar TBD
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Lembre-se de que alguns recursos domodelo Publicar (como Substituir) podem ser impe-

didos pela função de site de um usuário, mesmo que tenham esse recurso permitido.

Observação: "TBD" indica que essas regras de permissão não são facilmente deter-
minadas pelo cenário e podem ser definidas, mas fazem sentido para um determinado

ambiente.

Relatórios compartilhados que não podem ser editados

Este pode ser um projeto que pessoas cujo trabalho é criar pastas de trabalho e fontes de

dados (os analistas e administradores de dados) podem publicar quando desejam dis-

ponibilizar o conteúdo a usuários corporativos para visualização, com a confiança de que o

trabalho não poderá ser “emprestado” oumodificado.

Para esse tipo de projeto, negue todos os recursos que permitem a edição ou a remoção

de dados do servidor para reuso. Você deve permitir recursos de exibição.

Grupo Projetos Pastas de tra-
balho

Fontes de
dados

(Outro con-
teúdo)

Administradores de
dados

Publicar TBD Publicar TBD

Analistas Publicar Publicar Exibição TBD

Usuários cor-
porativos.

Exibição Exibição Nenhum Nenhum

Fontes de dados avaliadas para conexão de analistas

Aqui, os Administradores de dados publicariam as fontes de dados que atendem a todos os

seus requisitos de dados e se tornam a “fonte de verdade” para a sua empresa. Os líderes
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neste projeto podem certificar essas fontes de dados, para que apareçam primeiro nos resul-

tados de pesquisa e estejam incluídas em fontes de dados recomendadas.

Neste caso, é necessário permitir Analistas autorizados a conectar pastas de trabalho a fon-

tes de dados neste projeto, mas não a baixar ou editá-las. Você deve negar o recurso de exi-

bição para esse projeto ao grupo de Usuários corporativos, demodo que eles não possam

nemmesmo visualizar o projeto.

Grupo Projetos Pastas de tra-
balho

Fontes de
dados

(Outro con-
teúdo)

Administradores de
dados

Publicar TBD Publicar TBD

Analistas Exibição Nenhum Exibição Nenhum

Usuários cor-
porativos.

Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum

Conteúdo inativo

Outra possibilidade é segregar pastas de trabalho e fontes de dados não usadas por um perí-

odo, conformemostrado pelas exibições administrativas. É possível fornecer aos pro-

prietários do conteúdo um prazo antes de o conteúdo ser removido do servidor.

A sua empresa escolhe se deseja fazer isso ou excluir diretamente dos projetos em anda-

mento. Em umambiente ativo, não tenhamedo de escolher a remoção de conteúdo não

usado.

Grupo Projetos Pastas de tra-
balho

Fontes de
dados

(Outro con-
teúdo)

Administradores de
dados

Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum
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Analistas Exibição Exibição TBD TBD

Usuários cor-
porativos.

Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum

Fonte para modelos de pasta de trabalho

Este é um projeto no qual as pessoas podem baixar, mas não podem publicar ou salvar. É

nele que os publicadores autorizados ou líderes de projeto disponibilizammodelos de pas-

tas de trabalho. Osmodelos com as fontes, cores, imagens e conexões de dados apro-

vadas pela sua empresa podem economizar o tempo dos autores emanter os relatórios

com aparência consistente.

Grupo Projetos Pastas de trabalho Fontes
de dados

(Outro
conteúdo)

Autor auto-
rizado

Publicar Publicar Publicar TBD

Administradores
de dados

Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum

Analistas Exibição Modelo: explorar

+ 

Recurso: baixar pasta de tra-

balho/salvar uma cópia

Exibição Nenhum

Usuários cor-
porativos.

Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum

Próximas etapas

Além de projetos, grupos e permissões, outros temas de governança de dados incluem:
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Educação do usuário

Ajuda todos os usuários do Tableau a se tornarem bons administradores de dados. As

empresasmais bem-sucedidas no uso do Tableau criam grupos de usuários do Tableau,

conduzem sessões de treinamento regulares e assim por diante.

Para uma abordagem comumde orientação dos usuários ao site, consulte Portais per-

sonalizados baseados em painel.

Para obter dicas de publicação e certificação de dados, consulte os tópicos a seguir:

l Usar certificação para ajudar usuários a encontrar dados confiáveis

l Preparação para publicação em uma pasta de trabalho (links para a Ajuda do

Tableau)

l Práticas recomendadas para fontes de dados publicadas (links para a Ajuda do

Tableau)

Otimize a atividade de atualização e assinatura da extração

Se o Tableau Server é usado, crie políticas para as agendas de atualização e assinatura de

extração para evitar que dominem os recursos do site. As apresentações do cliente na Con-

ferência da Tableau pelaWells Fargo e Sprint abordam emdetalhes esse assunto. Além

disso, consulte os tópicos emAjuste de desempenho.

Se você usa o Tableau Cloud, consulte os tópicos a seguir para se familiarizar com asmanei-

ras de atualizar extrações:

l Manter dados atualizados

l Usar o Tableau Bridge para expandir as opções de atualização de dados

Monitoramento

Use as exibições administrativas para prestar atenção no desempenho do site e no uso do

conteúdo.
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Exibições administrativas

Usar projetos para gerenciar o acesso ao conteúdo

Quando os usuários do Tableau Desktop publicam um conteúdo em um site no Tableau

Server, eles podem selecionar um projeto para publicá-lo.

Os projetos podem ser usados para navegação, organização e gerenciamento de acesso a

ativos como pastas de trabalho, fontes de dados, ampliação e projetos aninhados. A partir

do Tableau Cloud de outubro de 2022/Server 2022.3, se o DataManagement estiver licen-

ciado e o Catálogo estiver habilitado, um projeto tambémpoderá conter ativos externos,

como bancos de dados.

A imagem a seguir mostra o conteúdo no projeto de nível superior Operações, no ambiente

de criação naWeb. O projeto Operações contem alguns projetos aninhados (realçados) e

pastas de trabalho publicadas. Um projeto tambémpode conter outros tipos de ativos.
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Por que usar projetos

Os projetos auxiliam na criação de um processo escalonável para gerenciar o acesso ao con-

teúdo publicado emTableau Server. As vantagens incluem:

l Eles permitem que os administradores deleguem gerenciamento de conteúdo para
líderes de projeto que trabalham com o conteúdo, sem que precisar conceder acesso
de administrador às configurações do site ou servidor.

l Os líderes de projeto podem criar projetos aninhados no projeto de alto nível e
manter o conteúdo de sua equipe em uma hierarquia simples.

l Observação: os proprietários de projeto podem excluir os projetos de nível
superior que possuem. Os líderes de projeto não podem excluir projetos de
nível superior.

l Também podem facilitar a navegação do site para usuários de autoatendimento.
l Os projetos segmentam o site do Tableau Server em áreas que oferecem aos
usuários acesso com base na forma como usam os dados publicados para
essas áreas ou no grupo de usuários do Tableau com o qual trabalham.

l É possível ocultar projetos dos grupos que não precisam usá-los, criar um
esquema de nomeação de projeto identificável e aproveitar as descrições dos
projetos para esclarecer como usá-lo.

l Eles permitem o controle das permissões de modo eficaz.
l Crie grupos baseado no nível de acesso de conteúdo que os usuários no grupo
precisam e defina permissões padrão nos projetos. Isso permite saber exa-
tamente quais capacidades os novos usuários obtêm por padrão, assim como
quais capacidades todos os usuários obtêm quando um novo projeto é criado.

Quando criar hierarquias de projeto (exemplo)

Muitas empresas têm diversos grupos distintos de usuários do Tableau, cada um com suas

prioridades e líderes. Esses grupos podem compartilhar conteúdo da empresa inteira (ou

atémesmo usar um pool de fontes de dados da empresa), mas eles usam os dados e rela-

tórios primariamente da equipe específica. Neste caso ou em semelhantes, um exemplo de

uso das hierarquias do projeto pode ser o seguinte:

1. Você, como administrador do site ou servidor, pode criar projetos de nível superior
para cada equipe distinta do Tableau.
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2. Em cada projeto de nível superior, você atribui o status de Líder do projeto aos res-
ponsáveis na equipe e altera o proprietário do projeto. Os líderes de projeto são os
administradores de conteúdo, portanto, é importante que entendam como as per-
missões funcionam no Tableau, assim como as práticas recomendadas de geren-
ciamento de conteúdo do Tableau.

3. Cada líder de projeto pode gerenciar seu projeto, criando a estrutura nele que fun-
ciona para a equipe. Isto é, eles podem criar projetos secundários necessários com
base na forma como os membros da equipe colaboram e compartilham dados e rela-
tórios.

Como administrador de site, o benefício é se concentrar na integridade do sistema. O bene-

fício para os usuários do Tableau é que as pessoas que conhecem as práticas reco-

mendadas de trabalho com o Tableau e os dados podem gerenciar isso para suas equipes

sem precisar enviar solicitações ao setor de TI para alterar permissões ou adicionar pro-

jetos.

Por que não usar sites?

Os sites funcionam adequadamente quando o conteúdo pode ficar completamente sepa-

rado durante todas as fases, e há pouca ou nenhuma sobreposição de usuários. Um exem-

plo bom (e comum) do uso de vários sites é criar um site para cada um de vários clientes

externos, cujo conteúdo publicado você gerencia como consultor ou fornecedor.

Os projetos permitem a flexibilidade necessária para administrar dados e relatórios com-

partilhados, assim como usuários que possam pertencer a vários grupos. Os projetos fun-

cionammelhor do que sites para a evolução do conteúdo, desde o desenvolvimento,

montagem até a produção.

Administração no nível do projeto

Para obter mais informações sobre como administrar projetos, consulte Gerenciar per-

missões com projetos.
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Adicionar projetos e mover conteúdo para eles

Oconteúdo do Tableau (como pastas de trabalho, fontes de dados oumétricas) deve estar

em umprojeto. A partir do Tableau Server 2022.3 e do Tableau Cloud de outubro de 2022,

se o DataManagement estiver licenciado e o Catalog habilitado, os ativos externos (como

bancos de dados e tabelas) tambémpoderão estar em projetos. Os administradores de ser-

vidor e site podem adicionar ou remover projetos de nível superior em um site emover o con-

teúdo publicado de um projeto para outro. Os líderes de projetos com funções de site

adequadas podem adicionar ou remover projetos secundários emover o conteúdo entre pro-

jetos nos quais têm acesso de Líder de projeto.

Este artigo contém as etapas para criar emover projetos. Recomendamos se familiarizar

com o seguinte conteúdo relacionado:

l Para saber sobre os projetos e quando e por que usá-los, consulte Usar projetos para

gerenciar o acesso ao conteúdo.

l Antes de criar hierarquias de projetos, familiarize-se comPermissões.

l Para ver as funções de site que permitem acesso completo de líder de projeto, con-

sulte Administração no nível do projeto.

Adicione um projeto secundário (aninhado) ou de nível superior

1. Enquanto estiver conectado no Tableau Server como umadministrador ou líder de

projeto, selecione a guiaExplorar, em seguida, faça um dos seguintes:

l SelecioneNovo > Projeto para criar um novo projeto de nível superior

(somente administradores podem fazer isso).

l Navegue até o projeto onde deseja criar um subprojeto e abra-o, em seguida

selecioneNovo > Projeto. Se você não tiver certeza de onde encontrar o pro-
jeto filho, selecione Todos os projetos nomenu suspenso ao lado deExplo-
rar ou use os filtros no canto superior direito.

2. Insira um nome e uma descrição para o projeto e, em seguida, clique emCriar.
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É possível incluir formatação e hiperlinks na descrição do projeto. SelecioneMostrar
dicas de formatação para a sintaxe.

Observação: para editar uma descrição do projetomais tarde, selecione o
ícone de informações próximo ao nome e clique emEditar.
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Mover um recurso para outro projeto

1. Na seçãoExplorar, localize o ativo que deseja descrever. Você pode usar os filtros
no canto superior direito para pesquisar ou navegar pela hierarquia do projeto.

2. NomenuAções(…) da pasta de trabalho, selecioneMover.

3. Selecione um novo projeto para a pasta de trabalho e, em seguida, clique emMover
conteúdo.

Mover um projeto inclui mover todo o conteúdo, incluindo projetos secundários e seus

ativos.
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Como a movimentação dos projetos afeta as permissões

Aomover um projeto, as permissões de Líder do projeto se adaptam ao novo ambiente do

projeto.

l Quando a hierarquia do projeto de destino forBloqueada, as permissões de Líder
do projeto anteriores serão removidas e novas serão concedidas, de acordo com as

definidas no nível superior da hierarquia de destino.

l Quando a hierarquia do projeto de destino for Personalizada, as permissões de
Líder do projeto anteriores concedidas implicitamente serão removidas, as definidas

explicitamente serãomantidas e as novas serão concedidas de acordo com as defi-

nidas no nível superior da hierarquia de destino.

Aomover projeto e ativos, as permissões podem ser afetadas. Para obter mais infor-

mações, consulte Permissões.

Excluir um projeto

Quando você exclui um projeto, todo o conteúdo do Tableau no projeto tambémé excluído.

Se você deseja excluir um projeto, mas não o conteúdo, transfira o conteúdo para outro pro-

jeto e, em seguida, exclua o projeto.

Recursos externos, como bancos de dados e tabelas, não são excluídos, masmovidos

para oProjeto padrão de recursos externos.

Importante

l Não é possível desfazer a exclusão de um projeto.

l A exclusão de um projeto exclui todo o conteúdo do Tableau, incluindo projetos

secundários e seu conteúdo, mas não ativos externos.

l Você não pode excluir o projetoPadrão ou oProjeto padrão de ativos externos.

Para excluir um projeto:
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1. Na seçãoExplorar, localize o projeto que deseja remover. Se você não tiver certeza
de onde encontrar o projeto, selecione Todos os projetos nomenu suspenso ao
lado deExplorar ou use os filtros no canto superior direito.

2. NomenuAções (…) do projeto, selecioneExcluir.

3. Confirme que deseja excluir o projeto.

Requisitos para movimentação de ativos

Mover o ativo é efetivamente como removê-lo de um projeto e publicá-lo em outro. Para os

não administradores, as permissões necessárias no projeto de origem são diferentes das

permissões no projeto de destino.

Função no site exigida

Paramover os ativos, os usuários devem ter uma das seguintes funções no site:

l Administrador do servidor (somente no Tableau Server)

l Administrador de site Creator ou Explorer

l Creator ou Explorer (pode publicar)

Os usuários com uma função no site Administrador do servidor ou Administrador de site não

precisam de recursos adicionais.

As permissões exigidas para o projeto no qual os usuários movem o conteúdo para

Os não administradores precisam ter o recurso de permissãoPublicar para o projeto de
destino.

As permissões exigidas para o projeto no qual os usuários movem conteúdo de

Usuários não administradores devem

l Ser o proprietário do projeto, líder do projeto ou proprietário de conteúdo do projeto

original
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OU

l Ter o recurso de permissãoMover do conteúdo (ou, para fontes de dados, ser o pro-
prietário da fonte de dados). Aomover um banco de dados com suas tabelas, o usu-

ário deve ter o recursoMover para o banco de dados e as tabelas.

Para obter mais informações sobre comomover ativos, consulte Mover conteúdo.

Adicionar uma imagem de projeto

Para ajudar a distinguir projetos que você gerencia no Tableau Server (e ajudar seus usu-

ários a encontrá-los), você pode adicionar uma imagem que aparecerá naminiatura. Sua

imagem deve atender aos seguintes requisitos:

l A imagem deve ser acessível usando o protocolo HTTPS. O diretório de rede com-
partilhado e os protocolos relacionados (UNC, SMB, AFP, NFS etc.) não são supor-
tados. O protocolo HTTP para imagens de projeto não é compatível com o Google
Chrome.

l Todos os usuários que acessam o projeto devem ter, no mínimo, permissão
"somente leitura" na imagem de destino.

l A imagem deve ser um formato de internet comum: .jpg, png ou gif.

624 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Definir uma imagem de projeto

1. Entre em um site no Tableau Server. Na lista deProjetos de nível superior aos
quais tem acesso, selecione ou navegue até o projeto que deseja atualizar. Neste

exemplo, adicionaremos uma imagem à pasta de projeto Estatísticas.

Se você não tiver certeza de onde encontrar um projeto secundário, use a lista sus-

pensaExplorar e selecione Todos os projetos.

2. Clique no íconeDetalhes (i), para abrir a caixa de diálogoDetalhes do projeto e cli-
que emEditar.
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3. No campoSobre, você pode inserir uma descrição do projeto (opcional), por exem-
plo, “Estatísticas globais e dos EUA”. No final da descrição do projeto, adicione a

URL da sua imagem usando a sintaxe a seguir:

!http://www.example.com/image.png!
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SelecioneMostrar dicas de formatação para ver como é possível formatar o texto
da descrição.

Observação: as imagens inseridas nas descrições do projeto não podem ser

redimensionadas ou posicionadas. O tamanho recomendado é 300 x 184 pixels.

As imagens que não têm 300 x 184 pixels podem ser esticadas, reduzidas ou cor-

tadas para se ajustarem à largura daminiatura. Além disso, elas devem ser adi-

cionadas no final da descrição do projeto e estão incluídas em ! (pontos de
exclamação), caso contrário, não serão exibidas comominiatura.

4. Clique emSalvar.
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Permitir que os usuários solicitem acesso ao conteúdo

As permissões determinam se um usuário tem acesso de visualização à pasta de trabalho,

à exibição ou ao conteúdo dentro de um projeto. Se um usuário do site existente clicar em

um conteúdo ou projeto ao qual não tenha acesso, ele poderá selecionar a opção Solicitar

acesso, a fim de enviar uma solicitação ao proprietário que controla as permissões desse

conteúdo.

Quando alguém solicita o acesso, o proprietário que controla as permissões desse con-

teúdo (do projeto ou da pasta de trabalho) recebe um e-mail com o nome e e-mail do soli-

citante, o conteúdo ou projeto solicitado e um link para o projeto ou conteúdo para realizar o

controle das permissões no item solicitado.
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Por exemplo, se um usuário solicitar o acesso a uma pasta de trabalho e as permissões de

conteúdo estiverem bloqueadas para o projeto, o proprietário do projeto receberá a soli-

citação. Damesma forma, se um usuário solicitar o acesso a uma pasta de trabalho e as per-

missões do projeto forem gerenciadas pelo proprietário da pasta de trabalho, ele receberá a

solicitação.

Após conceder a permissão, o proprietário pode enviar um e-mail para o solicitante, infor-

mando-o que ele pode visualizar o projeto ou a pasta de trabalho.

Configurações padrão

Por padrão, a configuração Solicitar acesso está ativada em umnovo site. Para ativar a con-

figuração se ela estiver desativada:

1. Acesse a guia Geral da página Configurações do site.
l Se você tiver um único site, na navegação lateral, clique em Configurações e
Geral.

l Se você tiver vários sites, selecione o site que deseja configurar e clique em
Configurações eGeral.

2. Na guia Geral, role para baixo até Solicitar acesso e selecione Permitir que os usu-
ários solicitem o acesso a projetos, pastas de trabalho e exibições.

3. Clique em Salvar.

Configurar permissões do projeto

Você pode controlar quem receberá a solicitação de acesso, ajustando as permissões de

conteúdo do projeto. Se as permissões de conteúdo estiverem:

l Bloqueadas para o projeto: o proprietário do projeto receberá a solicitação.

l Gerenciadas pelo proprietário: o proprietário da pasta de trabalho receberá a soli-
citação.

Para gerenciar o acesso ao conteúdo usando os projetos, consulte Usar projetos para geren-

ciar o acesso ao conteúdo e Permissões.

Para obter mais informações sobre como as regras de permissão são avaliadas, consulte

Permissões: avaliar regras de permissão.
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Alterar as permissões do projeto

Para administradores e líderes de projetos

As permissões podem ser definidas no nível do projeto, para o próprio projeto e para qual-

quer conteúdo do projeto. Por exemplo, se as permissões da carteira de trabalho forem con-

figuradas no nível do projeto, todas as carteiras de trabalho publicadas nesse projeto

herdam essas permissões padrão. No entanto, o Creator pode optar por alterar as per-

missões durante a publicação, ou certos usuários podem alterar as permissões no con-

teúdo publicado. Para impor as permissões estabelecidas no nível do projeto, as

Permissões de conteúdo podem ser bloqueadas para o projeto. Para obter mais infor-

mações, consulte Bloquear permissões de ativos.

Para definir permissões no nível do projeto:

1. Navegue até o projeto

2. Abra o menu Ações (...) e clique em Permissões. A caixa de diálogo de permissões
é aberta.

Esta caixa de diálogo tem duas áreas principais: regras de permissão no topo e a

grade de permissões efetivas abaixo. Use as guias para navegar entre os tipos de

conteúdo.
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Comuma linha selecionada no topo, a grade de permissões efetivas é preenchida.

Use isso para verificar as permissões. Passar o indicador de capacidade sobre um

quadrado de recurso fornece informações sobre por que o recurso é permitido ou

negado para esse usuário específico.

3. Para modificar uma regra de permissão existente, selecione a regra e clique nas cai-
xas de capacidade para alternar entre permitido/negado/não especificado.

4. Para criar uma nova regra,
a. Selecione + Adicionar Grupo/Regra de Usuário.
b. Selecione um grupo ou usuário na caixa suspensa. Isso cria uma linha para con-

figurar a regra de permissão.
5. Na linha da regra de permissão

a. Escolha um modelo de função de permissão existente na caixa suspensa para
cada guia de tipo de conteúdo.
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b. Ou crie uma regra personalizada navegando até uma guia de tipo de conteúdo
e clicando nos recursos. Um clique define o recurso para Permitido, dois cli-
ques define-o para Negado e um terceiro clique limpa a seleção (Não espe-
cificado).

6. Quando concluir, clique em Salvar.

Alterar as permissões do conteúdo

Para administradores, líderes de projetos e proprietários de conteúdo

Se as permissões do projeto não forem bloqueadas, as permissões para partes individuais

de conteúdo podem ser modificadas.

Advertência: a Tableau recomenda gerenciar permissões no nível do projeto dentro do
site da Tableau. Essas etapas são relevantes apenas para conteúdo em projetos cujas per-

missões são gerenciadas pelo proprietário.

Definir permissões de conteúdo

1. Navegue até o conteúdo (pasta de trabalho, fonte de dados, fluxo, função de dados)

2. Abra o menu Ações (...) e clique em Permissões. A caixa de diálogo de permissões
é aberta.

Esta caixa de diálogo tem duas áreas principais: regras de permissão no topo e a

grade de permissões efetivas abaixo.
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Comuma linha selecionada no topo, a grade de permissões efetivas é preenchida.

Use isso para verificar as permissões. Passar o cursor domouse sobre um quadrado

de recurso fornece informações sobre por que o recurso é permitido ou negado para

esse usuário específico.

3. Para modificar uma regra de permissão existente, abra o menu Ações (...) para essa
linha e clique em Editar.

4. Para criar uma nova regra,
a. Selecione + Adicionar uma regra de usuário ou grupo.
b. Se necessário, use a caixa suspensa à direita para alterar entre grupos e usu-

ários.
c. Selecione um grupo ou usuário na caixa suspensa. Isso cria uma linha para con-

figurar a regra de permissão.
5. Na linha para a regra de permissão, escolha um modelo de função de permissões exis-

tentes na caixa suspensa ou crie uma regra personalizada clicando nos recursos.

Umclique define o recurso paraPermitido, dois cliques define-o paraNegado e um
terceiro clique limpa a seleção (Não especificado).

6. Quando concluir, clique em Salvar.
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Definir permissões em uma exibição

Emalgumas situações, pode ser valioso especificar permissões em uma exibição inde-

pendentemente da pasta de trabalho que a contém. Para definir permissões em uma visão

publicada, navegue até a exibição dentro de uma pasta de trabalho publicada e siga as eta-

pas acima.

Advertência: embora seja possível definir permissões no nível de exibição em uma pasta

de trabalho, é altamente recomendável gerenciar permissões no nível do projeto (ou pasta

de trabalho) omáximo possível. Para que as opiniões herdem as permissões, o projeto

deve ser bloqueado ou a pasta de trabalho deve ser publicada comMostrar planilhas
como guias.Consulte Permitir que os usuários solicitem acesso ao conteúdo para obter

mais informações.

Permissões

As permissões determinam como os usuários podem interagir com conteúdo, como pastas

de trabalho e fontes de dados. Elas são definidas na caixa de diálogo Permissões ou pela

API REST. Na parte superior da caixa de diálogo, as regras de permissão configuram

recursos para grupos ou usuários. Abaixo, a grade de permissões exibe as permissões efe-

tivas para os usuários.
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Existem vários tópicos interrelacionados que discutem como compreender, definir e geren-

ciar permissões. Os principais tópicos são:

l Este tópico, que abrange os fundamentos, sobre como definir regras de permissão
para projetos e outros conteúdos, e considerações de permissão para cenários espe-
cíficos.

l Recursos emodelos de permissão, que abrange detalhadamente os vários recursos
que são usados para criar regras de permissão.

l Gerenciar permissões com projetos, que abrange o uso de projetos para gerenciar
permissões e como projetos aninhados e bloqueados afetam as permissões.

l Permissões efetivas, que abrangem como as regras de permissão são avaliadas e
como as permissões finais são determinadas.

l Permissões, funções de site e licenças, que abrange como as permissões interagem
com funções e licenças do site para determinar o que um usuário pode fazer em um
site.
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Além disso, se o DataManagement estiver licenciado, as permissões de ativos externos

têm considerações adicionais. Para obter mais informações, consulte Gerenciar per-

missões para ativos externos.

Princípios básicos de permissões

Projetos e grupos

Os sites do Tableau usam projetos para organizar conteúdo e grupos para organizar usu-

ários. Gerenciar permissões émais fácil quando as regras de permissão são:

l Definidas no nível de projeto em vez de em partes individuais de conteúdo.

l Estabelecidas para grupos em vez de indivíduos.

As permissões só podem ser estabelecidas para usuários, grupos, projetos ou ativos que já

existem. Para obter mais informações sobre a criação de usuários e grupos, criação de pro-

jetos e publicação de conteúdo, consulte Gerenciar usuários e grupos, Usar projetos para

gerenciar o acesso ao conteúdo e Publicar fontes de dados e pastas de trabalho.

Capacidades e regras de permissão

As permissões são compostas por recursos, a capacidade de realizar ações como exibir

conteúdo, editar naWeb, baixar fontes de dados ou excluir conteúdo. As regras de per-

missão estabelecem quais recursos são permitidos ou negados para um usuário ou grupo

em uma parte de um ativo.

Para obter mais informações sobre recursos emodelos de regras de permissão, consulte

Recursos emodelos de permissão de permissão.

Observação: ao falar sobre permissões em geral, é comum ver uma frase como “o

usuário deve ter a permissão de exclusão.” É fácil de entender em um contexto amplo.

No entanto, ao trabalhar com permissões em umnível técnico, como neste artigo, é

mais preciso dizer “o recurso de exclusão”. Neste tópico, usaremos o termomais pre-

ciso recurso, mas você deve saber que pode ver permissão em outros lugares.
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Para obter um detalhamento dos ícones de recursos e seus significados, consulte Recursos

emodelos de permissão.

A interação entre nível de licença, função de site e potencialmentemúltiplas regras de per-

missão afetam a determinação final do que um usuário pode ou não fazer. Para cada usu-

ário, isso se torna suas permissões efetivas. Para obter mais informações, consulte

Permissões efetivas.

Algumas tarefas, como a criação de novas pastas de trabalho em umnavegador (criação na

Web) ou amovimentação de conteúdo, podem exigir configurações específicas de vários

recursos, em vez de serem capturadas em umúnico recurso. Para obter mais informações,

consulte Configurações da permissão para cenários específicos.

Definir permissões

As regras de permissão são definidas de forma diferente no nível do projeto, no nível de con-

teúdo ou ao publicar conteúdo do Tableau Desktop.

Observação: a frase "permissões de projeto" pode ter dois significados. Há recursos
de permissão para um projeto em si (Exibir e Publicar) que controlam como umusuário

pode interagir com umprojeto. E há tambémo conceito de regras de permissão em

nível de projeto para outros tipos de conteúdo. Neste artigo "permissões no nível de pro-

jeto" significa regras de permissão de pastas de trabalho, fontes de dados e outros ati-

vos que estão configurados na caixa de diálogo Permissões de um projeto. Isso

contrasta com as regras de permissão "nível de conteúdo" que podem ser definidas em

uma pasta de trabalho específica, fonte de dados, etc.

Tableau Software 637

Ajuda do Tableau Server noWindows



Permissões no nível do projeto

Para administradores, proprietários e líderes de projeto

Para definir permissões no nível do projeto:

1. Navegue até o projeto

2. Abra o menu Ações (...) e clique em Permissões.

A caixa de diálogo Permissões é aberta. Essa caixa de diálogo tem duas áreas prin-

cipais: regras de permissão na parte superior e a grade de permissões efetivas

embaixo. Cada tipo de conteúdo tem uma guia. A imagem abaixomostra a guia

Pasta de trabalho.
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Comuma linha selecionada na parte superior, a grade de permissões efetivas é

preenchida. Use isso para verificar as permissões. Passar o cursor fornece infor-

mações sobre por que o recurso é permitido ou negado para esse usuário específico.

3. Para modificar uma regra de permissão existente, selecione a guia apropriada para
esse tipo de conteúdo e clique em um recurso.

4. Para criar nova regra, clique em + Adicionar Regra de Grupo/Usuário e digite
para procurar um grupo ou usuário. Em cada guia, escolha um modelo existente na
caixa suspensa ou crie uma regra personalizada clicando nos recursos.

Umclique define o recurso comoPermitido, dois cliques o definem comoNegado e

um terceiro clique limpa a seleção (Não especificado).

5. Ao terminar, clique em Salvar.
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Definir permissões do projeto para todos os tipos de conteúdo.

Lembre-se de que a caixa de diálogo de permissões de um projeto contém guias para cada

tipo de conteúdo.Você deve definir permissões para cada tipo de conteúdo no nível
do projeto ou os usuários terão acesso negado a esse tipo de conteúdo. Um
recurso só é concedido a um usuário se ele tiver uma permissão expressa. Deixar um

recurso comoNão especificado resultará na sua rejeição.

Dica: sempre que você criar uma regra de permissão no nível do projeto, verifique todas as
guias de tipo de conteúdo.

Definir a configuração de permissões de ativo

As regras de permissão definidas no nível de projeto atuam como umpadrão para con-

teúdo salvo nesse projeto e nos projetos aninhados que ele contiver. Se essas regras

padrão em nível de projeto sãomantidas uniformes ou podem ser editadas depende da con-

figuração dePermissão de ativo. Essa configuração pode ser realizada de duasmanei-
ras,Bloqueada ouPersonalizável. Para obter mais informações, consulte Bloquear
permissões de ativos.

Permissões no nível de conteúdo

Para administradores, líderes de projeto e proprietários de conteúdo

Se asPermissões de ativos do projeto foremPersonalizáveis, as permissões para ati-
vos individuais podem ser modificadas. As informações abaixo não são relevantes para ati-

vos em projetos bloqueados. Para obter mais informações, consulte Bloquear permissões

de ativos.

Dica: embora seja possível definir permissões em ativos individuais de projetosPer-
sonalizáveis, recomendamos gerenciar permissões no nível do projeto.
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Definir permissões de ativos

1. Navegue até o ativo (como pasta de trabalho, fonte de dados, fluxo)

2. Abra o menu Ações (...) e clique em Permissões.

A caixa de diálogo Permissões é aberta. Essa caixa de diálogo tem duas áreas prin-

cipais: regras de permissão na parte superior e a grade de permissões efetivas

embaixo. (Observe a falta de guias em toda a parte superior — uma caixa de diálogo

Permissões de nível de ativo não tem guias.)
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Comuma linha selecionada na parte superior, a grade de permissões efetivas é

preenchida. Use isso para verificar as permissões. Passar o cursor domouse sobre

um quadrado de recurso fornece informações sobre por que o recurso é permitido ou

negado para esse usuário específico.

3. Para modificar uma regra de permissão existente, clique em um recurso.

4. Para criar nova regra, clique em + Adicionar Regra de Grupo/Usuário e digite
para procurar um grupo ou usuário. Escolha um modelo existente na caixa suspensa
ou crie uma regra personalizada clicando nos recursos.

Umclique define o recurso comoPermitido, dois cliques o definem comoNegado e
um terceiro clique limpa a seleção (Não especificado).

5. Ao terminar, clique em Salvar.

Definir permissões em uma exibição

Dica: embora seja possível definir permissões no nível de exibição em uma pasta de tra-

balho, é extremamente recomendável gerenciar permissões no nível de projeto (ou pasta
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de trabalho, se necessário).

Se uma pasta de trabalho for publicada comMostrar planilhas como guias marcada, as
exibições nessa pasta de trabalho herdarão todas as permissões definidas para a pasta de

trabalho. A caixa de diálogo Permissões de uma exibição será de somente leitura.

Em algumas situações, pode ser útil especificar permissões em uma exibição, inde-

pendentemente da pasta de trabalho que a contém. Se a pasta de trabalho for publicada

comMostrar planilhas como guias desmarcada (guias ocultas da planilha), as exibições
começarão com as permissões da pasta de trabalho, mas serão independentes pos-

teriormente e poderão ser definidas de forma separada. Observe que isso significa se as

regras de permissão sãomodificadas para a pasta de trabalho, essas alterações não serão

aplicadas às exibições, as permissões de cada exibição precisarão ser gerenciadas indi-

vidualmente.

Consulte Mostrar ou ocultar as guias de planilha para obter mais informações.

Definir permissões na publicação

Para publicadores de conteúdo

Se asPermissões de ativos do projeto foremPersonalizáveis, as permissões de ativos
individual podem ser definidas ao publicar a partir do Tableau Desktop. As informações

abaixo não são relevantes para conteúdo em projetos bloqueados. Para obter mais infor-

mações, consulte Bloquear permissões de ativos.

Dica: embora seja possível definir permissões em ativos individuais de projetosPer-
sonalizáveis, recomendamos gerenciar permissões no nível do projeto.

1. Na caixa de diálogo Publicação, clique no link Editar para Permissões.
Se o link Editar não estiver disponível, as permissões serão bloqueadas para o projeto
e não poderão ser modificadas, exceto pelo proprietário de projeto, líder de projeto ou
um administrador.

2. A caixa de diálogo Adicionar/Editar permissões mostra as regras de permissão exis-
tentes. Clique em Adicionar para incluir uma regra de permissão ou Editar para
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modificar uma regra de permissão existente
a. Selecione o grupo ou usuário no painel esquerdo. É possível expandir um

grupo para ver os usuários contidos nele.
b. Use o seletor na parte superior do painel direito para escolher um modelo exis-

tente ou use os botões de opção para criar uma regra personalizada.

Observe que as permissões efetivas não podem ser inspecionadas na caixa de diá-

logo Publicação.

3. Ao terminar, clique emOK e retome a publicação.

Observação: as permissões não podem ser definidas durante a publicação de fluxos

no Tableau Prep Builder. Para definir permissões em um fluxo, consulte as etapas

para Definir permissões no nível de projeto ou Definir permissões no nível de con-

teúdo.
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Limpar o grupo Todos os usuários

Por padrão, todos os usuários são adicionados a um grupo de “Todos os usuários” que tem

permissões básicas de conteúdo. Para começar com uma tela limpa ao criar suas próprias

regras de permissão, é recomendável excluir completamente a regra ou editá-la para Todos

os usuários para remover as permissões (defina omodelo de função da permissão como

Nenhum). Isso ajuda a evitar qualquer ambiguidade no caminho, reduzindo o número de

regras que se aplicam a umusuário específico e, portanto, facilitando o entendimento das

permissões efetivas.

Configurações da permissão para cenários específicos

Certas ações exigem combinações de recursos da permissão e possivelmente funções no

site. Veja a seguir alguns cenários comuns e as configurações da permissão pertinentes

Salvar, publicar e substituir

No contexto das permissões, salvar é basicamente publicar. Como tal, os recursosSalvar e
Salvar como uma cópia podem ser concedidos somente aos usuários com uma função de

site do Administrator, Creator ou Explorer (pode publicar). As funções de site Explorer ou

Viewer não podem salvar ou salvar como uma cópia.

l O recurso Publicar de um projeto permite que um usuário publique conteúdo nesse
projeto.

l O recurso Substituir permite que um usuário salve sobre um conteúdo existente. Ao
salvar sobre o conteúdo, o usuário se torna o proprietário desse conteúdo. O recurso
Substituir também permite que os usuários editem aspectos secundários de partes
existentes do conteúdo, como a descrição de uma métrica ou os sinônimos de uma
função de dados. Editar o conteúdo existente desta forma não altera o proprietário do
conteúdo.

l O recurso Salvar uma cópia permite que um usuário salve uma nova cópia do con-
teúdo. Isso geralmente é feito em conjunto com a criação na Web e significa que o usu-
ário pode salvar as modificações.

É importante observar que os usuários não podemSalvar ou Salvar como uma parte do con-

teúdo, amenos que tenham o recursoPublicar em pelomenos um projeto, pois todo o
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conteúdo deve ser publicado em umprojeto. Sem o recursoPublicar no nível de projeto, o
conteúdo não pode ser publicado.

Em edição naWeb, a opçãoSalvar nomenu Arquivo aparece somente para o proprietário
do conteúdo. Se um usuário que não seja proprietário tiver o recursoSubstituir (per-
mitindo salvar o conteúdo), ele precisará acessarArquivo > Salvar como e nomear a
pasta de trabalho exatamente com omesmo nome. Essa ação emite um aviso de que ele

está prestes a substituir o conteúdo existente, o que ele pode fazer. Por outro lado, um usu-

ário que tem apenas o recursoSalvar como uma cópia e tenta usar omesmo nome
recebe um erro, informando que ele não tem permissão para substituir o conteúdo exis-

tente.

Se um usuário que não é o proprietário do conteúdo substituir o conteúdo, ele se tornará o

proprietário, com todas as permissões envolvidas. O acesso do proprietário original ao con-

teúdo é então determinado pelas permissões como umusuário, em vez de proprietário.

Observação:Baixar pasta de trabalho/Salvar como uma cópia é um recurso con-

junto das pastas de trabalho. Os Explorers podem receber esse recurso, mas eles só

podem baixar a pasta de trabalho e não salvar como uma cópia. Conceder o recurso

às funções de site Explorer (pode publicar), Creator ou Administrator fornece o

recurso de baixar pastas de trabalho e salvar como uma cópia.

Edição na Web e criação na Web

A edição naWeb e a criação naWeb permite que os usuários editem ou criem pastas de tra-

balho diretamente no navegador.

O recurso da permissão é chamado deEdição daWeb e a configuração do site é chamada

de criação naWeb. Esta seção se refere a qualquer ação de edição ou publicação baseada

naWeb como criação naWeb.

Para habilitar essa funcionalidade, há vários requisitos.
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l Configuração do site: a criação na Web deve ser ativada para todo o site do
Tableau. Consulte Definir acesso de criação naWeb de um site. Sem habilitar essa
configuração, os usuários não podem criar pastas de trabalho ou editar pastas de tra-
balho existentes no navegador,mesmo que tenham o recurso de edição naWeb.

l Função no site do usuário: o usuário deve ter a função no site apropriada.
l Viewers nunca podem ser editar na Web.

l Explorers podem receber o recurso Edição na Web, mas não podem publicar.
Basicamente, eles podem usar a edição na Web para responder mais per-
guntas com base no conteúdo existente, mas não pode salvar suas edições.

l Explorers (pode publicar) ou Site Admininstrator Explorers podem publicar, mas
eles só podem usar dados que já estão publicados no site.

l Creators, Creators (Administradores de site) e Administradores do servidor
podem publicar e criar fontes de dados.

l Recursos da permissão: o usuário deve ter os recursos da permissão necessários
com base na funcionalidade desejada.

Configurações necessárias do recurso da permissão

Funcionalidade
desejada

Função
no site
máxima

Edi-

ção na
Web

Bai-

xar/Salvar
como cópia

Subs-

tituir
(pasta de
trabalho)

Publi-

car (pro-
jeto)

Conectar-
se (a
fonte de
dados)

Criação na
Web sem
poder salvar

Explorer

Permitir

Negar

Negar

Opcional Per-

mitir

Criação na
Web e salvar
como novo con-
teúdo

Explorer
(pode
publicar)

Permitir

Per-

mitir Negar Permitir

Per-

mitir

Criação na
Web e salvar
(substituir) con-
teúdo

Explorer
(pode
publicar)

Permitir

Per-

mitir

Per-

mitir Permitir

Per-

mitir
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Criação na
Web com
novos dados e
salvar novo
conteúdo

Creator

Permitir

Opcional Opcional

Permitir

Opcional

Opcional indica que esse recurso não está envolvido na funcionalidade desejada

Acesso aos dados para fontes de dados publicadas do Tableau

As fontes de dados publicadas em um site do Tableau podem ter autenticação nativa, bem

como permissões no ambiente do Tableau.

Quando a fonte de dados é publicada no site do Tableau, o publicador pode escolher como

Definir credenciais para o acesso aos dados publicados que contempla como as cre-

denciais da fonte de dados são tratadas (como exigir que os usuários façam logon em um

banco de dados ou insiram suas credenciais para PlanilhasGoogle). Essa autenticação é

controlada por qualquer tecnologia que detenha os dados. Isso pode ser inserido quando a

fonte de dados é publicada ou o publicador da fonte de dados pode optar por solicitar ao

usuário as credenciais da fonte de dados. Para obter mais informações, consulte Publicar

uma fonte de dados.

Tambémhá recursos de fonte de dados que permitem ou negam aos usuários a capa-

cidade de ver (Exibir) e se conectar à fonte de dados publicada (Conectar) no contexto do
Tableau. Esses recursos são definidos como qualquer outra permissão no Tableau.

Ao publicar uma pasta de trabalho que usa uma fonte de dados publicada, o autor pode con-

trolar como a autenticação do Tableau se comporta para alguém que está consumindo a

pasta de trabalho. O autor define o acesso da pasta de trabalho para a fonte de dados publi-

cada, como aSenha inserida (usando o acesso de Conexão do autor para a fonte de
dados) ouAvisar usuário (usando o acesso de Conexão da pessoa que está exibindo a
pasta de trabalho), o que tambémpode exigir autenticação da fonte de dados.

l Quando a pasta de trabalho estiver definida como Senha inserida, qualquer pessoa
que visualizar a pasta de trabalho verá os dados com base no acesso do autor para a
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fonte de dados.
l Se a pasta de trabalho estiver definida como Avisar usuário, o acesso controlado
pelo Tableau será verificado para a fonte de dados. A pessoa que está consumindo a
pasta de trabalho deve ter o recurso Conectar da fonte de dados publicada para ver
os dados. Se a fonte de dados publicada também for definida como Avisar usuário, o
visualizador também deverá inserir suas credenciais para a própria fonte de dados.

Autenticação da
pasta de trabalho
para a fonte de
dados

Autenticação
da fonte de
dados para os
dados

Como o acesso aos dados é avaliado para alguém
que consome a pasta de trabalho

Senha inserida Senha inse-
rida

O usuário vê os dados como se fosse o autor da
pasta de trabalho

Senha inserida Avisar usuário O usuário vê os dados como se fosse o autor da
pasta de trabalho. (O autor é solicitado a fornecer
autenticação da fonte de dados, não o usuário.)

Avisar usuário Senha inse-
rida

O usuário deve ter seu próprio recurso Conectar
para a fonte de dados publicada

Avisar usuário Avisar usuário O usuário deve ter seu próprio recurso Conectar
para a fonte de dados publicada e ser solicitado a
fornecer as credenciais para os dados subjacentes

Observe que isso se aplica ao consumo de uma pasta de trabalho, não à edição naWeb.

Para edição naWeb, o usuário deve ter seu próprio recurso Conectar.

Para obter informações sobre como inserir senhas ao publicar conteúdo do Tableau, como

uma fonte de dados ou uma pasta de trabalho que usa uma conexão virtual, consulte Cone-

xões virtuais noTableau Server ajuda.

Mover conteúdo

Paramover um item, abra omenu Ação (...) e clique emMover. Selecione um novo projeto

para o item e, em seguida, clique emMover ativos. SeMover não estiver disponível ou se
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não houver projetos de destino disponíveis, verifique se as condições apropriadas foram

atendidas:

l Os administradores sempre podem mover ativos e projetos para qualquer local.

l Os líderes e proprietários de projeto podem mover ativos e projetos aninhados entre
seus projetos.

l Observe que não é possível mover projetos para se tornarem projetos de nível
superior

l Outros usuários podem mover os ativos somente se todos os três requisitos a seguir
forem atendidos:

l Função no site do Creator ou Explorer (pode publicar).

l Direitos de publicação (recursos Exibir e Publicar) do projeto de destino
l Proprietário do conteúdo ou, para pastas de trabalho e fluxos, com o recurso
Mover.

Aomover um banco de dados com suas tabelas, o usuário deve ter o recursoMover para o
banco de dados e as tabelas.

Para obter informações sobre como as permissões são tratadas aomover conteúdo e pro-

jetos, consulte Mova projetos e conteúdo.

Métricas

Asmétricas são criadas a partir de exibições em pastas de trabalho publicadas. Os usu-

ários podem criar métricas se:

l Tiver uma função de site do Creator ou Explorer (pode publicar)

l Tiver o recurso Publicar em um projeto
l Tiver o recurso Criar/atualizar métrica na exibição ou pasta de trabalho relevante

Para obter mais informações, consulte Criar e solucionar problemas demétricas e Con-

figuração demétricas.

Observação: antes de 2021.3, a capacidade de criar umamétrica em uma exibição

era controlada pelo recurso Baixar dados completos.
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Como asmétricas são ativos independente, é importante observar que as permissões das

métricas são gerenciadas independentemente da exibição da qual foram criadas. (Isso é

diferente de alertas e assinaturas orientados por dados, onde o conteúdo do alerta ou da

assinatura só pode ser visto se o usuário tiver as permissões corretas na própria exibição.)

Embora os recursos dasmétricas sejam simples, o recursoExibir deve ser considerado cui-
dadosamente. É possível que uma pasta de trabalho com permissões restritas seja a base

de umamétrica com permissõesmais abertas. Para proteger dados confidenciais, negue a

criaçãométrica de pastas de trabalho específicas.

As métricas exibem dados da perspectiva do proprietário

Ao criar umamétrica, você captura sua perspectiva dos dados dessa exibição. Isso significa

que qualquer usuário que possa acessar suamétrica verá os dados como aparecem para

você. Se os dados na exibição forem filtrados com base em suas credenciais, os dados que

você vê podem ser diferentes do que outros usuários veem quando acessam amesma exi-

bição. Limite o recursoExibição para suamétrica se estiver preocupado em expor sua pers-

pectiva dos dados.

Mostrar ou ocultar as guias de planilha

No contexto do conteúdo publicado, as guias de planilhas (também conhecidas como exi-

bições em guias) são um conceito distinto das guias de planilhas no Tableau Desktop. Mos-

trar e ocultar guias de planilhas no Tableau Desktop refere-se a ocultar as planilhas no

ambiente de criação. Para obter mais informações, consulte Gerenciar planilhas, painéis e

histórias.

Mostrar e ocultar guias de planilhas (ligar ou desligar as exibições em guias) para o con-

teúdo publicado refere-se à navegação em uma pasta de trabalho publicada. Quando as

guias de folhas sãomostradas, o conteúdo publicado tem guias de folha de navegação ao

longo da parte superior de cada visualização.
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Essa configuração tambémafeta a forma como as permissões funcionam e podem ter impli-

cações de segurança (consulte a observação).

Observação: é possível ter o recursoExibir para uma visualização sem o recursoExi-
bir da pasta de trabalho ou projeto que a contiver. Normalmente, se um usuário não

tem o recurso Exibir para um projeto e pasta de trabalho, ele não sabe que esses ati-

vos existem. No entanto, se ele tiver o recurso Exibir, é possível ver o nome do projeto

e da pasta de trabalho ao ver a exibição, como no breadcrumb de navegação. Isso é

um comportamento aceito e esperado.

Desligar as exibições em guias para permitir permissões de exibição independentes

Embora não seja recomendável como prática geral, hámomentos em que pode ser útil defi-

nir permissões emmodos de exibição, independentemente da pasta de trabalho que as

contém. Para fazer isso, três condições devem ser atendidas.

1. A pasta de trabalho deve ser publicada— não há como definir permissões de exi-
bição durante a publicação.

2. A pasta de trabalho deve estar em um projeto personalizável.
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3. A pasta de trabalho não pode mostrar planilhas como guias (as exibições em guias
devem estar ocultas).

Quando uma pasta de trabalhomostra planilhas como guias, todas as exibições herdam as

permissões da pasta de trabalho e quaisquer alterações nas permissões da pasta de tra-

balho afetam todas as exibições.Quando uma pasta de trabalho em um projeto per-
sonalizável não mostra exibições em guia, todas as exibições assumem as
permissões da pasta de trabalho na publicação, mas qualquer alteração sub-
sequente nas regras de permissão da pasta de trabalho não será herdada pelos
modos de exibição.

Alterar a configuração das planilhas como guias em uma pasta de trabalho publicada tam-

bém afetará omodelo de permissão. Mostrar guias substituirão todas as permissões exis-

tentes no nível de exibição e reforçarão as permissões no nível de pasta de trabalho para

todas as exibições. Ocultar guias interromperá a relação entre a pasta de trabalho e suas exi-

bições.

l Para configurar planilhas como guias em uma pasta de trabalho publicada, abra o
menu Ações (...) da pasta de trabalho e selecione Exibições com guias. Escolha
Mostrar guias ouOcultar guias como desejado.

l Para configurar planilhas como guias durante a publicação, consulteMostrar planilhas
como guias.

l Para definir permissões no nível de exibição, consulte Definir permissões de ativos.

Importante: em umprojeto personalizável, qualquer modificação nas permissões no nível

de pasta de trabalho não será aplicada, se as guias de planilha de navegação estiverem ocul-

tas (isto é, exibições em guia desligadas). Alterações nas permissões devem ser feitas em

exibições individuais.

Coleções

Ao contrário dos projetos, que contêm conteúdo, uma coleção pode ser considerada uma

lista de links para conteúdo. As permissões do projeto podem ser herdadas pelo conteúdo

do projeto, mas as permissões para uma coleção não afetam o conteúdo adicionado à cole-

ção. Isso significa que diferentes usuários podem ver diferentes números de itens em uma
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coleção, dependendo de quais itens eles têm permissão para ver. Para garantir que os usu-

ários possam ver todos os itens em uma coleção, ajuste as permissões para esses itens

individualmente.

As permissões para uma coleção podem ser alteradas usando a caixa de diálogo de per-

missões ou concedendo acesso ao compartilhar uma coleção, se você for um admi-

nistrador ou o proprietário da coleção. Para obter mais informações, consulte Gerenciar

permissões de coleções.

Coleções privadas

Quando uma coleção é criada, ela é privada por padrão. Uma coleção privada aparece na

páginaMinhas coleções do proprietário, mas não aparece na lista de todas as coleções em

um site. Coleções privadas são coleções sem regras de permissão adicionadas. Ao con-

trário de outros tipos de conteúdo, as coleções não têm o grupo “Todos os usuários” adi-

cionado por padrão. Quando você adiciona regras de permissão a uma coleção, ela não é

mais sinalizada como privada. Para retornar uma coleção a um estado privado, remova as

regras de permissão.

As coleções privadas podem ser visualizadas pelo proprietário da coleção, bem como pelos

administradores, cuja função de site lhes dá permissões efetivas para visualizar todas as

coleções.

Explique os dados

Quando Explique os dados está disponível, um usuário pode selecionar umamarca em

uma exibição e clicar emExecutar Explique os dados nomenu da Dica da ferramenta da

marca. Uma combinação de configurações deve ser habilitada para disponibilizar o Expli-

que os dados nomodo de edição e nomodo de exibição.

Requisitos para que os autores executemExplique os dados ou editem as configurações

de Explique os dados nomodo de edição:

l Configuração do site:Disponibilidade de Explique os dados definida como Habi-
litar. Habilitado por padrão.

l Função de site: Creator ou Explorer (pode publicar) é necessária.
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l Permissões: execute o recurso Explique os dados definido como Permitido. Não
especificado por padrão. Se você abrir uma pasta de trabalho (Tableau versão 2022.1
ou anterior) que usou essa permissão no Tableau versão 2022.2 ou posterior, é
necessário redefinir o recurso Executar Explique os dados para Permitido.

Observação: o recursoBaixar dados completos para umCreator ou Explorer (pode

publicar) controla se eles veem a opção Exibir dados completos nas explicações de

Valores extremos. OsViewers sempre têm negado o recurso Baixar dados completos.

No entanto, todos os usuários podem ver detalhes de nível de registro quando o tipo de

explicação Valores extremos é habilitado nas configurações de Explique os dados.

Requisitos para que todos os usuários executem o Explique os dados nomodo de visu-

alização:

l Configuração do site:Disponibilidade de Explique os dados definida como Habi-
litar. Habilitado por padrão.

l Função de site: Creator, Explorer ou Viewer

l Permissões: execute o recurso Explique os dados definido como Permitido. Não
especificado por padrão. Se você abrir uma pasta de trabalho (Tableau versão 2022.1
ou anterior) que usou essa permissão no Tableau versão 2022.2 ou posterior, será
necessário redefinir o recurso Executar Explique os dados para Permitido.

Ampliações de Pergunte aos dados

Por padrão, os usuários com uma função de site de Explorer (pode publicar) e Creator têm o

recurso Substituir para ampliações. Isso significa que qualquer usuário com a função apro-

priada pode editar o nome, a descrição, os campos, os sinônimos e as perguntas sugeridas

para uma ampliação.

Para limitar quem pode editar uma ampliação, negue o recurso Substituir para usuários

específicos ou grupos inteiros. Para limitar todas as ampliações em umprojeto, negue o

recurso Substituir para ampliações no nível do projeto.
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Recursos e modelos de permissão

As permissões consistem em recursos ou na capacidade de realizar determinada ação em

uma parte do conteúdo, como exibir, filtrar, baixar ou excluir. Cada linha na área Regras de

permissão da caixa de diálogo é uma regra de permissão. As Regras de permissão são a

configuração de cada recurso (permitido, negado ou não especificado) do grupo ou usuário

nessa linha. As regras de permissão têmmodelosdisponíveis que facilitam a atribuição de

recursos rapidamente. AsRegras de permissão tambémpodem ser copiadas e coladas.

Observação: na caixa de diálogo Permissões de projetos, há guias para cada tipo de
conteúdoProjetos, Pastas de trabalho, Fontes de dados, Funções de dados,
Fluxos,Ampliações de Pergunte aos dados,Métricas e— se você tiver Data

Management—Conexões virtuais,Banco de dados e Tabelas. (As conexões vir-
tuais foram adicionadas no Tableau Server 2021.4 e no Tableau Cloud em dezembro

de 2021. Bancos de dados e tabelas foram adicionados no Tableau Server 2022.3 e

no Tableau Cloud de outubro de 2022.) Quando uma regra de permissão é adi-

cionada, o padrão para todos os recursos em todos os tipos de conteúdo é Não espe-

cificado. Para permitir ou negar recursos para cada tipo de conteúdo, acesse uma guia

de cada vez. Na caixa de diálogo Permissões de uma determinada parte do conteúdo,

não há guias e as regras de permissão só se aplicam a essa parte.

Modelos

OsModelos agrupam conjuntos de recursos quemuitas vezes são atribuídos juntos com

base em cenários comuns de usuários,Exibir, Explorar, Publicar eAdministrar.
Quando você atribui ummodelo, estão incluídas as capacidades definidas como

Permitido, com o resto deixado comoNão especificado. Osmodelos são cumulativos,
então omodelo Explorar inclui tudo, desde omodelo Exibir até recursos adicionais. Todo o

conteúdo também tem ummodelo paraNenhum (que define todos os recursos para não

especificados) eNegado(que define todos os recursos para negados).
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Osmodelos devem ser um ponto de partida e podem ser ajustados após serem aplicados.

Os recursos tambémpodem ser concedidos ou negados sem usar ummodelo. Em ambos

os casos, a coluna demodelosmostraPersonalizados.

Copiar e colar permissions

Se houver uma regra de permissão que precisa ser atribuída a vários grupos ou usuários,

você pode copiar e colar de uma regra para outra. Você não pode copiar ou colar em uma

regra que envolve o status de Líder de projeto.

1. Abra o menu Ação (...) da regra existente que deseja copiar e selecionar Permissões
de cópia. Isso está disponível somente quando a regra não estiver no modo de edi-
ção.

2. Selecione uma regra existente na qual deseja colar. Além disso, é possível criar uma
nova regra clicando e + Adicionar Regra de grupo/usuário e selecionar um grupo
ou usuário.

3. Abra o menu Ações (...) e selecione Permissões.

Recursos

Cada tipo de conteúdo tem recursos específicos:

Projetos

Os projetos têm apenas dois recursos e doismodelos. Para obter mais informações sobre

os líderes de projeto e como atribuí-los, consulte Administração de projetos.

Exibir o modelo

Exibir permite que um usuário veja o projeto. Se um usuário não tiver recebido o

recurso Exibir, o projeto não estará visível para ele. A concessão da capacidade de exibição

de um projeto não significa que o usuário possa ver qualquer conteúdo no projeto, apenas a

existência do projeto em si.
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Publicar modelo

Publicar permite que um usuário publique conteúdo no projeto do Tableau Desktop ou

do Tableau Prep Builder. O recurso Publicar é necessário paramover o conteúdo para o

projeto ou salvar conteúdo no projeto da criação naWeb.

Pastas de trabalho

Exibir o modelo

Exibir permite que um usuário veja a pasta de trabalho ou exibição. Se um usuário não

tiver recebido o recurso Exibir, a pasta de trabalho não estará visível para ele.

Filtrar permite que um usuário interaja com filtros na exibição, incluindomanter apenas

e excluir filtros. Os usuários que não possuem esse recurso não verão os controles de filtro

na exibição.

Exibir comentários permite que um usuário visualize os comentários associados às

exibições em uma pasta de trabalho.

Adicionar comentários permite que um usuário inclua comentários nas exibições em

uma pasta de trabalho.

Baixar Imagem/PDF permite que o usuário baixe cada exibição como PNG, PDF ou

PowerPoint.

Baixar dados de resumo permite que um usuário visualize os dados agregados em

uma exibição ou nasmarcas selecionadas e baixe esses dados (como umCSV).

Explorar modelo

Compartilhar personalizado permite que os usuários adicionem as exibições per-

sonalizadas à lista de “Outras exibições” visível em uma pasta de trabalho.
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l Quando esse recurso é negado, os usuários não verão a opção “Tornar visível para
os outros” ao criar uma exibição personalizada. Para obter mais informações, con-
sulte Usar exibições personalizadas. Esse recurso não afeta a capacidade de com-
partilhar uma visualização personalizada com a caixa de diálogo de compartilhamento
ou ao copiar o link.

Baixar dados completos permite que um usuário visualize os dados subjacentes em

uma exibição ou nasmarcas selecionadas e baixe esses dados (como umCSV).

Edição na Web permite que um usuário edite a exibição em umambiente de criação

baseado em navegador.

l Observe que criar novo conteúdo no navegador ou salvar exibições na interface de
edição na Web requer uma combinação específica de recursos. Para obter mais infor-
mações, consulte Edição naWeb e criação naWeb.

l O recurso Edição na Web também deve estar habilitado para todo o site ou até
mesmo os usuários com esse recurso permitido não poderão editar na Web. Para
obter mais informações, consulte Definir o acesso à criação naWeb de um site.

Executar Explique os dados permite que um usuário execute Explique os dados nas

marcas nomodo de edição e visualização.

l Observe que para que Explique os dados seja exibido como uma opção quando um
usuário seleciona uma marca em uma pasta de trabalho, o recurso também deve ser
habilitado como uma configuração do site. Para disponibilizar Explique os dados no
modo de visualização, o recurso também deve ser permitido pelo autor em uma pasta
de trabalho nas configurações de Explique os dados. Para obter mais informações,
consulte Controlar acesso ao Explique os dados.

Publicar modelo

Baixar pasta de trabalho/Salvar como uma cópia permite que um usuário baixe uma

pasta de trabalho compactada (como umTWBX). Permite que um usuário salve (publique)

uma cópia da interface de edição naWeb como uma nova pasta de trabalho.

Substituir permite que um usuário substitua o conteúdo ou ativo no servidor.
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l Quando permitido, o usuário pode publicar novamente uma pasta de trabalho, uma
fonte de dados ou um fluxo, ou salvar uma pasta de trabalho ou fluxo na criação na
Web, tornando-se assim o proprietário e adquirindo acesso a todas as permissões.
Após essa alteração na propriedade, o acesso do proprietário original à pasta de tra-
balho é determinado por suas permissões como qualquer outro usuário.

Criar/atualizar métricas permite que um usuário crie métricas nas exibições em uma

pasta de trabalho e permite que qualquer métrica que um usuário crie com essas exibições

seja atualizada. Para obter mais informações, consulte Criar e solucionar problemas de

métricas.

Modelo de administração

Mover permite que um usuário mova as pastas de trabalho entre projetos. Para obter

mais informações, consulte Mover conteúdo.

Excluir permite que um usuário exclua a pasta de trabalho.

Definir permissões permite que um usuário crie regras de permissão para a pasta de

trabalho.

Exibições

Emuma pasta de trabalho que não está em umprojeto bloqueado e nãomostra planilhas

como guias de navegação, as exibições (planilhas, painéis, histórias) herdam as per-

missões da pasta de trabalho na publicação, mas quaisquer alterações nas regras de per-

missão devem ser feitas em exibições individuais. Os recursos de exibição são iguais para

as pastas de trabalho, excetoSubstituir,Baixar pasta de trabalho/Salvar como uma
cópia eMover, que estão disponíveis apenas no nível de pasta de trabalho.

Recomendamosmostrar as guias de planilha de navegação sempre que possível, para

que as exibições herdem suas permissões da pasta de trabalho.
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Fontes de dados

Exibir o modelo

Exibir permite que um usuário veja a fonte de dados no servidor.

Conectar permite que um usuário se conecte a uma fonte de dados no Tableau Desk-

top, no Tableau Prep Builder, no Pergunte aos dados ou na edição naWeb.

l Se um autor de pasta de trabalho inserir suas credenciais em uma fonte de dados
publicada de uma pasta de trabalho publicada, ele estará basicamente inserindo seu
recurso Conectar. Portanto, os usuários podem ver os dados na pasta de trabalho,
independentemente de seu próprio recurso Conectar para essa fonte de dados. Se o
autor da pasta de trabalho não inserir suas credenciais na fonte de dados publicada, o
usuário precisará de seu próprio recurso Conectar da fonte de dados para consumir
a pasta de trabalho. Para obter mais informações, consulte Acesso aos dados para
fontes de dados publicadas do Tableau.

l Um usuário deve ter o recurso Conectar de uma fonte de dados para usar o dados e
criar ampliações de Pergunte aos dados. Para obter mais informações, consulte Ati-
var o Pergunte aos dados para sites e fontes de dados..

Explorar modelo

Baixar fonte de dados permite que o usuário baixe a fonte de dados no servidor (como

umTDSX).

l As fontes de dados multidimensionais, como as de conexões com Microsoft Analysis
Services ou Oracle Essbase, devem ser usadas localmente. Para baixar a fonte de
dados publicada no Tableau Desktop, o usuário deve ter o recurso Baixar. Para obter
mais informações, consulte Fontes de dados de cubo.

Publicar modelo

Substituir permite que um usuário publique a fonte de dados no servidor e substitua-a

no servidor.
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Modelo de administração

Excluir permite que um usuário exclua a fonte de dados.

Definir permissões possibilita que um usuário crie e edite regras de permissão para a

fonte de dados.

Outros tipos de ativos

Exibir o modelo Explorar modelo Publicar modelo Modelo de admi-
nistração

Fluxos Exibir per-

mite que um usu-
ário visualize o
fluxo.

Baixar fluxo
permite que um
usuário baixe o
fluxo (como um
TFLX).

Executar

permite que um

usuário execute

o fluxo.

Substituir

permite que um

usuário publi-

que um fluxo e

substitua o fluxo

publicado.

Mover per-

mite que um usu-

ário mova os

ativos entre pro-

jetos. Para obter

mais infor-

mações, con-

sulte Mover

conteúdo.

Excluir per-

mite que um usu-

ário exclua o

ativo.

Definir per-

missões per-
mite que um

usuário crie

regras de per-
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missão para o

ativo.
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Funções
de dados

Exibir per-

mite que um usu-
ário visualize as
funções de
dados.

n/a Substituir
permite que um
usuário publi-
que funções de
dados, subs-
titua funções de
dados publi-
cadas e edite os
sinônimos de
funções de
dados publi-
cadas.

Métricas Exibir per-

mite que um usu-
ário visualize as
métricas.

n/a Substituir
permite que um
usuário subs-
titua uma
métrica e edite
os detalhes de
uma métrica.

Ampliações
de Per-
gunte aos
dados

Exibir per-

mite que um usu-
ário veja a
ampliação.

n/a Substituir
permite que um
usuário edite as
ampliações.

Conexões
virtuais

Exibir per-

mite que um usu-
ário veja a
conexão virtual.

Conectar*

permite que um

usuário se

n/a Substituir
permite que um
usuário edite a
conexão virtual.
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conecte aos

dados usando

uma conexão vir-

tual.

Bancos de
dados

Exibir per-

mite que um usu-
ário veja o
banco de dados.

n/a Substituir
permite que um
usuário edite os
metadados do
banco de
dados.

Tabelas Exibir per-

mite que um usu-
ário veja a
tabela.

n/a Substituir
permite que um
usuário edite os
metadados da
tabela.

Coleções Exibir per-

mite que um usu-
ário visualize as
coleções.

n/a n/a n/a

Por padrão, as conexões virtuais têm ummodelo Personalizado que define o recurso Exibir

como Permitido, mas não o recurso Conectar. Certifique-se de definir o recurso Conectar

como Permitido para que os usuários possam se conectar usando a conexão virtual.

Gerenciar permissões com projetos

Ouso de projetos pode simplificar a gestão de permissões por meio de recursos como hie-

rarquias de projetos aninhados, ocultar projetos de determinados usuários ou grupos, auto-

rizar líderes de projetos e bloquear permissões.

Dica: como as permissões são definidas no nível de projeto émuito importante, espe-
cialmente para o projeto Padrão. Quando um novo projeto de nível superior é criado, ele
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herda suas regras de permissão padrão (para todos os tipos de conteúdo) do projeto

Padrão. Quando um novo projeto é criado aninhado dentro de outro projeto, o projeto

secundário herda suas regras de permissão padrão do projeto primário.

Administração de projetos

Os projetos são contêineres usados para organizar e gerenciar o acesso ao conteúdo. Ao

conceder privilégios não administrativos para gerenciar projetos, determinadas tarefas de

administração de conteúdo podem ser tratadas no nível de projeto.

Líderes de projeto: os projetos podem ter líderes de projeto, usuários definidos como um

Líder de projeto. Essa configuração concede automaticamente ao usuário seus recursos
máximos (dependendo da função de site) para esse projeto. Os Líderes de projeto com fun-

ção de site Explorer (Explorador) (pode publicar) e acima terão todos os recursos. Os líde-

res do projeto são essencialmente administradores locais do projeto sem acesso às

configurações do site ou do servidor.

Hierarquia: somente os administradores podem criar projetos de nível superior. Os pro-

prietários de projeto e líderes de projeto podem criar projetos aninhados dentro de seus pro-

jetos. Os proprietários e líderes de projeto têm total acesso administrativo ao projeto e seu

conteúdo, bem como a qualquer projeto aninhado contido nele. Em uma hierarquia, os líde-

res de projeto recebem implicitamente o acesso de líder a todo o conteúdo secundário.

Para remover o acesso de líder de projeto, você deve fazê-lo no nível da hierarquia em que

a função foi atribuída explicitamente.

Propriedade: um projeto pode ter vários líderes de projeto, mas cada projeto tem exa-

tamente um proprietário. Por padrão, um projeto é de propriedade do usuário que o

criou. O proprietário de um projeto pode ser alterado (pelo proprietário existente ou por um

administrador, mas não por um líder de projeto) para qualquer usuário com uma função no

site do Explorer (pode publicar) ou Creator ou uma função no site de administrador. A pro-

priedade do projeto pode ser alterada, independentemente de as permissões de projeto

estarem bloqueadas. Observe que isso se refere à propriedade do projeto. A propriedade

do conteúdo pode ser alterada pelos proprietários de projeto, líderes de projetos e admi-

nistradores.
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Exclusão: o conteúdo só pode existir dentro de um projeto. (Porém, ativos externos podem

existir fora dos projetos. Consulte Ativos externos que não estão em projetos para obter

informações.) Apenas administradores podem criar e excluir projetos de nível superior, mas

os líderes de projetos podem criar ou excluir projetos aninhados. A exclusão de projetos tam-

bém exclui todo o conteúdo do Tableau e os projetos aninhados contidos neles. Os ativos

externos que estavam no projeto não são excluídos, mas são removidos do projeto e con-

tinuam a aparecer emAtivos externos. Para excluir um projeto sem perder seu conteúdo,

mova o conteúdo para outro projeto primeiro. Não é possível desfazer a exclusão dos pro-

jetos.

Para se aprofundar mais na administração de projetos, consulte Usar projetos para geren-

ciar o acesso ao conteúdo e Adicionar projetos emover conteúdo para eles.

Projetos especiais

Padrão: o projeto denominado "Padrão" é um projeto especial. Quando outros projetos de

nível superior são criados, eles usam o projeto padrão comomodelo e copiam todas as suas

regras de permissão dele (mas não a configuração dePermissões do ativo). O projeto

Padrão não pode ser excluído, movido ou renomeado, mas sua descrição pode ser alte-
rada. Ele não tem proprietário por padrão, mas pode ser atribuído um.

Projeto padrão de ativos externos: se você tiver a licença de gerenciamento de dados
com oCatalog ativado, o projeto denominado "Projeto padrão de ativos externos" aparecerá

quando o Catalog precisar mover ativos externos novos ou existentes para ele. OCatalog

coloca novos ativos externos que descobre neste projeto emove ativos externos de projetos

excluídos aqui também. OProjeto padrão de ativos externos não tem regras de per-

missão definidas nele por padrão, portanto, os administradores do servidor e do site são os

únicos usuários que podem vê-lo sem alterar as permissões. Ele não pode ser excluído,

movido ou renomeado, mas sua descrição pode ser alterada. Ele não tem proprietário por

padrão, mas pode ser atribuído um.

Definir um líder de projeto

Os líderes de projeto são usuários que têm acesso semelhante a administrador para um pro-

jeto específico ou hierarquia de projetos.

Tableau Software 667

Ajuda do Tableau Server noWindows



Para atribuir o status de líder de projeto a um grupo ou usuário

1. Abra caixa de diálogo Permissões do projeto Padrão.

2. Selecione uma regra de permissão existente ou clique em + Adicionar Regra de
grupo/usuário e escolha o grupo ou usuário desejado.

3. Abra o menu de ação (...) dessa regra de permissão e selecione Definir Líder de
projeto....

Observação: se omenu Ação incluir uma opção paraAtivar "Definir o líder de pro-
jeto", isso precisará ser selecionado antes que o grupo ou o usuário possa ser definido
como líder de projeto. Essa opção só aparece quando esse grupo ou usuário foi

negado o recurso Líder de projeto (antes da versão 2020.1). Esse recurso negado pre-

cisa ser removido antes que possa ser definido como líder de projeto.

Quando uma regra de permissão estabelece um grupo ou usuário como líder de projeto, os

modelos e recursos não sãomais editáveis porque todos os recursos são permitidos para

líderes de projetos. Se um líder de projeto for estabelecido em umprojeto que contém pro-

jetos aninhados, eles terão herdado o status de líder de projetos em todos os projetos ani-

nhados e seu conteúdo.

O status Líder de projeto é sempre aplicado para baixo por toda a hierarquia do projeto e só

pode ser removido do nível onde foi definido. Para remover o status Líder de projeto, siga

asmesmas etapas acima, mas selecioneRemover como líder de projeto domenu
Ação. Uma vez que um grupo ou usuário tenha sido removido como líder do projeto, essa

regra de permissão terá todos os recursos definidos comoNão especificado. Isso pode sig-

nificar que o acesso e recursos desse projeto serão removidos se não houver outra regra

de permissão dando-lhes permissões ao conteúdo. Paramanter o acesso ao projeto e seu

conteúdo, eles precisarão ter recursos definidos como qualquer outro grupo ou usuário.

Bloquear permissões de ativos

As regras de permissão definidas no nível de projeto atuam como umpadrão para con-

teúdo salvo nesse projeto e nos projetos aninhados que ele contiver. Se essas regras
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padrão de nível de projeto são aplicadas ou apenas preliminares depende da configuração

dePermissão de ativo. Essa configuração pode ser realizada de duasmaneiras,Blo-
queada (recomendado) ouPersonalizável. Bloquear um projeto remove a capacidade dos

proprietários de conteúdo demodificar as regras de permissão no conteúdo. As permissões

de bloqueio podem ser aplicadas a projetos aninhados ou apenas ao próprio projeto prin-

cipal.

l Quando as Permissões de ativo são Bloqueadas (incluindo projetos aninhados),
as regras de permissão definidas no nível de projeto são aplicadas a todo os ativos e
todos os projetos aninhados.

l Quando as Permissões de ativo são Bloqueadas (sem incluir projetos aninhados),
as regras de permissão definidas no nível de projeto são aplicadas aos ativos no pro-
jeto, mas os projetos aninhados podem ser configurados independentemente com
suas próprias regras de permissão e como bloqueados ou personalizáveis.

l Quando as Permissões de ativos são personalizáveis, as regras de permissão
definidas no nível de projeto são aplicadas a todo o conteúdo do projeto por padrão.
No entanto, as regras de permissão podem ser modificadas para ativos individuais
durante ou após a publicação.

Observação: se as regras de permissão forem bloqueadas ou personalizáveis, as per-

missões de conteúdo serão sempre aplicadas.Bloqueadas e personalizáveis referem-

se apenas à forma como as permissões no nível de projeto são herdadas pelo conteúdo

no projeto e quem pode alterá-las. Mesmo emumprojeto com permissões per-

sonalizáveis, apenas usuários específicos podemmodificar permissões (conteúdo ou

proprietário de projeto, líder de projeto, administradores ou aqueles com o recurso Per-

missão definida).

Em umprojeto bloqueado:

l As regras de permissão do projeto por tipo de conteúdo são aplicadas a todo o ativos.

l Somente administradores, proprietários de projeto e líderes de projeto podem modi-
ficar as permissões.

l Os proprietários de conteúdo perdem o recurso Definir permissão, mas mantêm todos
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os outros recursos em seu conteúdo.
l As permissões são previsíveis para todo o conteúdo em um projeto.

Emumprojeto personalizável:

l As regras de permissão do projeto são aplicadas por padrão, quando o conteúdo é
publicado no projeto ou quando projetos aninhados são criados, mas as permissões
podem ser modificadas durante a publicação ou após a criação do conteúdo.

l Qualquer usuário com o recurso Definir permissões pode modificar as regras de per-
missão desse conteúdo.

l Os proprietários do conteúdo têm todos os recursos em seu conteúdo.

l As permissões podem ser diferentes em todo o conteúdo do projeto.

Definir ativos de conteúdo (bloquear um projeto)

Novos projetos de nível superior herdam todas as regras de permissão iniciais do projeto

Padrão, mas não a configuração dePermissões de ativos, que é definida comoPer-
sonalizável. Isso pode ser alterado paraBloqueada, se desejado.

Para configurar permissões de ativos:

1. Você deve estar conectado ao site como administrador, proprietário do projeto ou
líder de projeto

2. Abra caixa de diálogo Permissões de um projeto.

3. Ao lado de Permissões de ativos no canto superior esquerdo, clique no link Editar
e selecione a opção desejada na caixa de diálogo Permissões de ativos
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Observação: se o canto superior esquerdo nãomostrar um link Editar na etapa 3
acima, use a caixa de diálogo Permissões de um (a) projeto aninhado ou uma parte de

conteúdo em umprojeto bloqueado, nesse caso o link deve levá-lo ao projeto de ges-

tão, (b) parte de conteúdo em umprojeto personalizável, que nãomostrará nada, ou (c)

exibição, que indicará como as permissões de exibição estão atreladas à pasta de tra-

balho. Para obter mais informações sobre a interação de permissões de exibições e pas-

tas de trabalho, consulte Mostrar ou ocultar as guias de planilha.

Alterar permissões de ativos

Quando a configuração dePermissão de ativos de um projeto é alterada, o resultado

depende da nova configuração. Alterações nas regras de permissão em uma hierarquia blo-

queada devem ser feitas no nível de projeto de gestão.

Mudar de Mudar para Resultado

Bloqueada
(incluindo pro-
jetos ani-
nhados)

Bloqueada Nãomodifica as regras de permissão existentes.

Qualquer projeto aninhado se torna personalizável.

Personalizável Nãomodifica as regras de permissão existentes,

embora se tornem personalizáveis.

Qualquer projeto aninhado se torna personalizável.

Bloqueada Bloqueada
(incluindo pro-
jetos ani-
nhados)

Substitui as regras de permissão personalizadas

existentes para todos os projetos aninhados e seu

conteúdo. Isso não pode ser desfeito.

Personalizável Nãomodifica as regras de permissão existentes,

embora se tornem personalizáveis.

Quaisquer projetos aninhadosmantêm suas con-

figurações de permissão de conteúdo e regras de
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permissão.

Personalizável Bloqueada
(incluindo pro-
jetos ani-
nhados)

Substitui as regras de permissão personalizadas
existentes do conteúdo no projeto, além de todos os
projetos aninhados e seu conteúdo. Isso não pode
ser desfeito.

Bloqueada Substitui as regras de permissão personalizadas

existentes para conteúdo no projeto. Isso não pode

ser desfeito.

Quaisquer projetos aninhadosmantêm suas regras

de permissão e permanecem personalizáveis.

Mova projetos e conteúdo

Mova o conteúdo do Tableau e os ativos externos

Quando o conteúdo do Tableau ou ativos externos émovido entre projetos com con-

figurações de permissão diferentes, as configurações dePermissão de ativos deter-
minam a lógica de como as permissões são aplicadas.

l Mover os ativos para um projeto bloqueado substituirá as regras de permissão exis-
tentes e imporá as permissões do destino.

l Mover os ativos para um projeto personalizável manterá as regras de permissão exis-
tentes no ativo.

Observação: antes do Tableau Server 2022.3 e do Tableau Cloud de junho de 2022,

os ativos externos não podiam estar em projetos e as permissões nas tabelas eram

gerenciadas por meio da configuração dePermissões de tabela do banco de dados
pai. A partir do Tableau Server 2022.3 e do Tableau Cloud de junho de 2022, os ativos

externos podem estar em projetos. Se um banco de dados ou uma tabela for movida

para um projeto, as configuraçõesmais antigas para controlar as permissões da tabela
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por meio do banco de dados serão ignoradas e as permissões do banco de dados ou da

tabela seguirão a lógica de outros ativos, acima.

Mover projetos

Quando um projeto émovido para outro, as configurações de permissões no projeto que

está sendomovido sãomantidas, amenos que o item de destino tenha escopo para incluir

projetos aninhados. (As permissões do projeto, neste caso, significam os recursos Exibir e

Publicar para o próprio projeto.)

l Se o projeto de destino estiver definido comobloqueado (incluindo projetos ani-
nhados), as permissões do projeto que está sendo movido e o conteúdo são subs-
tituídas.

l Se o projeto de destino estiver definido comobloqueado (sem incluir projetos ani-
nhados), as permissões do projeto que está sendo transferido não são substituídas.
Se o projeto movido está ou não bloqueado ou é ou não personalizável é mantido da
configuração original.

l Se o projeto de destino for definido como personalizável,as permissões do projeto
que está sendo movido não são substituídas, mas agora são editáveis.

Se o projeto que está sendomovido foi anteriormente aninhado um principal que

estava bloqueado (incluindo projetos aninhados), quandomovido, o projeto assume a

configuração bloqueado (incluindo projetos aninhados) e se torna o projeto de gestão

dos projetos que contiver. Observação: esse é omesmo resultado se um projeto for

movido para se tornar um projeto de alto nível.

Permissões efetivas

Uma regra de permissão estabelece quem é afetado (um grupo ou usuário) e a quais Recur-

sos eles são permitidos, negados ou não especificados. Embora pareça simples apenas
definir uma regra de permissão e essa deve ser a história toda, pode não estar claro se um

usuário tem um recurso devido à associação a vários grupos e à interação das funções no

site e da propriedade com as regras de permissão.

Tableau Software 673

Ajuda do Tableau Server noWindows



Diversos fatores são avaliados em uma ordem específica, produzindo permissões efetivas

em uma parte do conteúdo.

Dica: para ajudar amanter as coisas omais objetivas possível, é recomendável (1) definir
regras de permissão para grupos, em vez de usuários; (2) gerenciar permissões blo-

queadas no nível de projeto, em vez de definir permissões no conteúdo individual; e (3)

excluir a regra de permissão do grupo Todos os usuários ou definir todos os recursos como

Nenhum.

É permitido um recurso para um usuário somente se as três condições a seguir forem aten-

didas:

l O recurso está dentro do escopo da função de site

l Ele tem esse recurso:
l com base em um cenário de usuário específico (como ser o proprietário do
conteúdo ou um líder de projeto ou ele tem uma função no site de admi-
nistrador),
OU

l porque o recurso foi permitido para ele como um usuário,
OU

l porque ele está em um grupo que tem permissão para o recurso e nenhuma
regra negou o recurso para ele como usuário ou membro de outro grupo

l Não há configurações das permissões em conflito em outro nível de conteúdo que
tenha precedência.

Qualquer outra situação nega o recurso ao usuário.

Passar o cursor sobre um recursomostra uma dica de ferramenta que explica a permissão

efetiva. Estes são alguns exemplos comuns de por que as permissões efetivas (o que o usu-

ário pode ou não fazer realmente) podem parecer diferentes do que determina a regra de

permissão:

l Um usuário pode ter um recurso que foi negado a ele em uma regra de permissão,
pois sua função no site o inclui (administradores).

l Um usuário pode ter um recurso que foi negado a ele em uma regra de permissão,
pois seu cenário de usuário permite (porque ele possui o conteúdo ou é um pro-
prietário ou líder de projeto).
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l Um usuário pode não ter um recurso que foi permitido a ele em uma regra de per-
missão, porque sua função de site agora o permite.

l Um usuário pode não ter um recurso que foi permitido a ele em uma regra de per-
missão, porque uma regra de grupo ou usuário conflitante o negou.

l Um usuário pode não ter um recurso que foi permitido a ele em uma regra de per-
missão no nível de conteúdo (como uma pasta de trabalho), porque outro nível de con-
teúdo o negou (como uma exibição).

Avaliar regras de permissão

As permissões no Tableau são restritas. A menos que um recurso seja concedido a um usu-

ário, a permissão é negada. A lógica a seguir avalia se um recurso é permitido ou negado

para um indivíduo:

1. Função de site: se uma função de site não permitir um recurso, o usuário será
negado. Se a função no site do usuário permitir o recurso, os cenários de usuário
específicos serão avaliados.

l Por exemplo, uma função de site Viewer não pode editar na Web. Consulte
Recursos gerais permitidos com cada função de site, para obter mais infor-
mações sobre o que cada função de site pode fazer.

2. Cenários de usuário específicos:
l Se o usuário for um administrador, ele terá todos os recursos em todo o con-
teúdo.

l Se o usuário for um proprietário ou líder de projeto, ele terá todos os recursos
em todo o conteúdo em seus projetos.

l Se o usuário for o proprietário do conteúdo, ele terá todos os recursos* em seu
conteúdo.

l Se esses cenários não se aplicarem ao usuário, as regras do usuário serão ava-
liadas.
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*Exceção: os proprietários do conteúdo não terão o recursoPermissões nos pro-
jetos em que as permissões estão bloqueadas. Somente administradores, pro-

prietários e líderes de projeto podem definir regras de permissão em projetos

bloqueados.

3. Regras de usuário: se um recurso for negado o usuário, ele será negado. Se um
recurso for permitido a ele, será permitido. Se um recurso não for especificado, as
regras de grupo serão avaliadas.

4. Regras de grupo: se o usuário estiver em qualquer grupo para o qual um recurso
for negado, ele será negado. Se o usuário estiver em um grupo para o qual um
recurso foi permitido (e não estiver em grupos para os quais esse recurso foi
negado), ele será permitido.

l Ou seja, se um usuário for membro de dois grupos e um recurso for permitido
para um e o mesmo recurso for negado para outro, a negação terá pre-
cedência para esse usuário e ele será negado.

5. Se nenhuma das condições acima se aplicar, o recurso será negado para esse usu-
ário. De fato, isso significa que os recursos deixados como não especificados resul-
tarão em negados.

Portanto, uma permissão efetiva final dePermitido ocorre em três circunstâncias:

l Permitido pela função no site (Administrador do servidor, Creator (Administrador de
site), Explorer (Administrador de site)

l Permitido porque o usuário é o proprietário do conteúdo, proprietário de projeto ou
líder de projeto

l Permitido por uma regra de grupo ou usuário (e não negado por uma regra de pre-
cedência superior)

Negado ocorre em três circunstâncias:

l Negado pela função no site

l Negado por uma regra (e não permitido por uma regra de precedência superior)

l Não concedido por qualquer regra

Avaliar as permissões definidas em vários níveis

SePermissões de ativo são definidos comoPersonalizáveis, é possível configurar
regras de permissão em vários lugares. Há regras específicas que determinam quais
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permissões são aplicadas no conteúdo.

l Se houver projetos aninhados, as permissões definidas no nível secundário terão pre-
cedência sobre as permissões definidas no nível primário.

l As alterações nas permissões no nível do projeto não são impostas para o conteúdo
existente

l Se houver permissões definidas no conteúdo (pasta de trabalho, fonte de dados ou
fluxo) durante ou após a publicação, elas prevalecerão sobre as regras definidas no
nível do projeto.

l Se uma pasta de trabalho não mostrar guias de planilha de navegação, todas as alte-
rações nas permissões no nível de pasta de trabalho não serão herdadas pelos
modos de exibição, e quaisquer alterações nas permissões deverão ser feitas no
modo de exibição.

l A configuração da pasta de trabalho para mostrar as guias de planilha de navegação
substituirá as permissões no nível de exibição existentes e sincronizará com as per-
missões no nível da pasta de trabalho. ConsulteMostrar ou ocultar as guias de pla-
nilha.
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Esta imagemmostra como os recursos são avaliados por meio de vários níveis de con-

teúdo.

Permissões em exibições

Emuma pasta de trabalho que não está em umprojeto bloqueado e nãomostra planilhas

como guias de navegação, as exibições (planilhas, painéis, histórias) herdam as per-

missões da pasta de trabalho na publicação, mas quaisquer alterações nas regras de per-

missão devem ser feitas em exibições individuais. Os recursos de exibição são iguais para

as pastas de trabalho, excetoSubstituir,Baixar pasta de trabalho/Salvar como uma
cópia eMover, que estão disponíveis apenas no nível de pasta de trabalho.
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Recomendamosmostrar as guias de planilha de navegação sempre que possível, para que

as exibições herdem suas permissões da pasta de trabalho. Para obter mais informações,

consulte Mostrar ou ocultar as guias de planilha.

Permissões, funções de site e licenças

Adicionar um usuário ao Tableau Cloud requer uma licença disponível. (Os usuários tam-

bém podem ser adicionados como não licenciados e configurados para que eles consumam

uma licença somente quando entrarem pela primeira vez. Para obter mais informações, con-

sulte Atribuição de licença no logon.) Para cada site a que o usuário pertence, ele tem exa-

tamente uma função de site, restrita pela sua licença. Um usuário tem permissões para

conteúdo no site, restritas ao que é permitido pela função de site.

As licenças e funções de site se aplicam aos usuários. Os recursos da permissão se aplicam

ao conteúdo.

As licenças são atribuídas a um usuário quando são criadas (ou ao fazer logon pela pri-

meira vez) no site do Tableau Server ou do Tableau Cloud. Os usuários são licenciados

como umCreator, Explorer ouViewer.

l Os níveis de licença são consumidos com base na função de sitemáxima que um usu-
ário pode ter nesse servidor.

l As funções de site Administrator, Site Administrator Creator e Creator usam
uma licença Creator.

l As funções de site Site Administrator Explorer, Explorer (pode publicar) e Explo-
rer usam pelo menos uma licença Explorer.

l A função de site Viewer usa pelo menos uma licença Viewer.

l Um usuário não licenciado pode existir no site, mas não pode entrar, a menos
que seja adicionado com a função de site de concessão no login.

l No Tableau Server, um usuário consome apenas uma licença por servidor, mesmo
que seja membro de vários sites. Se um usuário for membro de vários sites, o nível de
licença necessário será determinado pela função de site mais alta. (Por exemplo, se
um usuário tiver uma função de site Creator em um site e uma função de site Viewer
em outros dois sites, ele usa uma licença Creator.)

Funções de site são atribuídas a um usuário de cada site que émembro.
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l As funções de site determinam os recursos máximos que um usuário pode ter nesse
site. (Por exemplo, um usuário com uma função no site de Viewer nunca poderá bai-
xar uma fonte de dados, mesmo que esse recurso seja explicitamente concedido a
ele em uma fonte de dados específica.)

l As funções de site não concedem recursos inerentemente por si só, com exceção
das funções no site de administrador. Os administradores sempre têm todos os recur-
sos aplicáveis ao nível de licença.

AsPermissões consistem em recursos, como a capacidade de salvar em umprojeto, edi-

tar uma pasta de trabalho naWeb, conectar-se a uma fonte de dados etc. Elas se aplicam

ao grupo ou usuário em uma parte específica do conteúdo (projeto, fonte de dados, pasta

de trabalho, exibição ou fluxo).

l Os recursos da permissão não são fornecidos a um grupo ou usuário no vácuo, mas
no contexto do conteúdo. Um usuário pode ter diferentes recursos para diferentes ati-
vos de conteúdo.

l As permissões são avaliadas com base na interação da função de site de um usuário
e das regras de permissão para esse usuário ou qualquer grupo de que ele seja
membro.

l Algumas ações, como a criação na Web, podem exigir combinações de recursos.
Para obter mais informações, consulte Configurações da permissão para cenários
específicos.

Funções de site e seus recursos máximos

Estas tabelas indicam quais recursos estão disponíveis para uma função no site. Pode

haver outrasmaneiras de um usuário com uma função de site executar uma ação similar.

Por exemplo, embora os Viewers não possam receber o recursoCompartilhar per-
sonalizado para tornar suas exibições personalizadas visíveis para outras pessoas na
pasta de trabalho, eles podem compartilhar exibições personalizadas copiando a URL

delas. Consulte Recursos gerais permitidos com cada função de site, para obter mais infor-

mações sobre o que cada função de site pode fazer.

Projetos

Recurso Creator Explorer (pode
publicar)

Explorer Viewer
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Exibição

Publicar

Pastas de trabalho

Recurso Creator Explorer
(pode publi-
car)

Explorer Viewer

Exibição

Filtrar

Exibir comen-

tários

Adicionar

comentários

Baixar ima-

gem/PDF

Baixar dados

de resumo

Executar

Explique os dados
†

Com-

partilhamento per-
sonalizado
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Baixar dados

completos

Edição na

Web

Baixar pasta

de trabalho/Salvar
como cópia

Substituir

Cri-

ar/atualizar métri-
cas ‡

Mover *

Excluir

Definir per-

missões

† Antes do Tableau 2021.3, a disponibilidade de Explique os dados era controlada no nível

do servidor apenas usando a opção de conjunto de configuração tsmExplainDataEnabled.

Em 2021.3 e posteriores, a disponibilidade de dados explicativos pode ser controlada nas

configurações do site e em uma pasta de trabalho usando o recurso Executar Explique os

dados. A disponibilidade de Explique os dados nomodo de exibição é controlada em uma

pasta de trabalho na caixa de diálogo Configurações de Explique os dados.

‡ Antes do Tableau 2021.3, o recurso Criar/Atualizar métricas era controlado pelo recurso

Baixar dados completos.
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Fontes de dados

Recurso Creator Explorer (pode
publicar)

Explorer Viewer

Exibição

Conectar

Baixar fonte

de dados

Substituir

Excluir

Definir per-

missões

Funções de dados

Recurso Creator Explorer (pode
publicar)

Explorer Viewer

Exibição

Substituir

Mover *

Excluir

Definir per-

missões
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Fluxos

Para executar fluxos em uma programação, você deve ter o DataManagement. Para obter

informações sobre como definir as configurações de fluxo, consulte Criar e interagir com flu-

xos naWeb.

Recurso Creator Explorer (pode
publicar)

Explorer Viewer

Exibição

Baixar fluxo

Edição na

Web

Executar

fluxo

Substituir

Mover *

Excluir

Definir per-

missões

Ampliações de Pergunte aos dados

Recurso Creator Explorer (pode
publicar)

Explorer Viewer

Exibição
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Substituir

Mover *

Excluir

Definir per-

missões

Métricas

Recurso Creator Explorer (pode
publicar)

Explorer Viewer

Exibição

Substituir

Mover *

Excluir

Definir per-

missões

Coleções

Recurso Creator Explorer (pode
publicar)

Explorer Viewer

Exibição
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Conexões virtuais

As conexões virtuais requerem uma licença DataManagement. Consulte Sobre Data

Management para obter detalhes.

Recurso Creator Explorer (pode
publicar)

Explorer Viewer

Exibição

Conectar

Substituir

Mover *

Excluir

Definir per-

missões

*Embora a função Explorer possa receber o recursoMover, ela não pode ter o recurso
Publicar em umprojeto e, portanto, ela não tem para ondemover o conteúdo. Portanto, o

recursoMover não deve ser considerado possível para funções de site de Explorer.

Início rápido: permissões

Uma regra de permissão é um conjunto de recursos que define qual acesso um grupo ou

usuário tem a uma parte do conteúdo, como uma pasta de trabalho, projeto ou fonte de

dados.

A formamais eficaz de gerenciar permissões é remover as permissões do grupo Todos os
usuários antes de criar novos grupos em seu ambiente. Em seguida, crie regras de per-

missão para grupos no nível do projeto.
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1 Adicionar usuários aos grupos

Umamaneira comumde gerenciar permissões é criar grupos para usuários que devem ter

asmesmas permissões.

1. Em um site, selecioneGrupos.
2. Selecione um nome do grupo e, em seguida, selecione Adicionar usuários.

Ummáximo de dez resultados serão retornados.

2 Abrir as configurações de permissões de um projeto

A páginaConteúdo do site mostra os projetos de nível superior. Navegue até o projeto que
deseja atualizar, selecione omenuAções (…), em seguida selecionePermissões.
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Se não tiver certeza de onde encontrar um projeto secundário, exiba os filtros e selecione

Mostrar todos os projetos.

3 Criar uma regra de permissão

Clique emAdicionar regra de usuário ou grupo, selecioneGrupo, em seguida, encon-

tre e selecione o grupo.

Selecione ummodelo de função de permissões para aplicar um conjunto inicial de recursos

para o grupo. Clique em um recurso para configurá-lo comoPermitido ouNegado ou
deixe-oNão especificado. Clique emSalvar quando terminar.
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A capacidade de um usuário para definir permissões é baseada na função de site e como o

recursoDefinir permissões está configurado.

4 Exibir as permissões em vigor do usuário

Após salvar a regra de permissões do grupo, é possível exibir as permissões em vigor desse

conteúdo.

Clique no nome do grupo para visualizar os usuários do grupo e suas permissões. Focalize

a caixa do recurso para ver uma dica de ferramenta com detalhes informando se um recurso

é permitido ou negado.
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Personalizado indica que os recursos de um usuário foram alterados das configurações

iniciais para a sua função no site ou de conteúdo.

Para obter mais informações, consulte Permissões.

Funções de site

A função de site, função que um usuário exerce no site, determina omáximo de permissões

possíveis para esse usuário.

l OsAdministradores de servidor e de site podem acessar todo o conteúdo do site e

executar ações neles.

l Os proprietários sempre têm acesso completo ao conteúdo que publicaram. Quando

as permissões do projeto principal não estiverem bloqueadas, os proprietários pode-

rão alterar as permissões do conteúdo publicado.

Para obter mais informações, consulte Definir funções dos usuários no site e Usar projetos

para gerenciar o acesso ao conteúdo.
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Avaliação das permissões

l Negado tem prioridade sobrePermitido.

l Não especificado resulta emNegado se não houver outras permissões espe-
cificadas.

l Permissões específicas de usuário para o conteúdo têm precedência em relação às

permissões de grupo no conteúdo. Em outras palavras, as permissões de usuário

superam as permissões de grupo.

Para obter as etapas de práticas recomendadas que descrevem como implementar per-

missões, consulte Configurar projetos, grupos e permissões para o serviço de auto-

atendimento gerenciado.
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Gerenciar propriedade de conteúdo

Ao publicar uma fonte de dados ou pasta de trabalho no Tableau Server ou criar um projeto,

você se torna o proprietário. Um proprietário de conteúdo, líder de projeto com função de

site adequada ou administrador pode alterar a propriedade de um ativo de conteúdo. Depois

que a propriedade for alterada, o proprietário original não tem nenhuma conexão especial

com o item do conteúdo, e sua capacidade de acessá-lo é determinada pelas permissões

dele no projeto ou no item.

Quem pode alterar ou receber a propriedade, por tipo de conteúdo

Poder alterar ou receber propriedades depende de suas permissões e de seu rela-

cionamento com o ativo de conteúdo, conforme descrito na tabela a seguir.

Observação: o acesso completo de líder de projeto está disponível apenas com algu-

mas funções de site. Para obter informações, consulte Administração no nível do pro-

jeto.

Tipo de ativo de con-
teúdo

Quem pode alterar
propriedades

Quem pode receber pro-
priedades

Projetos de nível supe-
rior

Administrador de ser-

vidor1

Administrador de site

Administrador de servidor

Administrador de site (Creator e

Explorer)

Creator

Explorer (pode publicar)

Projetos secundários
(aninhados)

Administrador de ser-

vidor

Administrador de site

Qualquer administrador ou pro-

prietário, excluindo Explorer e

Viewer.

Tableau Software 693

Ajuda do Tableau Server noWindows



Dono do projeto

Pastas de trabalho e
fontes de dados

Administrador de ser-

vidor

Administrador de site

Proprietário de pasta de

trabalho ou fonte de

dados

O líder ou proprietário do

projeto que contém o

item

Administrador de servidor

Administrador de site

Creator

Explorer

Viewer

Métricas Administrador de ser-

vidor

Administrador de site

Proprietário damétrica

O líder ou proprietário do

projeto que contém o

item

Qualquer administrador ou usu-

ário do site, excluindo Explorer e

Viewer.

Ampliações de Per-
gunte aos dados

Administrador de ser-

vidor

Administrador de site

Proprietário da ampli-

ação

O líder ou proprietário do

projeto que contém o

Qualquer administrador ou usu-

ário do site, excluindo Explorer e

Viewer.
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item

Fluxos Administrador de ser-

vidor

Administrador de site

A partir da versão 2021.2, os admi-

nistradores do servidor e do site

só podem alterar o proprietário

para eles próprios.

Funções de dados Administrador de ser-

vidor

Administrador de site

Proprietário de função

de dados

O líder ou proprietário do

projeto que contém o

item

Qualquer administrador ou usu-

ário do site, excluindo Explorer e

Viewer.

Coleções Administrador de ser-

vidor

Administrador de site

Proprietário da coleção

Administrador de servidor

Administrador de site

Creator

Explorer

Viewer

Conexões virtuais2 Administrador de ser-

vidor

Administrador de site

Proprietário da conexão

Administrador de servidor

Administrador de site

Creator
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virtual

1 A função no site “Administrador do servidor” se aplica apenas ao Tableau Server; não ao

Tableau Cloud.

2 Conexões virtuais requeremDataManagement. Consulte Sobre DataManagement para

obter detalhes. Observe que para editar uma conexão virtual, você deve ter as credenciais

do banco de dados.

Considerações para a alteração da propriedade de conteúdo

l Antes de remover um usuário do Tableau Server, tenha certeza de que ele não é pro-

prietário de nenhum ativo de conteúdo.

Se o usuário não for proprietário de conteúdo, primeiro, reatribua a propriedade des-

ses ativos antes de excluir o usuário. Caso contrário, a função no site dos ativos será

definida comoNão licenciado, mas não será excluída, e apenas um administrador

poderá executar determinadas ações nesse conteúdo.

l Ao alterar a propriedade de uma pasta de trabalho ou de uma fonte de dados com

credenciais inseridas para se conectar a dados subjacentes, as credenciais inseridas

serão excluídas. Para fluxos, as credenciais inseridas são preservadas ao alterar a

propriedade. As conexões com fontes de dados publicadas são autenticadas usando

o proprietário do fluxo e autorizadas com base em suas permissões.

Para atualizar suas credenciais inseridas basta editar as informações de conexão no

Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Editar conexões. Como alter-

nativa, o novo proprietário poderá baixar o fluxo, a pasta de trabalho ou a fonte de

dados e abrir o item no Tableau Desktop para atualizar as credenciais inseridas e,

em seguida, publicar o conteúdo.

l Se você não bloquear as permissões para os projetos, garanta que os usuários aos

quais fornece conteúdo saibam suas diretrizes de permissões, ou sua conta para per-

missões ao alterar a propriedade. Em projetos desbloqueados, por padrão, os
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proprietários do conteúdo podem definir permissões em seu conteúdo. Para obter

mais informações, consulte Permissões.

l Embora seja possível alterar o proprietário de uma métrica para um usuário com uma
função de site de Viewer ou Explorer, isso não é recomendado, pois fará com que a
atualização da métrica seja suspensa. Uma função de site de Creator ou Explorer
(pode publicar) é necessária para atualizar, substituir ou excluir uma métrica.

Alterar o proprietário de um recurso de conteúdo

1. Faça login no ambiente daWeb do Tableau Server e, nomenu de navegação, sele-

cioneExplorar.

2. Navegue até o conteúdo que você quer atribuir a outra pessoa.

l Se desejar reatribuir vários domesmo tipo de conteúdo, como várias pastas de

trabalho, por exemplo, selecione o tipo de conteúdo domenu suspenso.

l Se desejar reatribuir vários itens dentro domesmo projeto, navegue até o pro-

jeto.

Se não tiver certeza de onde encontrar um projeto secundário, exiba os filtros e

selecioneMostrar todos os projetos.

l Se você quiser reatribuir vários itens de conteúdo com omesmo proprietário,

encontre o usuário em páginaUsuários.

3. Selecione os itens que você deseja reatribuir e selecioneAções > Alterar pro-
prietário.

Os outros comandos demenu exibidos dependem do tipo de conteúdo.
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4. Digite o nome do usuário ou selecione-o na lista.

5. Clique emAlterar proprietário.

Gerenciar permissões para ativos externos

OTableau Cloud e o Tableau Server fornecem umespaço para acessar e gerenciar o con-

teúdo publicado. Quando o Tableau Cloud ou o Tableau Server é licenciado com oData
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Management, você tem acesso ao Tableau Catalog. OTableau Catalog adiciona um

espaço complementar e um conjunto de recursos ao site para rastrear e gerenciar osmeta-

dados e a linhagem de ativos externos usados pelo conteúdo publicado no site.

O Tableau Catalog indexa conteúdo e ativos

OCatalog descobre, rastreia e armazena osmetadados do conteúdo publicado no Tableau

Cloud ou no Tableau Server.

OCatalog indexa osmetadados para o seguinte:

l Conteúdo do Tableau: pastas de trabalho, fontes de dados, fluxos, projetos, métri-
cas, conexões virtuais, tabelas de conexões virtuais, usuários e sites

l Ativos externos: bancos de dados e tabelas associados ao conteúdo do Tableau

OCatalog classifica osmetadados de todos os dados provenientes de fora do ambi-

ente do Tableau, como ativos externos. Os dados provenientes de fora do ambiente

do Tableau são armazenados emmuitos formatos diferentes, como um servidor de

banco de dados ou um arquivo .json local.

OCatalog rastreia somente osmetadados dos dados externos e não rastreia os

dados subjacentes de forma alguma (brutos ou agregados).

Osmetadados do Catalog incluem o seguinte: 

l Informações de linhagem ou a relação entre itens. Por exemplo, a tabela de Ven-

das tem uma relação com a fonte de dados Superstore e a pasta de trabalho de amos-

tra Superstore.

l Informações do esquema. Alguns exemplos incluem:
l Nomes de tabelas, nomes de coluna e tipos de coluna. Por exemplo, a Tabela A
contém as Colunas A, B e C, que são tipos INT, VARCHAR e VARCHAR.

l Nome do banco de dados e local do servidor. Por exemplo, Database_1 é um
banco de dados SQL Server em http://example.net.

l Nome da fonte de dados e os nomes e tipos dos campos que a fonte de dados
contém. Por exemplo, a fonte de dados da Superloja possui os campos AA, BB
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e CC. O campo CC é um campo calculado que faz referência ao campo AA e
ao campo BB.

l Informações coletadas, adicionadas ou gerenciadas do usuário. Por exemplo, des-
crições de itens, certificações, contatos do usuário, avisos de qualidade de dados e

muito mais.

Como funciona o Tableau Catalog?

OTableau Catalog indexa todo o conteúdo publicado no Tableau Cloud ou no Tableau Ser-

ver para rastrear metadados de linhagem e esquema. Por exemplo, osmetadados são pro-

venientes de pastas de trabalho, pastas de trabalho em pacote, fontes de dados e do

repositório do Tableau Server ou Tableau Cloud.

Como parte do processo de indexação, osmetadados de linhagem e esquema sobre ativos

externos (bancos de dados e tabelas) usados pelo conteúdo publicado também são inde-

xados.

Observação: além de acessar o Catalog do Tableau Cloud ou do Tableau Server, osmeta-

dados indexados tambémpodem ser acessados pela API demetadados do Tableau e pela

API REST do Tableau Server. Para obter mais informações sobre a API demetadados do

Tableau ou osmétodos demetadados na API REST, consulte API demetadados do

Tableau emétodos demetadados na API REST do Tableau Server, respectivamente.

Permissões para metadados

As permissões controlam quem está autorizado a visualizar e gerenciar os ativos externos

e quaismetadados sãomostrados por meio da linhagem.

Observação: se o Tableau Cloud ou o Tableau Server não estiver licenciado com oData

Management, então, por padrão, apenas os administradores poderão ver osmetadados do

banco de dados e da tabela por meio da API demetadados do Tableau. Esse padrão pode

ser alterado para usar "permissões derivadas", conforme descrito abaixo.
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Acessar metadados

As permissões usadas para acessar osmetadados por meio do Catalog (ou API demeta-

dados) funcionam demodo semelhante às permissões de acesso ao conteúdo por meio do

Tableau Cloud ou do Tableau Server, com algumas considerações adicionais para dados

confidenciais que podem ser expostos por linhagem e pelos recursos concedidos a ativos

externos.

Permissões no conteúdo do Tableau

OCatalog segue os recursos de Exibição eGerenciamento já implementados pelo conteúdo

existente do Tableau para controlar osmetadados que você pode ver e gerenciar no con-

teúdo do Tableau. Para obter informaçõesmais gerais sobre esses recursos, consulte Per-

missões.

Permissões em ativos externos usando permissões derivadas

Quando o Tableau Cloud ou o Tableau Server estiver licenciado com oDataManagement,

por padrão, o Catalog usa as permissões derivadas para conceder automaticamente os

recursos a ativos externos nos seguintes cenários:

Para o recursoExibir:

l Se você for o proprietário de uma pasta de trabalho, uma fonte de dados ou um fluxo,

poderá ver osmetadados de banco de dados e tabela usados diretamente por essa

pasta de trabalho, essa fonte de dados ou esse fluxo. Consulte asObservações adi-

cionais sobre a linhagem.

l Se você for um proprietário ou líder de projeto, poderá ver todos osmetadados de

banco de dados e tabela usados pelo conteúdo publicado no projeto.

l Os arquivos inseridos usam as permissões do conteúdo da fonte (como a pasta de tra-

balho, fonte de dados ou fluxo), em vez das permissões derivadas do ativo externo (o

banco de dados ou tabela). Por exemplo, se você conseguir ver uma pasta de
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trabalho com umarquivo inserido, verá o arquivo inserido e seusmetadados usados

por essa pasta de trabalho.

Para os recursosSubstituir eDefinir permissões:

l Se você for o proprietário de um fluxo, poderá editar e gerenciar permissões para os

metadados banco de dados e de tabela usados pela saída de fluxo.

Observação: no caso de fluxos, os recursosmencionados acima se aplicam somente após

o fluxo ter sido executado com êxito pelomenos uma vez sob o proprietário atual do fluxo.

Verificar permissões

Como umadministrador ou alguém que tenha recebido a capacidade de definir permissões

para um ativo, você pode validar quem tem permissões derivadas seguindo as etapas

abaixo.

1. Faça logon no Tableau Cloud ou no Tableau Server.

2. No painel de navegação esquerdo, clique emAtivos externos.

3. Nomenu suspenso, selecioneBancos de dados e arquivos ou Tabelas.
Observação: arquivos locais, como arquivos .json ou .csv, são agrupados como ati-
vos externos emBancos de dados.

4. Marque a caixa de seleção ao lado do banco de dados ou da tabela cujas permissões

você desejamodificar e selecioneAções > Permissões.

5. Na caixa de diálogo Permissões, clique em + Adicionar regra de grupo/usuário e
comece a digitar para procurar um grupo ou usuário.

6. Nas regras de permissão, valide as permissões clicando em umnome de grupo ou
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usuário para ver as permissões efetivas abaixo.

Ordem de precedência para permissões derivadas em ativos externos

Quando as permissões derivadas são configuradas para o site do Tableau Cloud ou

Tableau Server, o nível de acesso de cada usuário a ativos externos depende do conteúdo

associado do Tableau e da ordem de precedência de regras que o Tableau usa para seu

conteúdo.

OTableau segue estas regras, prosseguindo para a próxima regra, somente se a atual ava-

lia como “negado”. Se alguma regra avaliar como “permitido”, o recurso será permitido e o

Tableau interromperá a avaliação. Esta lista de regras baseia-se nas Permissões.

Para o recursoExibir:

1. Função administrativa
2. Licença
3. Líder do projeto (conteúdo do Tableau)
4. Proprietário do projeto (conteúdo do Tableau)
5. Proprietário do conteúdo (conteúdo do Tableau)
6. Permissões derivadas (aplicam-se apenas a ativos externos e ao recurso de Exi-

bição)
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a. Função administrativa
b. Licença
c. Líder do projeto (ativos externos)
d. Proprietário do projeto (ativos externos)
e. Proprietário do conteúdo (ativos externos)

7. Permissões explícitas

Para os recursosSubstituir eDefinir permissões: 

1. Função administrativa
2. Licença
3. Líder do projeto (conteúdo do Tableau)
4. Proprietário do projeto (conteúdo do Tableau)
5. Proprietário do conteúdo (conteúdo do Tableau)
6. Permissões explícitas (conteúdo do Tableau)
7. Permissões derivadas (aplica-se apenas a ativos externos e aos recursos Substituir

e Definir permissões para obter saídas de fluxo)
a. Função administrativa
b. Licença
c. Líder do projeto (ativos externos)
d. Proprietário do projeto (ativos externos)
e. Proprietário do conteúdo (ativos externos)

Desativar permissões derivadas

Como administrador, você pode desativar a configuração padrão das permissões deri-

vadas de um site para conceder manualmente as permissões explícitas aos bancos de

dados e às tabelas.

1. Entre no Tableau Cloud ou no Tableau Server como administrador.
2. No painel de navegação esquerdo, clique em Configurações.
3. Na guia Geral, em Acesso automático aos metadados sobre bancos de dados e tabe-

las, desmarque a caixa de seleção Conceder automaticamente aos usuários
autorizados o acesso aos metadados sobre bancos de dados e tabelas.
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Observação: asmensagens de aviso de qualidade de dados em bancos de dados e

tabelas visíveis para os usuários por meio de permissões derivadas permanecerão

visíveis para esses usuários, mesmo se a caixa de seleção não estiver marcada.

Definir permissões em ativos externos individuais

Para conceder permissões adicionais aos usuários para exibir, editar (substituir) e gerenciar

ativos externos, um administrador pode conceder esses recursos explicitamente em bancos

de dados ou tabelas individuais para usuários ou grupos.

A partir do Tableau Server 2022.3 e do Tableau Cloud de setembro de 2022, você pode

organizar ativos externos em projetos. A herança de permissões para ativos externos fun-

ciona damesma forma que para outros ativos do conteúdo do Tableau, conforme descrito

no tópico Permissões, e pode simplificar o gerenciamento de permissões.

Resumo dos recursos de permissões

A tabela a seguir mostra os recursos que você pode definir para ativos externos (bancos de

dados e tabelas):

Recurso Descrição Modelo

Exibição Veja o ativo de banco de dados ou tabela. Exibição

Substituir Adicionar ou editar avisos de qualidade de

dados e descrições do ativo de banco de dados

ou tabela. Antes da versão 2020.1, o recurso de

Substituição era chamado de Salvar.

Publicar

Mover Mova o ativo de banco de dados ou tabela. Administração

Definir per-

missões

Conceder ou negar permissões para o ativo de

banco de dados ou tabela.

Administração

Definir permissões em um banco de dados ou uma tabela

Tableau Software 705

Ajuda do Tableau Server noWindows



Para definir permissões em bancos de dados ou tabelas, use o procedimento a seguir.

1. Entre no Tableau Cloud ou no Tableau Server como administrador ou alguém com

acesso à capacidade de “Definir permissões”.

2. Encontre o banco de dados ou tabela. Você pode fazer isso por meio deExplorar (a
partir do Tableau Server 2022.3 e o Tableau Cloud de setembro de 2022) se souber

a localização atual do banco de dados ou da tabela, ou por meio deAtivos externos
para ver uma lista de todos os bancos de dados, tabelas e arquivos.

l Explorar - No painel de navegação esquerdo, clique emExplorar e localize o
projeto em que o banco de dados ou a tabela está.

l Ativos externos - No painel de navegação esquerdo, clique emAtivos exter-
nos. Nomenu suspenso, selecioneBancos de dados e arquivos ou tabe-
las (Observação: arquivos locais, como arquivos .json ou .csv são agrupados
como ativos externos emBancos de dados.)

3. Marque a caixa de seleção ao lado do banco de dados ou da tabela cujas permissões

você desejamodificar e selecioneAções > Permissões.

4. Na caixa de diálogo Permissões, clique em + Adicionar regra de grupo/usuário e
comece a digitar para procurar um grupo ou usuário.

5. Selecione ummodelo de função de permissão para aplicar um conjunto inicial de

recursos para o grupo ou usuário e, em seguida, clique emSalvar. Osmodelos dis-
poníveis são: Exibir, Publicar, Administração, Nenhum eNegado.

6. Para personalizar mais a regra, clique em um recurso na regra para defini-lo como

Permitido ou Negado ou deixe-o comoNão especificado. Clique emSalvar quando

terminar.

7. Configure as regras adicionais que desejar para outros grupos ou usuários.

8. Nas regras de permissão, valide as permissões clicando em umnome de grupo ou
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usuário para ver as permissões efetivas abaixo.

Ativos externos que não estão em projetos

Os ativos que o Catalog descobriu antes do lançamento da capacidade demover ativos

externos para projetos (Tableau Cloud junho de 2022/Server 2022.3) não estarão em um

projeto, amenos que tenham sidomovidos para um desde então.

Se um ativo externo não estiver em umprojeto, as permissões para ativos externos fun-

cionarão como no Tableau Server 2022.1 e no Tableau Cloud de junho de 2022 e ante-

riores. Ou seja, as permissões de banco de dados e de tabela são controladas

independentemente do conteúdo em projetos, e as permissões de tabela podem ser geren-

ciadas por meio de permissões de banco de dados. Quando as permissões são definidas no

nível do banco de dados dessamaneira, essas permissões podem servir como ummodelo

para quaisquer tabelas filhas recém-descobertas e indexadas desse banco de dados. Além

disso, as permissões de banco de dados tambémpodem ser bloqueadas demodo que as

tabelas secundárias sempre usem as permissões definidas no nível de banco de dados.
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Observação: você não pode bloquear (ou desbloquear) permissões para um banco de

dados se o banco de dados estiver em umprojeto.

Para bloquear (ou desbloquear) permissões para o banco de dados, use o procedimento a

seguir:

1. Entre no Tableau Cloud ou no Tableau Server como administrador ou alguém com

acesso à capacidade de “Definir permissões”.

2. No painel de navegação esquerdo, clique emAtivos externos. Por padrão, a
página Ativos externosmostra uma lista de bancos de dados e arquivos.

3. Marque a caixa de seleção ao lado do banco de dados cujas permissões você deseja

bloquear, selecioneAções > Permissões e, em seguida, clique no linkEditar per-
missões da tabela.

4. Na caixa de diálogo Permissões da tabela no banco de dados, selecioneBloqueada
e clique emSalvar.

5. Para desbloquear as permissões, clique emEditar novamente e selecionePer-
sonalizado.

Informações de linhagem de acesso

OCatalog (e a API demetadados) podem expor metadados de relacionamentos e depen-

dências, também chamados de linhagem, entre o conteúdo do Tableau e os ativos exter-

nos no Tableau Cloud ou no Tableau Server. A linhagemmostra três pontos principais:

l Como os itens se relacionam entre si, direta ou indiretamente

l Quantos desses itens se relacionam entre si

l Os dados confidenciais sobre os itens da linhagem se tiver as permissões apro-
priadas

Dados de linhagem confidenciais
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Emalguns casos, a linhagem pode conter dados confidenciais, comomensagens de aviso

de qualidade de dados, conteúdo ou nomes de ativos, ou itens emetadados relacionados.

Por padrão, as informações completas da linhagem são exibidas para todos os usuários,

enquanto seus dados confidenciais são bloqueados para usuários específicos que não pos-

suem os recursos de Exibição apropriados. O conceito de bloqueio de dados confidenciais é

chamado de ofuscação.

A ofuscação permite que todos osmetadados na linhagem sejam visíveis, mantendo seus

dados confidenciais bloqueados de usuários específicos que não possuem os recursos de

Exibição apropriados. Esse padrão permite fluxos de trabalho que dependem de uma aná-

lise de impacto completa.

Se a ofuscação de dados confidenciais na linhagem não for suficiente para sua organização,

certas partes da linhagem, incluindo seus dados confidenciais, podem ser filtradas.

A filtragem omite certas partes da linhagem (e áreas relacionadas à linhagem, como deta-

lhes de dados) para usuários específicos que não têm os recursos deExibição apropriados
para seus dados confidenciais. Como a filtragem omite partes da linhagem, ela evita fluxos

de trabalho que dependem de uma análise de impacto completa.

Para alterar omodo como os dados confidenciais são tratados, faça o seguinte:

1. Entre no Tableau Cloud ou no Tableau Server como administrador.

2. No painel de navegação esquerdo, clique em Configurações.
3. Na guia Geral, em Informações confidenciais de linhagem, selecione o botão de

opção que melhor trata as informações de linhagem para todos os usuários no site do
Tableau Cloud ou no Tableau Server.

Observações adicionais sobre a linhagem

l Se você tiver o recurso de Exibição para os ativos relacionados, poderá ver
quando e quais ativos e conteúdo se relacionam entre si e seusmetadados con-

fidenciais.
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Por exemplo, você pode ver 1) os nomes, os avisos de qualidade de dados e o

número total de bancos de dados e tabelas upstream relacionados e 2) o número

combinado de planilhas (visíveis e ocultas) na linhagem da pasta de trabalho downs-

tream do ativo que você está avaliando.

l Se você não tiver o recurso de Exibição para os ativos relacionados, poderá
sempre ver quando os ativos se relacionam entre si.

Por exemplo, você pode ver 1) se existem bancos de dados e tabelas upstream rela-

cionados na linhagem e 2) o número total de bancos de dados ou de tabelas rela-

cionadas ao ativo que você está avaliando.

No entanto, não é possível ver osmetadados associados a esses ativos quando não

tiver o recurso de exibição para eles. Quando osmetadados são bloqueados devido

a permissões limitadas, ou quando o ativo está em umEspaço pessoal, você vêPer-
missões necessárias.
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l Se você não tiver o recurso de Exibição para os ativos relacionados, poderá
sempre ver quando os ativos forem certificados.

No entanto, se você não tiver o recurso Exibir, não poderá ver informações con-

fidenciais relacionadas à certificação, como os nomes dos bancos de dados e tabelas

relacionados. Quando osmetadados são bloqueados devido a permissões limitadas,

ou quando o ativo está em umEspaço pessoal, você vêPermissões necessárias.

Para obter mais informações sobre linhagem, consulte Usar linhagem para análise de

impacto.

Observações adicionais sobre marcas descobertas através de dados de linhagem

Além do conteúdo do Tableau, os ativos externos tambémpodem ser marcados. Embora as

marcas sejam sempre visíveis, itensmarcados que você vê através de dados de linhagem

podem ser ofuscados (padrão) ou filtrados como descrito anteriormente neste tópico.

Quando os itensmarcados são ofuscados:

l Se você tiver o recurso Exibir para itens marcados, poderá ver os itensmar-
cados e itensmarcados relacionados, além de todos osmetadados.
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l Se você não tiver o recurso Exibir para itens marcados:

l Você pode ver o tipo de itensmarcados e relacionados, mas não pode ver

metadados sensíveis sobre os itens. Por exemplo, suponha que você use um

filtro demarca para ver itens com amarca "Notável". Embora você possa ver

que existem itens de banco de dadosmarcados com "Notável", não pode ver

os nomes dos bancos de dadosmarcados.

l É possível ver quantos itens relacionadosmarcados existem. Por exemplo,

suponha que você faça uma consulta demarca em "Notável". Sua consulta

retorna cinco bancos de dadosmarcados.

Quando os itensmarcados são filtrados, os itensmarcados e relacionados que você vê

estão limitados apenas aos itens para os quais você tem o recurso Exibir.

Para obter mais informações sobremarcas, consulte Itensmarcados na Ajuda do Tableau

Desktop.

Possível incompatibilidade entre os resultados de ativos e os resultados de con-
teúdo

Quando o Catalogmostra informações de linhagem, ele fornece informações sobre o con-

teúdo do Tableau e os ativos externos. A linhagem doCatalog sempremostra a contagem

real ou o resultado dos itens associados. No entanto, em outras áreas do site, você poderá

ver menos itens. Isso pode ser devido aos seus recursos deExibição. Fora do Catalog,
você vê apenas o conteúdo permitido por suas permissões.

Por exemplo, suponha que está observando a fonte de dados Superstore. A linhagem da

fonte de dados Superstoremostra quantas tabelas subjacentes upstream estão conec-

tadas à fonte de dados e quantas pastas de trabalho downstream dependem da fonte de

dados. No entanto, como você pode não ter permissões para ver todas essas pastas de tra-

balho downstream, o número de pastas de trabalho relacionadas na linhagem doCatalog

(total real) pode ser maior que o número de pastas de trabalho na guiaPastas de tra-
balho conectadas (o que você tem permissão para ver) .
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Pode haver outrosmotivos, que não estão relacionados a permissões, pelos quais você

pode ver uma incompatibilidade as contagens de ativos e de conteúdo. Para obter mais infor-

mações, consulte Usar linhagem para análise de impacto.

Quem pode fazer isso

As informações a seguir resumemos tipos de usuários que podem executar as tarefas des-

critas neste tópico.

Site do Tableau Cloud ou administrador do Tableau Server
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Data Mana-
gement

Recurso Requisitos

Licenciado Ver ativos e seus metadados Nenhum
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Data Mana-
gement

Recurso Requisitos

Editar ativos e seus metadados Nenhum
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Data Mana-
gement

Recurso Requisitos

Alterar permissões em ativos e seus meta-
dados

Nenhum

Conceder aos usuários a capacidade de
ver ativos e seus metadados

Padrão: quando "per-
missões derivadas" está

ativo, seus usuários podem

ver metadados em ativos

externos para o conteúdo

que possuem ou para o

conteúdo que é publicado

em umprojeto do qual eles

são líderes ou pro-

prietários.

Ad-hoc: configure per-
missões explícitas deExi-
bição em umativo externo

especificado.

Conceder aos usuários a capacidade de
editar ativos e seus metadados

Configure permissões explí-
citas de "gravar" ou Subs-
tituir em um ativo externo
especificado (se não for
concedido auto-
maticamente porque o usu-
ário é um proprietário de
fluxo).

Conceder aos usuários a capacidade de
alterar permissões em ativos e seus meta-
dados

Configure explicitamente
"editar" ou Definir per-
missões em um ativo
externo especificado (se
não for concedido auto-
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Data Mana-
gement

Recurso Requisitos

maticamente porque o usu-
ário é um proprietário de
fluxo).

Não licen-
ciado

Veja todos os ativos e seus metadados Aplica-se apenas à API
de metadados

Editar ativos e seus metadados Requer o Data Mana-
gement

Alterar permissões em ativos e seus meta-
dados

Requer o Data Mana-
gement

Conceder aos usuários a capacidade de
ver ativos e seus metadados

Aplica-se apenas à API
de metadados:

Você pode ativar per-

missões derivadas, como

descrito acima. Se "per-

missões derivadas" estiver

ativo, seus usuários podem

ver metadados em ativos

externos para o conteúdo

que possuem ou para o

conteúdo que é publicado

em umprojeto do qual eles

são líderes ou pro-

prietários.

Conceder aos usuários a capacidade de
editar ativos e seus metadados

Requer o Data Mana-
gement

Conceder aos usuários a capacidade de
alterar permissões em ativos e seus meta-

Requer o Data Mana-
gement
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Data Mana-
gement

Recurso Requisitos

dados

Usuário com licença Creator (Criador) ou Explorer (Explo-
rador)

Data Mana-
gement

Recurso Requisitos

Licenciado Ver ativos e seus metadados Padrão: quando "per-
missões derivadas" é habi-

litado pelo administrador

de site do Tableau Cloud

ou administrador do

Tableau Server, você pode

ver osmetadados em ati-

vos externos do conteúdo

que você possui ou do con-

teúdo que é publicado em

umprojeto do qual você é

líder ou proprietário.

Ad-hoc: veja osmeta-
dados em ativos externos

aos quais ele recebeu per-

missões explícitas deExi-
bição.

Editar ativos e seus metadados Edite os metadados em um
ativo externo que lhe foram
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Data Mana-
gement

Recurso Requisitos

concedidas permissões
explícitas de "gravação" ou
Substituição no (se não
for concedido auto-
maticamente porque o usu-
ário é um proprietário de
fluxo).

Alterar permissões em ativos e seus meta-
dados

Altere as permissões em
um ativo externo que foi
concedido permissões
explícitas de "edição" ou
Definir permissões no
((se não for concedido auto-
maticamente porque o usu-
ário é um proprietário de
fluxo).

Conceder permissões a outros usuários
para ver ativos e seus metadados

Altere as permissões em
um ativo externo que foi
concedido permissões
explícitas de "edição" ou
Definir permissões no
((se não for concedido auto-
maticamente porque o usu-
ário é um proprietário de
fluxo).

Não licen-
ciado

Ver ativos e seus metadados Aplica-se apenas à API
de metadados:

Se "permissões derivadas"

for habilitada pelo seu admi-

nistrador de site do
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Data Mana-
gement

Recurso Requisitos

Tableau Cloud ou admi-

nistrador do Tableau Ser-

ver, você pode ver

metadados em ativos exter-

nos para o conteúdo que

você possui, ou para o con-

teúdo que é publicado em

umprojeto do qual você é

líder ou proprietário.

Editar ativos e seus metadados

Requer o DataMana-

gement

Alterar permissões em ativos e seus meta-
dados

Conceder permissões a outros usuários
para ver ativos e seus metadados

Gerenciar dados
Você pode se conectar e gerenciar os dados usados no Tableau.

Fontes de dados do Tableau Server

Quando os usuários do Tableau querem compartilhar conexões de dados definidas por

eles, é possível publicar fontes de dados no Tableau Server. Quando uma fonte de dados é

publicada no servidor, outros usuários podem se conectar a ela a partir das próprias pastas

de trabalho, como fazem com outros tipos de dados. Quando os dados na fonte de dados

do Tableau são atualizados, todas as pastas de trabalho que se conectam a ela recebem

as alterações.
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Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Fontes de dados do Tableau Server.

Uma fonte de dados do Tableau Server é composta demetadados que descrevem o segu-

inte:

l As informações da conexão: definem se os dados estão em umbanco de dados

em tempo real ou em uma extração e quais desses dados trazer para o Tableau.

l Personalização e limpeza: inclui informações que facilitam o uso eficiente dos

dados. Por exemplo, cálculos, conjuntos, grupos, compartimentos, parâmetros, for-

matação de campo personalizado e outros.

l Instruções de acesso aos dados e de atualização: inclui a localização do servidor
do banco de dados subjacente (independente de ser local ou na nuvem), caminhos de

rede para dados baseados em arquivos, informações de segurança como credenciais

ou tokens de acesso e informações relacionadas.

Além de ajudar os usuários a criar consistência e confiabilidade nos dados, usar as fontes de

dados do Tableau oferece vantagens para você como administrador. Como várias pastas

de trabalho podem se conectar a uma fonte de dados, é possível minimizar a proliferação da

fonte de dados e economizar espaço de armazenamento e tempo de processamento.

Quando alguém baixa uma pasta de trabalho que se conecta a uma fonte de dados do

Tableau que tenha uma conexão de extração, a extração permanece no servidor, o que

reduz o tráfego na rede. Finalmente, se a conexão exigir um driver de banco de dados, será

necessário instalar emanter o driver apenas no servidor, em vez de no computador de cada

usuário. Se você usa o Tableau Cloud, todos os drivers suportados estão disponíveis para

as fontes de dados publicadas no seu site.

Gerenciando fontes de dados

É possível realizar algumas ou todas as tarefas de gerenciamento em uma fonte de dados

se você tiver um dos seguintes níveis de acesso:
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l Administrador do servidor ou do site

l Líder de projeto ou proprietário do projeto no qual a fonte de dados é publicada

Oacesso completo de líder de projeto está disponível apenas com algumas funções

de site. Para obter informações, consulte Administração no nível do projeto.

l Proprietário da fonte de dados 

A não ser que você seja um administrador do servidor ou do site, é possível que não tenha

acesso a todas as tarefas de gerenciamento. Por exemplo, se omenu Permissões não está

disponível, provavelmente as permissões do projeto estão bloqueadas, o que nega a con-

figuração de permissões em pastas de trabalho e fontes de dados individuais.

Dica: uma prática recomendada é designar uma pessoa ou equipe para gerenciar
todas as fontes de dados publicadas em umprojeto ou em todo o site, para que todas

as fontes de dados possam ser mantidas sob omesmo conjunto de diretrizes.

Para realizar as tarefas de gerenciamento às quais você tem acesso, faça o seguinte:

1. Faça logon no site e, na guiaConteúdo, selecioneExplorar > Fontes de dados.

2. Em uma fonte de dados, selecione omenuAções (…).
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l Nova pasta de trabalho ou download: crie uma nova pasta de trabalho no ambi-
ente do navegador que se conecta a uma fonte de dados. Ou baixe a fonte de dados

para uso local.

l Marca: adicionar ou remover marcas de teclado. Asmarcas podem conter uma única

palavra ou várias, delimitadas por uma vírgula.

l Mover: mover uma fonte de dados de um projeto para outro. Isso exige con-

figurações específicas em cada projeto. Para obter informações, consulte Requisitos

paramovimentação de ativos

l Permissões: visualize ou atualize permissões que especificam a quais usuários ou

grupos podem se conectar, modificar ou baixar fontes de dados. Comomencionado

no início desta seção, se a ação não estiver disponível, as permissões do projeto pode-

rão estar bloqueadas, e apenas o líder de projeto ou o administrador poderá alterá-

las.

l Alterar proprietário: tornar alguém umproprietário, dá a ele acesso completo.

l Atualizar extrações: se uma fonte de dados inclui uma extração, é possível atribuir a
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extração a uma agenda de atualização.

Para obter informações consulte Atualizar dados em uma agenda.

l Exibir o histórico de revisões da fonte de dados

l Excluir: a exclusão da fonte de dados afeta as pastas de trabalho conectadas a ela.
Antes de excluir uma fonte de dados, certifique-se de que não haja pastas de tra-

balho que se conectem à fonte de dados, ou edite as pastas de trabalho para usarem

outra fonte de dados.

Além disso, para fontes de dados que são conexões proxy, os administradores podem ficar

atentos aomodo como os usuários se autenticam no banco de dados e se os drivers apro-

priados estão instalados. Para obter informações, consulte Drivers de banco de dados e

Segurança de dados.

Restrições

As fontes de dados publicadas geralmente funcionam como fontes de dados com curadoria

e confiáveis. Como tal, há restrições sobre como elas podem ser modificadas e usadas.

Pseudônimos e cálculos não podem ser editados.

l Novos pseudônimos também não podem ser criados. Os campos podem ser dupli-
cados e a cópia pode ter alias.

l Novos cálculos podem ser criados. O cálculo existente também pode ser copiado, e a
cópia pode ser editada.

Relacionamentos e adesões não podem ser editados.

Fontes de dados publicadas não podem ser usadas em uniões e relacionamentos.

l Use combinações se você precisar combinar fontes de dados publicadas.

Atualização de extrações para o formato .hyper

A partir da versão 10.5, as novas extrações usam o formato .hyper em vez do .tde. As
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extrações no formato .hyper se aproveitam de um processador de dadosmelhorado, que

suporta omesmo desempenho para consultas e análises rápidas que o processador ante-

rior, mas para extrações aindamaiores.

Este artigo cobre o que você e seus usuários devem saber, como resultado da alteração do

formato da extração na versão 2022.4 e como a alteração impacta seus usuários.

Alterações das extrações na versão 10.5

Coma introdução da tecnologia de processador de dadosmelhorada do Tableau, a Hyper,

tambémhá alteração no formato da extração. Conformemencionado acima, as extrações

criadas na versão 2022.4 usam o formato .hyper. Embora a versão 2022.4 do Tableau

possa continuar a ler as extrações .tde, ela não pode criar novas extrações .tde. O impacto

desta alteração de formato significa que, quando determinadas tarefas de extração forem

realizadas por um usuário ou pelo Tableau Server, como atualizar extração ou incluir dados,

a extração .tde será automaticamente atualizada e convertida para uma extração .hyper.

Após uma extração ser atualizada para uma extração .hyper, seus usuários podem interagir

com a extração .hyper, damesmamaneira que em uma extração .tde. No entanto, seus usu-

ários devem estar cientes das seguintes limitações de reversão:

l A atualização não pode ser revertida. Não é possível converter uma extração atu-

alizada de volta para uma .tde.

l Não é possível abrir a extração atualizada no Tableau Desktop 10.4 3 e anterior.

l As pastas de trabalho com extrações atualizadas não podem ser publicadas como

uma versãomais antiga do Tableau Desktop para o Tableau Server.

l As pastas de trabalho com extrações atualizadas não sofrer downgrade para uma ver-

sãomais antiga no Tableau Desktop.

l Não é possível abrir pastas de trabalho que contenham uma extração atualizada, se

forem baixadas do Tableau Server por meio da opçãoBaixar pasta de trabalho do
Tableau, no Tableau Desktop 10.4 ou anteriores.
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Tarefas que causam atualização de extração

Há trêsmaneiras distintas de uma extração .tde ser atualizada para uma extração .hyper:

1.) durante a atualização de uma extração (completa ou incremental), 2.) ao incluir dados a

uma extração e 3.) quando uma extração é atualizadamanualmente usando o Tableau

Desktop 2022.4. Após uma extração ter sido atualizada, a extração .tde original é auto-

maticamente removida do Tableau Server se não estiver sendo referência de outras pastas

de trabalho.

As tarefas a seguir no Tableau Server automaticamente atualiza e converte uma extração

.tde para uma extração .hyper:

l Atualização de extraçãomanual

l Atualização de extração agendada

l Tarefa de atualização automatizada realizada por meio do tabcmd

l Tarefa de atualização automatizada realizada por meio do utilitário de linha de

comando de extração

l Inclusão automatizada de dados em uma extração por meio do tabcmd

l Inclusão automatizada de dados em uma extração por meio do utilitário de linha de

comando de extração

l Criptografia de uma extração .tde. Para obter mais informações, consulte Extrair crip-

tografia em repouso.

Impacto da atualização de extração

A Tableau recomenda que a versão do Tableau Desktop no seu ambiente seja atualizado

para corresponder ao Tableau Server 2022.4. Se não forem correspondentes, a com-

patibilidade da extração pode gerar problemas, dependendo da tarefa que os seus usu-

ários desejam realizar.
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Para ter umamelhor compreensão de quando as atualizações da extração podem ocorrer e

possíveis problemas de compatibilidade que seus usuários podem ter, analise a explicação

detalhada de cenários de compatibilidade da extração na página de suporte do Tableau ou

um resumo da explicação abaixo.

Observação: nas tabelas abaixo, "10.4" representa o Tableau 10.4 e versões anteriores e
"10.5”  representa o Tableau 10.5 e versões posteriores.

Realização de tarefas no Tableau Server 10.5

Ao trabalhar com extrações criadas no Tableau Desktop 10.4 e em versões anteriores, seus

usuários devem conhecer cenários de compatibilidade relacionados a extrações a seguir

para tarefas comuns realizadas no Tableau Server 10.5.

Tarefa

Pasta de trabalho
10.4

Pasta de trabalho 10.5

Extração .tde Extração .tde Extração
.hyper

Publicar com
o Tableau
Desktop 10.4

√ Não é possível Não é
possível

Publicar com
o Tableau
Desktop 10.5

√ √ √

Atualização,
atualização
agendada ou
inclusão

A versão da pasta de
trabalho permanece
inalterada, mas as
extrações são atu-
alizadas para o for-
mato .hyper

A versão da pasta de
trabalho permanece
inalterada, mas as
extrações são atu-
alizadas para o for-
mato .hyper

√

Editar/salvar
na criação na
Web

A versão da pasta de
trabalho é alterada

√ √
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Tarefa

Pasta de trabalho
10.4

Pasta de trabalho 10.5

Extração .tde Extração .tde Extração
.hyper

para 10.5, a extra-
ção permanece no
formato .tde

Editar/salvar
na criação na
Web, em
seguida atu-
alizar ou
incluir

A versão da pasta de
trabalho é alterada
para 10.5 e a extra-
ção é atualizada
para o formato .hy-
per

A versão da pasta de
trabalho permanece
inalterada, mas as
extrações são atu-
alizadas para o for-
mato .hyper

√

Download para o Tableau Server 10.5

Ao trabalhar com extrações criadas no Tableau Desktop 10.4 e em versões anteriores,

seus usuários devem conhecer cenários de compatibilidade relacionados a extrações a

seguir ao baixar com o Tableau Server 10.5.

Tarefa

Pasta de
trabalho
10.4

Pasta de trabalho 10.5

Extração
.tde

Extração .tde Extração
.hyper

Baixar e
abrir

No
Tableau
Desktop
10.4

√ Não é possível abrir a
pasta de trabalho; a
mensagem de erro
"esta pasta de tra-
balho usa uma extra-
ção .hyper e não é
compatível com esta
versão; abra a pasta

Não é pos-
sível abrir a
pasta de
trabalho; a
mensagem
de erro
"este
arquivo foi
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Tarefa

Pasta de
trabalho
10.4

Pasta de trabalho 10.5

Extração
.tde

Extração .tde Extração
.hyper

de trabalho na versão
10.5 ou posterior" é
exibida e, em seguida,
é solicitado a localizar
a extração

criado por
uma versão
mais nova;
atualize o
Tableau” é
exibida

Baixar e
abrir

No
Tableau
Desktop
10.5

√ √ √

Exportar
como
versão

com o
Tableau
Desktop
10.5

√ √ A opção
está esma-
ecida

Automatização das tarefas de atualização e inclusão

Ao trabalhar com extrações criadas no Tableau Desktop 10.4 e em versões anteriores, seus

usuários devem conhecer cenários de compatibilidade relacionados à extração com auto-

matização de tarefas de atualização e inclusão usando o tabcmd ou o utilitário de linha de

comando do Tableau.

Tarefa

Pasta de tra-
balho 10.4

Pasta de trabalho 10.5

Extração .tde Extração .tde Extração
.hyper

Atualização usando A versão da A versão da √
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Tarefa

Pasta de tra-
balho 10.4

Pasta de trabalho 10.5

Extração .tde Extração .tde Extração
.hyper

ou inclusão tabcmd
10.4

pasta de tra-
balho per-
manece
inalterada, mas
as extrações
são atualizadas
para o formato
.hyper

pasta de tra-
balho per-
manece
inalterada, mas
as extrações
são atualizadas
para o formato
.hyper

usando
tabcmd
10.5

A versão da
pasta de tra-
balho per-
manece
inalterada, mas
as extrações
são atualizadas
para o formato
.hyper

A versão da
pasta de tra-
balho per-
manece
inalterada, mas
as extrações
são atualizadas
para o formato
.hyper

√

Publicar usando
tabcmd
10.4

√ √ Não é
possível

usando
tabcmd
10.5

Não é possível Não é possível √

Atualização
ou inclusão

usando o
utilitário
de linha
de
comando

√ Não é possível Não é
possível
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Tarefa

Pasta de tra-
balho 10.4

Pasta de trabalho 10.5

Extração .tde Extração .tde Extração
.hyper

do
Tableau
10.4

usando o
utilitário
de linha
de
comando
do
Tableau
10.5

A versão da
pasta de tra-
balho per-
manece
inalterada, mas
as extrações
são atualizadas
para o formato
.hyper

A versão da
pasta de tra-
balho per-
manece
inalterada, mas
as extrações
são atualizadas
para o formato
.hyper

√

Por que manter uma extração no formato .tde?

Se a versão do Tableau Desktop não puder ser atualizada para corresponder ao Tableau

Sever 2022.4, seus usuários precisarãomanter as extrações no formato .tde.

Como manter uma extração no formato .tde

Paramanter uma extração no formato .tde, não atualize-a. Para ajudar seus usuários a não

atualizar as extrações, avise-os que não devem realizar qualquer uma das tarefas listadas

acima na seção Atualização de extrações para o formato .hyper. Em seguida, considere as

sugestões a seguir paramanter uma versão .tde de uma extração.

l Desabilite as agendas de atualização de extrações existentes no Tableau Server até

que seja possível identificar quais extrações devem ou não ser atualizadas.

Observação: para acessar a agenda de atualização de uma extração, é obrigatório
ser o dono da fonte de dados ou um administrador do servidor, administrador de site
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ou líder de projeto. Para obter mais informações sobre quais funções no site per-

mitem os recursos completos de Líder de projeto, consulte Administração no nível do

projeto.

l Continue a realizar atualizações de extrações e tarefas de inclusão de dados por

meio do Tableau Server2022.4, masmantenha uma versão anterior do Tableau

Desktop e a capacidade de se conectar com os dados originais caso precise recriar a

extração .tde.

l Use uma versão anterior do Tableau Desktop para realizar tarefas de extração,

como atualização de extrações ou inclusão de dados.

O que esperar após a atualização da extração

Após uma atualização da extração, seus usuários devem esperar algumas alterações adi-

cionais ao trabalhar com extrações na versão 2022.4. Para obter mais informações, con-

sulte a seção Após uma atualização de extração na Ajuda do Tableau.

Definir o fuso horário do site para extrações

O fuso horário padrão para as fontes de dados baseadas em extrações em um site é o

TempoUniversal Coordenado (UTC). Os administradores do Server podem definir um

fuso horário diferente.

Para definir o fuso horário do site para extrações:

1. Entre no Tableau como um administrador.

2. No site que deseja configurar, clique em Settings.
3. Na seção Site Time Zone for Extracts, selecione um fuso horário e clique

em Save.

Em campos calculados, as funções comoNOW() ou TODAY() se baseiam no fuso horário.

Para obter mais informações sobre Extrações, consulte Extrair seus dados na Ajuda do

Tableau Desktop.
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A configuração do fuso horário, além de ser usada para fontes de dados baseadas em extra-

ções, tambémafeta as extrações internas. Por exemplo, quando o Tableau se conecta a fon-

tes de dados baseadas em arquivo, como arquivos de texto, uma extração é

automaticamente criada internamente. Damesma forma, isso acontece quando o Tableau

usa uma extração interna para integrar dados de diferentes fontes.

Criar extrações na Web

Você pode extrair suas fontes de dados naWeb (sem usar o Tableau Desktop) paramelho-

rar o desempenho da fonte de dados e aceitar funções analíticas adicionais. Quando você

extrair sua fonte de dados, o Tableau copiará os dados do seu armazenamento remoto de

dados para o Tableau Server ou Tableau Cloud. Para saber mais sobre os benefícios de

extrair seus dados, consulte Extrair seus dados. NaWeb, você pode extrair enquanto esti-

ver na Criação daWeb ou enquanto estiver no Servidor de conteúdo.

Criar extrações na criação naWeb

Agora é possível criar extrações diretamente na criação naWeb, com configurações de

extração padrão.
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Extrair uma fonte de dados incorporada na criação na Web

Para criar uma extração na criação naWeb:

Dica: recomenda-se finalizar seumodelo de dados antes de criar a extração. A criação da

extração pode levar muito tempo, e a extração é invalidada por qualquer alteração no seu

modelo de dados, como a adição de novas tabelas lógicas.

1. Clique na guia Fonte de dados no canto inferior esquerdo do painel de criação na
Web. Para novas pastas de trabalho, você começará na guia Fonte de dados.

2. No canto superior direito, altere o tipo de conexão de Em tempo real para
Extração.

3. Clique em Criar extração. Você verá a caixa de diálogo Criar extração.

A criação da extração pode levar muito tempo, e você pode fechar a sessão durante a cri-

ação. Para garantir que a criação da sua extração não seja perdida, na caixa de diálogo, cli-

que emNotificar-me quando estiver concluído para especificar um local para que a
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pasta de trabalho extraída seja salva. Se o extração for bem-sucedido, sua pasta de tra-

balho será salva no local especificado e você receberá uma notificação de que poderá con-

tinuar a sessão de criação naWeb. Se sua criação de extração falhar, você receberá uma

notificação de que o extração não pôde ser criada e poderá restaurar suas alterações não

salvas, reabrindo a pasta de trabalho original na criação naWeb.

Defina suas configurações de extração

Como opção, configure uma oumais das opções a seguir para informar o Tableau como

armazenar, definir os filtros e limitar a quantidade de dados na extração:

Tableau Software 735

Ajuda do Tableau Server noWindows



l Decidir como os dados de extração devem ser armazenados

Você pode escolher que o Tableau armazene os dados em sua extração usando

uma de duas estruturas (esquemas): tabelas lógicas (esquema desnormalizado) ou

várias físicas (esquema normalizado). Para obter mais informações sobre tabelas

lógicas e físicas, consulte Omodelo de dados do Tableau.

A opção escolhida depende do que você precisa.

l Tabelas lógicas

Armazenam dados usando uma tabela de extração para cada tabela lógica na

fonte de dados. Tabelas físicas que definem uma tabela lógica sãomescladas

e armazenadas com essa tabela lógica. Por exemplo, se uma fonte de dados

fosse composta por uma única tabela lógica, os dados seriam armazenados

em uma tabela única. Se uma fonte de dados fosse composta por três tabelas

lógicas (cada uma com várias tabelas físicas), os dados da extração seriam

armazenados em três tabelas - uma para cada tabela lógica.

Selecione Tabelas lógicas que desejar limitar o volume de dados na extração
com propriedades de extração adicionais, como filtros de extração, agre-

gação, N principal ou outros recursos que requerem dados desnormalizados.

Use tambémquando os dados utilizarem as funções de passagem

(RAWSQL). Essa é a estrutura padrão usada pelo Tableau para armazenar

dados de extração. Se usar essa opção quando sua extração contiver uniões

de colunas, as uniões serão aplicadas quando a extração for criada.

l Tabelas físicas

Armazenam dados usando uma tabela de extração para cada tabela física na

fonte de dados.

Selecione Tabelas físicas se a extração é composta por tabelas combinadas
com uma oumais uniões de igualdade e atende às condições de uso da opção
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Tabelas físicas listadas abaixo. Se usar essa opção, as uniões de colunas

serão executadas nomomento da consulta.

Essa opção pode aprimorar consideravelmente o desempenho e ajudar a redu-

zir o tamanho do arquivo de extração. Para obter mais informações sobre como

o Tableau recomenda o uso da opção Tabelas físicas, consulte Dicas de uso da

opção Tabelas físicas na ajuda do Tableau Desktop. Em alguns casos, é pos-

sível usar essa opção como uma solução alternativa para segurança a nível de

linha. Para obter mais informações sobre a segurança de nível de linha usando

o Tableau, consulte Restringir acesso no nível de linha dos dados na ajuda do

Tableau Desktop.

Condições de uso da opção Tabelas físicas

Para armazenar a extração usando a opção Tabelas físicas, os dados na extra-

ção devem atender a todas as condições listadas abaixo.

l Todas as uniões de colunas entre tabelas físicas são uniões de igual-
dade (=)

l Os tipos de dados das colunas usadas para relações uniões de colunas
são idênticos

l Nenhuma função de passagem (RAWSQL) usada

l Nenhuma atualização incremental configurada

l Nenhum filtro de extração configurado

l Nenhum N principal ou amostragem configurados

Quando a extração é armazenada como tabelas físicas, não é possível anexar

dados a ela. Em tabelas lógicas, não é possível anexar dados a extrações com

mais de uma tabela lógica.

Observação: as opções Tabelas lógicas e Tabelas físicas afetam somente amaneira

como os dados na extração são armazenados. As opções não afetam como as tabe-

las na extração são exibidas na página Fonte de dados.

l Determinar a quantidade de dados para a extração
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Clique emAdicionar para definir um oumais filtros a fim de limitar a quantidade de

dados a serem extraídos com base em campos e em seus valores.

l Agregar os dados na extração

SelecioneAgregar dados para dimensões visíveis para agregar asmedidas uti-
lizando a opção padrão. A agregação dos dados consolida as linhas, podeminimizar

o tamanho do arquivo de extração e aumentar o desempenho.

Ao optar por agregar os dados, tambémé possível selecionarAgregar datas para
um nível de data especificado, como Ano, Mês etc. Os exemplo abaixomostram

como os dados serão extraídos para cada opção de agregação disponível.

Dados originais Cada registro é mostrado como uma linha separada. Há sete
linhas em seus dados.

Agregar dados
para
dimensões visí-
veis

(sem acumular)

Registros com a mesma data e região foram agregados em
uma única linha. Há cinco linhas na extração.
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Agregar dados
para
dimensões visí-
veis
(acumular datas
atéMês)

As datas foram acumuladas até o nível de Mês e os registros
com a mesma região foram agregados em uma única linha.
Há três linhas na extração.

l Escolher quais colunas extrair

Selecione o número de linhas que deseja extrair.

Você pode extrair Todas as linhas nas linhasN superiores. Primeiro, o Tableau

aplica os filtros e a agregação e, em seguida, extrai o número de linhas dos resultados

filtrados e agregados. O número de opções de linhas depende do tipo de fonte de

dados da qual você está extraindo.

Observações:

l Nem todas as fontes de dados oferecem suporte à amostragem. Sendo assim,

a opçãoAmostragem pode não estar disponível na caixa de diálogo Extrair

dados.

l Qualquer campo ocultado em primeiro lugar na página Fonte de dados ou na

guia da planilha será excluído da extração.

Limitações

l Não é possível criar extrações para fontes de dados inseridas que fazem referência a

fontes de dados publicadas. Como solução alternativa, crie a extração diretamente na

fonte de dados publicada. Para obter mais informações, consulte Extrair uma fonte de

dados publicada no servidor de conteúdo.
l Você não pode criar extrações para fontes de dados baseadas em arquivos. As fontes

de dados baseadas em arquivos já possuem recursos especiais de desempenho e a

adição de extração não oferece benefícios de desempenho.
l Esse recurso não se aplica a fontes de dados baseadas no Bridge no Tableau Cloud.
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Criar extrações no servidor de conteúdo

Extrair uma fonte de dados publicada no servidor de conteúdo

Para extrair uma fonte de dados publicada:

1. Faça login como administrador ou como proprietário da fonte de dados.
2. Na aba Conteúdo, selecione Explorar > Fonte de dados.
3. Selecione uma fonte de dados clicando no nome da Fonte de dados.
4. Na parte superior da tela, o nome da Fonte de dados, selecione o menu suspenso

que diz Em tempo real.
5. Altere o tipo de conexão de Em tempo real para Extração. Se a criptografia de

extração no recurso em repouso estiver ativada no site, selecione Criptografado ou
Não criptografado.

6. Se você vir uma mensagem de erro sobre credenciais inseridas, insira as credenciais

na fonte de dados. Para fazer isso, clique em Editar conexão. Selecione “Senha
inserida em conexão” e depois clique em Salvar.
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Extrair uma fonte de dados inserida no servidor de conteúdo

Para extrair uma oumais fontes de dados que estão inseridas em uma pasta de trabalho

publicada:

1. Faça login como administrador ou como proprietário da fonte de dados.
2. Navegue até a pasta de trabalho publicada.
3. Navegue até a guia Fontes de dados
4. Selecione uma ou mais fontes de dados.
5. Clique no botão Ação.
6. Clicar em Extração. Se a criptografia de extração no recurso em repouso estiver ati-

vada no site, selecione Criptografado ou Não criptografado.

Limitações

l As credenciais de conexão devem ser inseridas na fonte de dados.
l NaWeb, não é possível especificar configurações de extração como atualização incre-

mental e filtros de extração.
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l Não é possível criar extrações para fontes de dados inseridas que fazem referência a

fontes de dados publicadas. Como solução alternativa, crie a extração diretamente

na fonte de dados publicada.
l Você não pode criar extrações para fontes de dados baseadas em arquivos. As fon-

tes de dados baseadas em arquivos já possuem recursos especiais de desempenho

e a adição de extração não oferece benefícios de desempenho.
l Esse recurso não se aplica a fontes de dados baseadas no Bridge no Tableau Cloud.

Manter dados de extraídos atualizados

Depois que os dados são extraídos, você pode configurar opcionalmente uma agenda de

atualização de extração paramantê-los atualizados. Para obter mais informações, consulte

Atualizar dados em uma agenda.

Monitorar e gerenciar extrações

Os administradores de servidor podemmonitorar a criação na exibição de administrador

Tarefas em segundo plano para extrações.Para obter mais informações, consulte
Tarefas em segundo plano para extrações.

Os administradores de servidores podem gerenciar extrações na página Trabalhos. Para

obter mais informações, consulte Gerenciar trabalhos do Processador em segundo plano

no Tableau Server.

Os trabalhos de criação de extração, como trabalhos de atualização de extração, tem um

limite máximo de consulta antes do tempo limite. Isso é para evitar que os trabalhos sejam

executados para sempre e usem uma quantidade ilimitada de recursos do servidor. O

tempo limite de consulta à extração pode ser configurado por administradores de servidor

usando a configuração da interface da linha de comando TSM back-

grounder.querylimit. Para obter mais informações, consulte Opções do

tsm configuration set.

Os administradores de servidores podem gerenciar a criação naWeb. Para obter mais

informações, consulte Definir acesso de criação naWeb ou funções de um site.
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Exibir atributos de fonte de dados

Na áreaConteúdo do ambiente de criação naWeb do Tableau Server, é possível filtrar a

exibição paramostrar apenas fontes de dados ou conexões e seus atributos.

Exibir fontes de dados por nome

Para filtrar por nome de fonte de dados, emExplorar, selecione Fontes de dados.

Os atributos na lista de nomes da fonte de dados incluem o seguinte:

l Tipo—o ícone próximo ao nome da fonte de dados indica se a fonte de dados está

publicada como uma conexão em tempo real ( ) uma conexão de extração ( ) ou

inserida em uma pasta de trabalho ( ).

l Selecione o nome de uma fonte de dados publicada para abrir a página de

fonte de dados, com guias para visualização das conexões e pastas de trabalho

conectadas.

l Selecionar o nome de uma fonte de dados inserida abre uma pasta de trabalho

associada à fonte de dados, com guias para a visualização de outros dados aos

quais ela se conecta.

l Conecta-se a—Indica o nome do servidor do banco de dados ou do arquivo de
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dados. Isso poderia ser um banco de dados fora do Tableau Server, uma extração

ou uma fonte de dados publicada.

l Ativa ou última extração—Esta coluna indica a você se a conexão com os dados

está ativa ou se é uma conexão com uma extração, quando a extração foi atualizada

pela última vez.

Exibir uma lista de conexões

Para filtrar por tipo de conexão, na listaExibir, selecioneConexões.

Os atributos de conexão incluem:

l Conecta-se a—Indica o nome do servidor do banco de dados ou do arquivo de

dados. Isso poderia ser um banco de dados fora do Tableau Server, uma extração

ou uma fonte de dados publicada.

l Tipo de conexão—Mostra o tipo de dados. Tableau Server indica que a conexão é
a uma fonte de dados publicada no site.Mecanismo de Dados do Tableau sig-
nifica que a fonte de dados tem uma extração armazenada no servidor de dados do

Tableau.

Usar certificação para ajudar usuários a encontrar dados con-
fiáveis

Emumambiente de autoatendimento com vários publicadores, é comumque um projeto

no Tableau Server inclua uma variedade de conteúdo nomeado de forma semelhante ou

que seja baseado nosmesmos dados ou em dados subjacentes semelhantes, ou que seja
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publicado sem qualquer informação descritiva sobre ele. Quando este é o caso, os analistas

podem não ter confiança sobre os dados que devem usar.

Para ajudar os usuários a encontrar os dados confiáveis e recomendados para o tipo de aná-

lise que desejam realizar, você pode certificar os dados que atendem aos padrões de dados

da sua empresa.

A certificação complementa o recurso Cronograma de treinamento de recomendações, ofe-

recendo umamaneira de promover os dados por meio da curadoria.

Além de certificar fontes de dados publicadas, se você tiver licença do DataManagement

para Tableau Server ou Tableau Cloud:

l A partir do Tableau 2019.3, se Tableau Catalog estiver habilitado, você poderá cer-
tificar bancos de dados e tabelas associados ao conteúdo do Tableau. (Para obter
mais informações sobre Tableau Catalog, consulte "Sobre o Tableau Catalog”, na
Ajuda do Tableau Server ou do Tableau Cloud.)

l A partir do Tableau 2022.1, você pode certificar conexões virtuais e tabelas de cone-
xões virtuais.

Como a certificação ajuda os usuários a encontrar dados confiáveis

Quando você certifica um ativo, os usuários veem umemblema oumarca de seleção verde,

dependendo de onde o ativo está sendo visualizado.
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As fontes de dados certificadas têm uma classificação superior nos resultados de pesquisa

e são adicionadas às fontes de dados recomendadas.

Além disso, você pode fornecer observações sobre o status da certificação, exibido quando

os usuários clicam no crachá, ou em uma dica de ferramenta ao passarem omouse sobre o

ícone da fonte de dados na criação naWeb ou no Tableau Desktop. As informações tam-

bémmostram quem certificou a fonte de dados.

Para obter mais informações, consulte as etapas de Como certificar dados abaixo.

Criar diretrizes para selecionar os dados para certificação

Como amaioria dos recursos do Tableau, a certificação é flexível. Você pode definir para a

sua empresa os critérios usados para determinar quando certificar uma fonte de dados (ou

banco de dados ou tabela). Ao fazer isso, documente e compartilhe suas diretrizes. À

medida que novas fontes de dados forem publicadas, as diretrizes podem ajudar você e

outros administradores ou líderes de projetos a serem consistentes com suas escolhas de

certificação. Elas tambémpodem ajudar os usuários a entender o que a certificação sig-

nifica.

Mesmo que use osmesmos critérios de certificação em todos os projetos ou opte por defi-

nir critérios únicos para cada projeto, o importante é ser claro sobre o que a certificação sig-

nifica no seu ambiente.

746 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Quem pode certificar os dados

Para certificar uma fonte de dados, você deve:

l ser um servidor ou administrador de site ou
l ter uma função de site do Explorer (pode publicar) ou do Creator e ser o proprietário
do projeto ou ter o recurso Líder de Projeto no projeto que contém os dados que
deseja certificar.

Para certificar conexões virtuais e tabelas de conexões virtuais, você deve ter uma licença

do DataManagement em seu ambiente e você deve

l ser um servidor ou administrador de site ou
l ter uma função de site do Explorer (pode publicar) ou do Creator e ser o proprietário
do projeto ou ter o recurso Líder de Projeto no projeto que contém os dados que
deseja certificar.

Para certificar os bancos de dados ou tabelas, você deve habilitar o Tableau Catalog no

ambiente e você deve

l ser um servidor ou administrador de site ou
l ter o recurso Definir permissões no banco de dados para certificar esse banco de
dados ou quaisquer tabelas nesse banco de dados.

Como certificar dados

Os dados que você pode certificar dependem de você ter licença do DataManagement e,

caso tenha, se tiver o Tableau Catalog habilitado em seu ambiente.

l Todos os usuários com as permissões corretas podem certificar fontes de dados.

l Se você tiver o Data Management, os usuários com as permissões corretas também
poderão certificar conexões virtuais e tabelas de conexões virtuais.

l Se o Tableau Catalog estiver habilitado, os usuários com as permissões certas tam-
bém podem certificar bancos de dados, tabelas e arquivos.

Execute as etapas a seguir para certificar os dados.
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1. Efetue logon no Tableau Server.

2. Esta etapa depende do tipo de ativo que você deseja certificar:
l Fonte de dados ou conexão virtual - na página Explorar, selecione Todas as
fontes de dados ou Todas as conexões virtuais.

l Tabela de conexão virtual - na página Explorar, selecione Todas as cone-
xões virtuais e selecione a conexão virtual que contém a tabela de conexão
virtual que você deseja certificar. Em seguida, selecione a tabela de conexão
virtual.

l Banco de dados ou tabela - na página Ativos externos, selecione Bancos
de dados e arquivos ou Tabelas.

3. Na página, selecione o menu Mais ações (...) ao lado do nome do ativo que deseja
certificar.

4. Selecione Editar certificação e faça o seguinte:
l Marque a caixa de seleção Estes dados estão certificados.
l Adicione uma observação que forneça aos usuários o contexto do status da
certificação, o uso desejado para os dados ou outras informações úteis. As
informações adicionadas à seçãoObservação são exibidas na dica de fer-
ramenta ou crachá de certificação mencionada anteriormente em Como a cer-
tificação ajuda os usuários a encontrar dados confiáveis. Você pode formatar o
texto em uma mensagem com negrito, sublinhado e itálico e incluir um link ou
uma imagem. Para ver dicas de formatação de texto, clique no ícone de infor-
mações (i) acima do botão Salvar.

5. Clique em Salvar.

Manter dados atualizados

Você pode atualizar manualmente os dados, bem como agendar atualizações de dados.
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Gerenciar tarefas de atualização

Os administradores podem alterar a prioridade das atualizações de extração agendadas

relacionadas a outras tarefas do servidor, atualizar manualmente as extrações ou excluir as

agendas.

1. Entre no site que tem as agendas que deseja gerenciar e clique em Tarefas.

2. Selecione uma oumais atualizações de extração agendadas.

3. NomenuAções, faça o seguinte:

l SelecioneAlterar agenda e escolha uma nova agenda na lista.

l SelecioneExecutar agora para atualizar manualmente.

Observação: caso uma extração não tenha uma atualização agendada, você
poderá atualizá-la sob demanda na página Conexões de dados.

l SelecioneAlterar prioridade e insira um número entre 1 e 100 paramover a

extração para cima ou para baixo na lista de prioridade.

l SelecioneExcluir para remover totalmente o agendamento das fontes de
dados selecionadas.

Consulte também

Habilitar o agendamento da atualização de extração e a notificação de falha
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Atualizar dados em uma agenda

Você pode agendar tarefas de atualização para as fontes de dados de extração publicadas

e para as pastas de trabalho publicadas que se conectam às extrações. Novas agendas

podem ser criadas pelos Administradores do Tableau Server na páginaAgendas. Para
obter mais informações, consulte Criar oumodificar uma agenda.

Observação: quando uma atualização é executada em extrações criadas no Tableau

10.4 e versões anteriores (ou seja, em extrações .tde), elas são atualizadas auto-

maticamente para um formato .hyper. Embora existam diversos benefícios em atu-

alizar para uma extração .hyper, não será para possível abrir a extração usando as

versões anteriores do Tableau Desktop. Para obter mais informações, consulte Atu-

alização de extrações para o formato .hyper.

Para obter informações sobre como atualizar as saídas de fluxo, consulte Agendar uma

tarefa de fluxo.

1. Quando estiver conectado ao Tableau Server, selecioneExplorar no painel de nave-
gação esquerdo e, dependendo do tipo de conteúdo que deseja atualizar, selecione

Todas as pastas de trabalho ou Todas as fontes de dados nomenu suspenso.

2. Marque a caixa de seleção da pasta de trabalho ou da fonte de dados que deseja atu-

alizar e, em seguida, selecioneAções > Atualizar extrações.

3. Na caixa de diálogo Atualizar extrações, selecioneAgendar uma atualização e con-
clua as seguintes etapas:

l Selecione o agendamento desejado.

l Se disponível, especifique se você deseja uma atualização completa ou incre-

mental.
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Uma atualização completa é realizada por padrão. A atualização incremental

estará disponível somente se tiver sido configurada no Tableau Desktop antes

da publicação da extração. Para obter mais informações, consulte Atualizar

extrações na Ajuda do Tableau.

l Clique emAgendar atualização.

Início rápido: atualizar extrações em cronograma

Empastas de trabalho publicadas que se conectam a extrações de dados, você pode con-

figurar o servidor para atualizar as extrações em uma agenda recorrente, para que todas as

pastas de trabalho conectadas a essas extrações sempremostrem os dadosmais atu-

alizados.

Para agendar atualizações, é necessário ter permissões de administrador ou proprietário

dos dados.
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Observação: este tópico aplica-se a extrações publicadas no Tableau Server. No
Tableau Cloud, a forma de atualização de extrações depende dos dados subjacentes

aos quais elas se conectam. Para obter mais informações, consulte Manter dados atu-

alizados.

1 Programar um agendamento no servidor

Entre no servidor, vá até a páginaAgendas e clique emNova agenda.

O Tableau fornece algumas agendas de atualização. Crie as agendas adicionais que pre-

cisa.

2 Habilitar atualizações de extração agendadas e falhas por e-mail

Como umadministrador de servidor ou site, é possível habilitar agendas, bem como uma

notificação por e-mail quando houver falha nas atualizações de extração.

SelecioneConfigurações e, em seguida, vá para a páginaGeral.

l EmNotificação por e-mail, selecioneEnviar e-mail para os proprietários da
fonte de dados e da pasta de trabalho quando houver falhas nas atu-
alizações agendadas.

l EmCredenciais inseridas, selecione as duas caixas de seleção para permitir que
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os publicadores insiram as credenciais e agendem as atualizações de extração.

3 Publicar uma pasta de trabalho com uma extração

No Tableau Desktop, selecioneServidor > Publicar pasta de trabalho. Se não estiver
conectado, entre no servidor. Na caixa de diálogoPublicar pasta de trabalho no Tableau
Server, clique emAgendamentos e autenticação. EmAgendamento de extração, sele-
cione o agendamento na lista.
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Se os dados originais exigirem autenticação, também será necessário selecionar como

deseja que as pessoas os acessem.

4 Monitorar desempenho da atualização

Monitore tarefas agendadas visualizando Tarefas em segundo plano para extrações
na páginaStatus.
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Automatizar tarefas de atualização

Você pode associar tarefas de atualização de extração a agendas no Tableau Server para

automatizar a atualização de extrações. Você tambémpode automatizar as atualizações da

extração usando o tabcmd, um utilitário de linha de comando que você pode baixar para uso

com o Tableau Server. Em particular, você pode usar o comando refreshextracts em

combinação com outros comandos em seu próprio script. Por exemplo:

tabcmd login - http://mytabserver -u jsmith -p P@ssw0rd!

refreshextracts --datasource salesq4

Observação: quando uma atualização é executada em extrações criadas no Tableau 10.4

e versões anteriores (ou seja, em extrações .tde), elas são atualizadas automaticamente

para o formato .hyper. Embora existam diversos benefícios em atualizar para uma extração

.hyper, não será possível abrir a extração usando as versões anteriores do Tableau Desk-

top. Para obter mais informações, consulte Atualização de extrações para o formato .hyper. 

Para obter informações sobre o download do utilitário tabcmd, consulte tabcmd.

Identificar alertas de atualização de extração

Quando o Tableau Server não puder concluir uma atualização agendada, um alerta é exi-

bido para indicar que houve uma falha na atualização. Se uma atualização agendada falhar

cinco vezes consecutivas, o Tableau Server a suspende. Quando uma atualização estiver

suspensa, o Tableau Server não tenta executá-la novamente até que alguém tente corrigir a

causa da falha.

Observação: o número de falhas consecutivas de uma atualização é definido como
cinco por padrão, mas pode ser alterado por um administrador do Tableau Server,

usando o comando backgrounder.failure_threshold_for_run_pre-

vention. Para obter mais informações, consulte Opções do tsm configuration set.
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Você só verá omenu Alertas se houver uma falha na atualização da extração e você esti-

ver:

l Umadministrador de sistema ou site.

l Não foi possível atualizar o autor da pasta de trabalho ou da fonte de dados.

l Não foi possível atualizar o autor de uma pasta de trabalho que se conecta a uma

fonte de dados.

Ao abrir o menu Alertas, você pode ver mais informações sobre as falhas de atualização:

Quando uma Fonte de dados é listada como Inserida isso significa que a definição da
fonte de dados (que inclui coisas como as credenciais da fonte de dados ou o nome do
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banco de dados) está inserida ou reside dentro da própria pasta de trabalho, criada ori-

ginalmente no Tableau Desktop.

Quando o nome de uma fonte de dados ou de uma pasta de trabalho estiver listado como

Fonte de dados (por exemplo, Fonte de dados: sales_data), significa que ela é uma
fonte de dados do Tableau Server. A definição da fonte de dados reside no Tableau Server.

No painel de Dados do Tableau Desktop, você pode determinar se a fonte de dados está no

Tableau Server ou se é local. Se a fonte de dados estiver no servidor, um ícone do Tableau

será exibido ao lado do nome da fonte de dados, em vez de um ícone do banco de dados:

Resolvendo problemas na atualização da extração

Para solucionar os problemas de atualização, tome uma das seguintes ações, com base na

causa indicada no alerta:

l Erros relacionados à validação de token ou credenciais do usuário

Alguns problemas de atualização de extração podem ser solucionados clicando no

alertaDetalhes de conexão. Marque a caixa de seleção perto da fonte de dados pro-
blemática, clique emAções > Editar conexão e, em seguida, insira a informação

ausente. Clique emSalvar quando terminar. Após você atualizar as informações de
conexão, o Tableau Server reinicia a agenda de atualização.

Se, ao publicar a pasta de trabalho ou fonte de dados por meio do Tableau Desktop,

você originalmente incorporou as credenciais ou outras informações de conexão de

dados , é possível republicar a pasta de trabalho ou fonte de dados. Como parte do

processo de publicação, você pode optar por iniciar uma nova agenda de atualização.

Se uma nova agenda não for escolhida, o Tableau Server reinicia a agenda existente.

l Erros que indicam que o banco de dados estava inacessível
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Confirme que o banco de dados está online e que você pode efetuar logon para aces-

sar os dados. Você pode usar o linkTentar novamente no alerta para reiniciar a
agenda de atualização.

l Erros ao usar os filtros de usuário ou representação

Consulte a Base de dados de conhecimento do Tableau.

Se o problema não puder ser corrigido editando-se a conexão de dados, você precisará

resolvê-lo no Tableau Desktop e republicar a pasta de trabalho.

Dica: Os administradores podem editar as conexões de dados a qualquer momento na

páginaConexão de dados, acessível em cada site, clicando na guiaConteúdo e Cone-
xão de dados.

Suspender automaticamente as atualizações de extração para pastas
de trabalho inativas e fontes de dados

Para economizar recursos, você pode suspender automaticamente as tarefas de atu-

alização de extração para pastas de trabalho inativas e fontes de dados publicadas. Esse

recurso se aplica a atualizações completas de extração que ocorrem commais frequência

do que uma vez por semana. Atualizações incrementais e aquelas que ocorrem com

menos frequência do que semanalmente não são afetadas.

Observação: o suporte para suspensão automática de atualizações de extração para fon-
tes de dados está disponível a partir do Tableau Server versão 2023.1.

Para uma pasta de trabalho, se algum dos eventos a seguir ocorrer, o temporizador de con-

tagem regressiva de inatividade da pasta de trabalho será reiniciado.

l Exibição das planilhas da pasta de trabalho

l Ter qualquer alerta ou assinatura orientada por dados na pasta de trabalho

l Download da pasta de trabalho

l Mover a localização da pasta de trabalho ou o proprietário
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Para uma fonte de dados publicada, qualquer evento que busque os dados da fonte de

dados fará com que seu cronômetro de contagem regressiva de inatividade seja redefinido.

Esses incluem:

l Carregamento de uma exibição de pasta de trabalho conectada à fonte de dados

l Visita à página Ask Data da fonte de dados

l No Tableau Desktop, conecte-se à fonte de dados

Configurar o recurso

1. Entre no Tableau Server como administrador de servidor.

2. Acesse a guia Geral da página Configurações do site:

l Se você tiver um único site, na parte superior da janela do navegador, clique em
Configurações eGeral.

l Se você tiver vários sites, selecione o site que deseja configurar e clique em
Configurações eGeral.

3. Na páginaGeral, faça o seguinte:

l Em Suspender automaticamente tarefas de atualização da extração,sele-
cione a caixa de Suspender automaticamente as tarefas de atualização
de extração para pastas de trabalho e fontes de dados inativas.

l

Especifique o número de dias, de 7 a 100, em que uma pasta de trabalho deve

estar inativa antes que as tarefas de atualização do extração sejam suspensas.

O padrão é 32 dias.

l Clique em Salvar.

Notificações

Uma notificação por e-mail é enviada três dias antes da agenda de atualização da extração

ser suspensa.

Outra notificação por e-mail é enviada quando a agenda de atualização da extração é sus-

pensa.
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Retomar atualizações de extração suspensas

As atualizações de extração suspensas não serão retomadas automaticamente se alguém

usar a pasta de trabalho ou fonte de dados. Isso deve ser feito manualmente.

Para visualizar e retomar as atualizações de extração que foram suspensas:

1. Entre no site e clique em Tarefas.
2. Clique na guia Atualizações de extração.
3. Selecione um ou mais itens.
4. No menu Ações, selecione Retomar.

Editar conexões no Tableau Server

Os administradores e os proprietários de fonte de dados podem gerenciar as informações

que descrevem como uma fonte de dados publicada se conecta aos dados subjacentes.

Essas informações incluem o nome ou o endereço do servidor do banco de dados, a porta

do servidor, o nome de usuário e se a senha está ou não incluída na conexão.

Observação: a capacidade de editar as conexões é determinada principalmente pela
sua função do site, em vez de suas permissões na fonte de dados. Para editar as cone-

xões, a função no site deve serAdministrador do servidor,Administrador de site
ouCreator. Se a sua função forCreator, é necessário que seja tambémo proprietário

da fonte de dados.

1. Faça logon no site que tem as fontes de dados que você desejamodificar e, na guia

Conteúdo, selecioneExplorar > Fontes de dados.

2. Selecione o nome da fonte de dados com a conexão que deseja atualizar.

Mostre filtros para procurar pela fonte de dados ou diminua o escopo da lista de fon-

tes de dados. Os valores digitados nos camposNome do servidor eNome de usu-
ário do banco de dados são tratados como expressões regulares.

3. Na exibiçãoConexões, selecione omenuAções (…) da fonte de dados, em
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seguida, selecioneEditar conexão.

Para editar várias fontes de dados, selecione as fontes de dados que deseja editar e,

em seguida, clique nomenuAções eEditar conexão.

4. Atualize as informações de conexão.

ParaNome do servidor, se deseja usar o endereço IP, certifique-se de que o banco
de dados ou o driver suporte esse tipo de conexão. Se não suportar, insira o nome do

servidor de banco de dados.

Consulte tambémTipos de autenticação para os dados doGoogle, Salesforce e

WDC posteriormente neste tópico.
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5. Clique emSalvar.

6. Atualize a página do navegador para que suas alterações entrem em vigor.

Tipos de autenticação para os dados do Google, Salesforce e WDC

Google BigQuery, Google Analytics, Salesforce.com emuitas conexões do conector de

dados da web (WDC) usam o padrão de autenticaçãoOAuth, que usa tokens de acesso

seguros em vez de credenciais brutas de nome de usuário e senha. ComOAuth, as cre-

denciais de banco de dados não precisam ser armazenadas no Tableau, e todos os usu-

ários se conectam por esse token de acesso, incluindo os usuários do Tableau Desktop

que desejam criar ou editar pastas de trabalho que se conectam à fonte de dados.

As seções a seguir descrevem as opções de conexão do Salesforce. As opções do conec-

tor de dados daWeb variam, mas todas requerem que a conexão seja estabelecida usando

o formulário de logon do provedor naWeb para determinar o token de acesso.
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Opções de autenticação do Google

Ao editar as conexões doGoogle BigQuery ouGoogle Analytics, selecione uma das segu-

intes opções na caixa de diálogoEditar conexão:

l Selecione Inserir credenciais do Google BigQuery (ou do Google Analytics)
na conexão para se autenticar usando uma conta designada. Em seguida, escolha

uma conta existente na lista ou selecione autenticar conta agora... para adicionar
uma nova.

Quando você adiciona uma nova conta, a página de logon doGoogle é exibida.

Depois que você fornecer suas credenciais de banco de dados, o Google solicita que

você confirme o acesso do Tableau aos dados. Quando você clica emAceitar, o Goo-
gle retorna um token de acesso a ser usado na conexão com os dados.

Observação: Se você criar extrações de sua fonte de dados doGoogle, sele-
cione essa primeira opção para poder programar tarefas de atualização.

l SelecioneSolicitar credenciais do Google BigQuery/Analytics ao usuário para
exigir que os usuários se conectem usando seus próprios tokens de acesso indi-

viduais ou façam logon sempre que se conectarem.

Opções de autenticação do Salesforce.com

Observação: isso só se aplica se o Tableau Server estiver configurado para usar cre-
denciais salvas para Salesforce com oOAuth. Se o servidor não estiver configurado

para isso, use o processo padrão acima paramodificar conexões. Para obter mais infor-

mações sobre a configuração do Tableau Server para usar credenciais salvas com o

OAuth, consulte Alterar o OAuth do Salesforce.com para credenciais salvas.

Ao editar conexões do Salesforce.com, é possível selecionar qualquer uma das seguintes

opções na caixa de diálogo Editar conexão:
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l SelecioneNome de usuário e senha do Salesforce inseridos na conexão para
usar ummétodo de autenticação tradicional.

l SelecioneCredenciais do Salesforce inseridas na conexão para usar uma cone-
xãoOAuth e agendar tarefas de atualização e, em seguida, selecione uma conta exis-

tente na lista ou clique emAdicionar uma conta do Salesforce para adicionar
uma nova.

Quando você adicionar uma nova conta, a página de logon do Salesforce.com será

exibida. Depois de fornecer suas credenciais de bancos de dados, o Salesforce.com

solicita que você confirme o acesso do Tableau aos dados. Quando você permite o

acesso ao Tableau, o Salesforce.com cria um token de acesso com o qual se

conecta aos dados.
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l SelecioneNenhuma autenticação do Salesforce para exigir que os usuários
façam logon no Salesforce.com sempre que se conectarem. (Esta opção não permite

agendar atualizações de extrações.)

Monitorar andamento

Quando você salva as alterações na caixa de diálogoEditar conexão, ela mostra o pro-
gresso. Se você fechar a caixa de diálogo, asmodificações continuarão sendo executadas

em segundo plano até serem concluídas. Tableau Server fará omaior número de alterações

possível. Todas as falhas serão ignoradas, mas não impedirão outras alterações. Por exem-

plo, se você tentar alterar o nome do servidor e adicionar uma senha a várias conexões, os
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nomes de servidor serão alterados e as senhas nas pastas de trabalho também. No

entanto, como não é possível adicionar uma senha a uma fonte de dados, as senhas para

as fontes de dados não serão alteradas.

Para obter informações sobre como verificar o progresso dessas tarefas, consulte Tarefas

em segundo plano para extrações.

Fontes de dados de cubo

As fontes de dados de cubo (multidimensionais) têm certas características que as tornam

únicas no Tableau.

As fontes de dados em cubo não oferecem suporte a conexões de passagem. Isso significa

que quando uma fonte de dados em cubo é publicada, você não pode fazer uma conexão

do Tableau Server usando uma fonte de dados. Também significa que você não pode criar

uma pasta de trabalho usando a fonte de dados no Tableau Server.

Publicar uma fonte de dados em cubo no Tableau Server permite-lhe armazenar a fonte de

dados no servidor. No entanto, para usar a fonte de dados, você deve baixar a fonte de

dados no Tableau Desktop e usá-la localmente. Para baixar uma fonte de dados publicada,

é necessário:

l A permissãoBaixar/salvar como para a fonte de dados. Para obter mais infor-
mações, consulte Permissões.

l Corrija os drivers instalados e as portas abertas no computador em que o Tableau

Desktop está instalado.

Paramais informações sobre o uso de fontes de dados de cubo com o Tableau Desktop,

consulte Fontes de dados de cubo.

Conectores de dados da Web no Tableau Server

Os conectores de dados daWeb (WDCs) são páginas daWeb para conectar-se a dados

acessíveis por HTTP para fontes de dados que ainda não têm um conector no Tableau. Os
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WDCs permitem a conexão dos usuários a quase todos os dados acessíveis pelaWeb e a

criação de extrações para as pastas de trabalho. As fontes de dados para oWDC podem

incluir serviços daWeb internos, dados JSON, REST APIs e outras fontes disponíveis por

HTTP ouHTTPS. Os usuários podem criar seus própriosWDC ou usar os conectores cri-

ados por outros.

Para obter informações sobre como usar oWDC no Tableau Desktop, consulte Conector

de dados daWeb na documentação do Tableau Desktop.

Para obter informações sobre como criar umWDC, consulte a documentação do conector

de dados daWeb noGithub.

Antes de executar os conectores no Tableau Server

Comomedida de segurança, o Tableau Server não executará osWDCs amenos que você

aprove o conector, conforme explicado neste tópico.

Observação:é preciso ser um administrador do sistema para aprovar osWDCs para

uso no Tableau Server.

OsWDCs precisam da sua aprovação porque contêm código executável e normalmente

fazem solicitações a sites de terceiros. Antes de um usuário poder usar oWDC como

Tableau Server, será necessário adicionar o domínio e a porta usados pelo conector a uma

lista segura, bem como incluir os domínios que um conector pode enviar e receber soli-

citações de uma lista segura secundária (lista autorizada secundária). Antes de fazer isso,

recomendamos que avalie e teste o conector, para que saiba o que ele faz e a quais sites se

conectam. Para obter mais informações, consulte Teste e verificação dos conectores de

dados daWeb.

Ao adicionar um conector a listas seguras, você configura o Tableau Server para permitir

conexões a umaURL emespecial, onde o conector está hospedado e de umaURL que

pode ser consultada pelo conector. Este é a únicamaneira de permitir que o Tableau Server

execute osWDCs. Os conectores podem ser hospedados em um servidor dentro do firewall
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da sua empresa ou em umdomínio externo. A importação deWDCs não é suportada pelo

Tableau Server.

Gerenciar conectores em uma lista segura

Para adicionar umWDC à lista segura, use o comando tsm data-access web-

data-connectors add. Este comando e os comandos relacionados descritos abaixo

permitem que as seguintes tarefas sejam executadas:

l Adicionar WDCs à lista segura e à lista segura secundária.

l Permitir ou proíbir todos osWDCs ou atualizações doWDC.

l Remover um oumais conectores da lista de segurança.

l Listar todos osWDCs na lista de segura e lista segura secundária.

A atualização de listas seguras do WDC requer uma reinicialização do servidor

Após executar qualquer comando que faça alterações nosWDCs, é necessário aplicar as

alterações pendentes usando o comando tsm pending-changes apply.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Adicionar conectores à lista segura e à lista segura secundária

Para adicionar um conector à lista segura e à lista segura secundária, use o comando tsm

data-accessweb-data-connectors add, fornecendo o nome, a URL da lista segura e as

URLs da lista segura secundária. Você tambémpode gerenciar osWDCs usando Enti-

dade de web-data-connector-settings. Após executar o comando, é necessário aplicar as
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alterações pendentes usando o comando tsm pending-changes apply. Um prompt

avisa que o comando reiniciará o Tableau Server. Se o Tableau Server estiver em execução

nomomento, ele será reiniciado; caso contrário, ele ficará no estado interrompido sem rei-

nicialização.

tsm data-access web-data-connectors add --name "USGS Ear-

thquakes" --url https://-

table-

au.-

github.io:443/webdataconnector/Examples/html/earthquakeUSGS.html

--secondary https://-

table-

au.-

github.i-

o/.*,h-

ttps://e-

arthquake.usgs.-

gov/.*,h-

ttps://-

maxcdn.-

boots-

trapcdn.-

com/.*,h-

ttps://ajax.googleapis.com/.*,https://connectors.tableau.com/.*

Observações sobre formatação:

l Certifique-se de usar aspas retas ("e '), não aspas "inteligentes", em torno do nome do
WDC. Use aspas duplas (") se o nome contiver um espaço.

l Para muitos WDCs, a porta especificada para a opção --url é 443 ou 80, mas é pos-
sível verificar o valor para o seu conector ao analisar os detalhes da fonte de dados no
Tableau Server. Você deverá especificar o número da porta como parte da URL, se o
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WDC estiver utilizando SSL (HTTPS). Por exemplo, para usar a porta padrão para
HTTPS, a URL pode parecer com o seguinte: https://e-
xample.com:443/WDC/.

l Se umWDC enviar solicitações e receber dados de vários domínios, use uma lista de
URL delimitada por vírgulas para a opção --secondary. Observe que se você não
adicionar uma lista secundária, todas as solicitações são permitidas. Para aumentar
a segurança, certifique-se de incluir uma lista secundária que especifica os domínios
que fornecem as bibliotecas e fontes às quais o WDC precisa ter acesso.

l Para adicionar um domínio inteiro à lista segura secundária, termine a URL do domí-
nio com uma expressão curinga. Use .* como o curinga para indicar o domínio
inteiro, como no exemplo a seguir https://example.com/.*.

Permitir ou proibir todos osWDCs ou atualizações de WDCs

Para permitir ou proibir osWDCs ou as atualizações de extração deWDCs, use o

comando tsm data-access web-data-connectors allow com as opções -t ou

-r. Por padrão, atualizações de extraçõesWDCs eWDC são permitidas. Se você alterar

esta configuração, é necessário executar o comando tsm pending-changes apply.

Para obter mais informações sobre o comando e as opções globais, consulte tsm data-

access web-data-connectors allow.

Remover um ou mais WDCs da lista segura

Para remover um oumaisWDCs da lista segura, use o comando tsm data-access

web-data-connectors delete: Se você alterar esta configuração, é necessário exe-

cutar o comando tsm pending-changes apply. Para obter mais informações, con-

sulte tsm data-access web-data-connectors delete.

Listar todos osWDCs na lista segura

Para listar todos osWDCs na lista segura, use o comando tsm data-access web-

data-connectors list: Para obter mais informações, consulte tsm data-access

web-data-connectors list.
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Atualização da extração para um conector

Quando um usuário cria uma pasta de trabalho que utiliza umWDC, o Tableau Server cria

uma extração de dados retornados pelo conector. Se o usuário, em seguida, publicar a

pasta de trabalho, o processo de publicação envia a pasta de trabalho e a extração dos

dados para o servidor.

O Tableau pode atualizar uma extração que foi criada por umWDC, assim como pode atu-

alizar qualquer extração. Se o conector exigir credenciais para fazer logon na fonte de

dados baseada naWeb, será necessário garantir que as credenciais sejam inseridas com a

fonte de dados e que oWDC esteja na lista segura do servidor. O Tableau Server não pode

atualizar a extração se o conector precisar de credenciais e elas não estão inseridas na

fonte de dados. Isto é porque a atualização pode ocorrer conforme uma agenda ou em

algum contexto em segundo plano, e o servidor pode não solicitar as credenciais.

Atualmente, não há como autenticar novamente uma fonte de dados a partir do Tableau Ser-

ver diretamente. Se a fonte de dados tiver credenciais que expiram, ou foi publicada sem

inserir as credenciais, a pasta de trabalho e a extração de dados precisam ser publicadas

novamente com as novas credenciais inseridas.

Se o processo em segundo plano que executa a operação de atualização falhar, ele cria um

alerta e uma entrada de registro que indica esse problema. Os usuários poderão ver que a

data e hora da extração não é alterada.

Para desabilitar a atualização para todos osWDCs, use o comando tsm data-access

web-data-connectors allow -r false.

Solução de problemas

Se o servidor tiver problemas com a adição de conectores a uma lista segura, examine os

arquivos de registro. Não se esqueça de verificar os arquivos de registro no nó do servidor

inicial e nos outros nós que executam o processo de gateway. Para obter mais informações

sobre os arquivos de registro, Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Server.
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Se o problema for que o Tableau Server não consegue atualizar uma extração criada por

umWDC, verifique se a configuração webdataconnector.refresh.enabled foi defi-

nida como true. Se estiver configurado para false, execute o seguinte comando para

permitir atualizações de extração para todos osWDCs no servidor:

tsm data-access web-data-connectors allow -r true

Observação: a lista segura é a únicamaneira de permitir que o Tableau Server exe-
cute conectores de dados daWeb. A importação dos conectores de dados daWeb foi

descontinuada a partir da versão 10.5.

Teste e verificação dos conectores de dados da Web

Os conectores de dados daWeb (WDCs) contêm JavaScript, que normalmente se conecta

aos dados em outro site. Por isso, os conectores de dados daWeb precisam ser testados e

verificados antes de serem usados no Tableau Server e pelos usuários como fontes de

dados de uma pasta de trabalho.

Este tópico inclui algumas sugestões para o teste e verificação dos conectores de dados da

Web.

Examine a origem

Ocódigo em um conector de dados daWeb está em JavaScript, assim é possível abrir o

arquivo (e qualquer arquivo externo usado pelo conector) e examinar o código-fonte.

Muitos conectores fazem referência a bibliotecas JavaScript externas, como a biblioteca

jQuery ou as bibliotecas de API para terceiros. Valide que a URL das bibliotecas externas

aponta para um local confiável da biblioteca. Por exemplo, se o conector fizer referência à

biblioteca jQuery, certifique-se de que ela esteja em um site que é considerado padrão e

seguro. Se for prático alterar o código-fonte do conector, utilize o protocolo HTTPS ( 

(https://) para fazer referência às bibliotecas externas (se o site de origem suportar

HTTPS) para ajudar a verificar a autenticidade do site.
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Namedida do possível, tente entender o que o código está fazendo. Em particular, tente

entender como o código está criando solicitações para os sites externos e quais informações

são enviadas na solicitação.

Observação: os programadores de JavaScript experientes, muitas vezes, comprimem
(diminuem) o código para reduzir o tamanho do download. Blocos densos de códigos

que usam nomes crípiticos de função e variáveis não são incomuns. Embora isto possa

dificultar a verificação do código, isso não significa que ele foi escrito para ser deli-

beradamente difícil de entender.

Teste o conector de dados daWeb em um ambiente isolado

Se for possível, teste o conector de dados daWeb em umambiente que seja isolado do seu

ambiente de produção e de computadores de usuário. Por exemplo, adicione um conector

de dados daWeb a uma lista segura em um computador de teste oumáquina virtual que

esteja executando uma versão do Tableau Server que não é usada para a produção.

Monitore do tráfego criado pelo conector

Ao testar um conector de dados daWeb, use uma ferramenta como Fiddler, Charles HTTP

proxy ouWireshark para examinar as solicitações e respostas feitas pelo conector. Tente

entender para quais sites o conector faz as solicitações e qual é o conteúdo solicitado. Da

mesma forma, analise as respostas e seu conteúdo para garantir que o conector não esteja

lendo os dados ou o código que não são diretamente relacionados à finalidade do conector.

Teste o desempenho e o uso do recurso do conector de dados daWeb

Ao testar um conector de dados daWeb, use as ferramentas paramonitorar o uso dememó-

ria e de CPU. Lembre-se de que o conector de dados daWeb será executado no Tableau

Server, que é um ambiente no qual muitos processos já estão sendo executados. Você quer

ter certeza de que, quando o conector buscar os dados, ele não causará nenhum impacto

no desempenho do servidor.
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Verifique se o conector grava no disco. Se gravar, verifique quanto espaço em disco ele

ocupa e examine a saída para ter certeza de que você compreende o que está gravando e

por quê.

Ativar o Tableau Catalog

OTableau Catalog descobre e indexa todo o conteúdo no site do seu Tableau Cloud ou

Tableau Server, incluindo pastas de trabalho, fontes de dados, planilhas, métricas e fluxos.

A indexação é usada para coletar informações sobre o conteúdo, oumetadados, o

esquema e a linhagem do conteúdo. Em seguida, com osmetadados, o Catalog identifica

todos os bancos de dados, arquivos e tabelas usadas pelo conteúdo no site do Tableau

Cloud ou no Tableau Server.

OCatalog está disponível com a licença do DataManagement. Para obter mais infor-

mações, consulte Sobre DataManagement.

Além doCatalog, osmetadados sobre seu conteúdo tambémpodem ser acessados na API

demetadados do Tableau e na REST API do Tableau usandoMétodos demetadados.

Antes de ativar o Catalog

Como administrador do Tableau Server, há algumas coisas que você precisa considerar

antes e durante a ativação do Catalog, para assegurar o desempenho ideal do Catalog no

ambiente do Tableau Server.

Versões obrigatórias

Antes de ativar o Catalog, verifique se você está executando uma das seguintes versões do

Tableau Server:

l No mínimo, o Tableau Server 2019.3.4 ou posterior

l No mínimo, o Tableau Server 2019.4.2 ou posterior

l No mínimo, o Tableau Server 2020.1.0 ou posterior

l No mínimo, o Tableau Server 2020.2.15 ou posterior

l Tableau Server 2020.3 e posterior
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Para obter mais informações sobre por que essas versões são obrigatórias, consulte a Base

de dados de conhecimento do Tableau.

O que esperar ao ativar o Catalog

Quando o Catalog é ativado, o conteúdo já existente no Tableau Server é indexado ime-

diatamente.

Ingestão inicial

Oprocesso de indexação é composto por dois componentes primários, um deles é deno-

minado ingestão inicial. A ingestão inicial pode ser dividida em outros dois componentes:

l Backfill de conteúdo

l Backfill de linhagem

É importante observar o status de backfill de conteúdo e linhagemmais tarde, aomonitorar

o andamento e confirmar se o Catalog foi ligado com sucesso e está funcionando no ambi-

ente do Tableau Server.

Velocidade de ingestão inicial

O tempo necessário para o Catalog indexar o conteúdo pela primeira vez depende de

alguns fatores:

l Quantidade de conteúdo no Tableau Server: a quantidade de conteúdo émedida
pelo número total de pastas de trabalho, métricas, fontes de dados publicadas e flu-

xos publicados no Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Espaço em

disco para armazenar metadados.

l Número de contêineres de microsserviços não interativos: OCatalog usa o

contêiner demicrosserviços não interativo para indexar todo o conteúdo no Tableau

Server. Para obter mais informações, consulte Memória para contêineres demicros-

serviços não interativos.

Entender os fatores que afetam a ingestão inicial pode ajudar amedir o tempo de ativação e

execução do Catalog no ambiente.
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Espaço em disco para armazenar metadados

Durante a ingestão inicial, osmetadados são gerados e armazenados no repositório do

Tableau Server (banco de dados PostgreSQL “relationship”). A quantidade de espaço em

disco necessária para armazenar osmetadados é aproximadamentemetade do espaço

em disco atualmente usado pelo repositório (banco de dados PostgreSQL "workgroup").

Por exemplo, suponha que o repositório use 50GB de espaço em disco antes de habilitar o

Catalog, o repositório pode usar até 75GB de espaço em disco após ativar o Catalog.

Memória para contêineres de microsserviços não interativos

A ingestão inicial é executada dentro do contêiner demicrosserviços não interativo. O con-

têiner demicrosserviços não interativo é um dos dois processos de contêineres demicros-

serviços do Tableau Server. Por padrão, uma instância domicrosserviço não interativo é

adicionada a cada nó com umprocessador em segundo plano instalado.

Por padrão, a ingestão inicial em uma única instância do contêiner demicrosserviços não

interativo pode usar até 4 GB dememória no nó de segundo plano. Se a quantidade de con-

teúdo no Tableau Server exceder 10.000, um processo de contêiner demicrosserviços não

interativo pode exigir até 16GB dememória no nó de segundo plano. Portanto, ao habilitar

o Catalog, certifique-se de que cada nó de segundo plano tenha a capacidade disponível

para suportar cada contêiner demicrosserviços não interativo durante o processo inicial de

ingestão. Se a capacidade precisar ser aumentada, você deve atualizar o tamanho do heap

JVMpara contêineres demicrosserviço não interativo para alocar até 16GB dememória

nos nós de segundo plano. Para obter mais informações, consulte noninteractive.vmopts.

Se estiver planejando adicionar mais contêineres demicrosserviço não interativos para

diminuir o tempo de ingestão inicial, primeiro determine quantos contêineres totais são

necessários (usando Etapa 2: estimar quanto tempo a ingestão inicial levará, abaixo) e, em

seguida, verifique se o ambiente do Tableau Server está configurado com capacidade sufi-

ciente para suportar todos os contêineres demicrosserviços não interativos. Dependendo

de como o ambiente do Tableau Server está configurado, pode não ser possível adicionar
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todos os contêineres que não são demicrosserviço adicional necessário para diminuir o

tempo inicial de ingestão.

Práticas recomendadas para ativar o Catalog

Como a velocidade da ingestão inicial e os requisitos são exclusivos para cada ambiente do

Tableau Server, o Tableau recomenda que você faça o seguinte ao ativar o Catalog:

l Certifique-se de que há espaço em disco suficiente que o repositório do Tableau Ser-

ver possa usar para suportar osmetadados adicionais que a ingestão inicial vai gerar

e armazenar. Como regra geral, o repositório precisará de um espaço adicional de

50% do disco atualmente usado pelo repositório. Para obter mais informações sobre

o uso do disco do Tableau Server, consulte Espaço em disco do servidor.

l Dependendo da quantidade de conteúdo no Tableau Server, certifique-se de que

cada nó do processador em segundo plano tenha pelomenos de 4 a 16GB dememó-

ria disponível para cada instância de um contêiner demicrosserviço não interativo

durante a ingestão inicial.

l Realize o processo durante o fim de semana para permitir que a ingestão inicial seja

concluída antes que os usuários comecem a utilizar os recursos do Catalog.

l Realize o processo em umambiente de teste com conteúdo de produção primeiro.

Isso porque o tipo de conteúdo que precisa ser ingerido pode desempenhar um papel

significativo na velocidade de ingestão.

Resumo das etapas para ativar o Catalog

As etapas a seguir resumemo processo para ativar e executar o Catalog no Tableau Ser-

ver. As etapas devem ser realizadas em sequência.

1. Determinar a quantidade de conteúdo no Tableau Server
2. Estimar o tempo de ingestão inicial
3. Diminuir o tempo de ingestão inicial
4. Ativar a licença do DataManagement
5. Desativar os recursos do Catalog
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6. Executar o comando tsmmaintenancemetadata-services
7. Monitorar o andamento da ingestão inicial e validar o status
8. Configurar o SMTP
9. Ativar os recursos do Catalog

Observação: como a indexação demetadados sobre o conteúdo do Tableau no Tableau
Sever é alimentada pela API deMetadados, é necessário habilitar a API deMetadados

para executar e usar o Catalog.

Ativar o Catalog

Etapa 1: determinar a quantidade de conteúdo no Tableau Server

Para determinar a quantidade de conteúdo no Tableau Server, faça o seguinte:

1. Entre no Tableau Server usando as credenciais de administrador.

2. Vá para a páginaExplorar.

3. Clique nomenu suspenso Projeto de nível superior e adicione os números ao lado

de Todas as pastas de trabalho, Todas as métricas, Todas as fontes de
dados e Todos os fluxos juntos. Essa é a quantidade total de conteúdo no Tableau
Server.

Etapa 2: estimar o tempo de ingestão inicial

Para estimar o tempo que o Catalog levará para ingerir conteúdo no Tableau Server pela

primeira vez (ingestão inicial), compare a configuração do seu Tableau Server com uma

configuração do Tableau Server de linha de base.

Para o Tableau Server com a seguinte configuração, a ingestão inicial pode levar cerca de

6 horas para ser concluída.

Componentes Valores de linha de base

Conteúdo 17.000 pastas de trabalho, fontes de dados publi-
cadas e fluxos
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Componentes Valores de linha de base

Contêineres de microsserviço não
interativos

10

Ingestão ~6 horas

Se você tiver aproximadamentemetade do conteúdo no ambiente do Tableau Server, a

ingestão inicial pode levar metade do tempo para ser concluída.

Por exemplo: 8.500 (pastas de trabalho, métricas, fontes de dados publicadas e fluxos) + 10

contêineres demicrosserviço não interativos = ~3 horas (ingestão inicial)

Se você tiver aproximadamente o dobro do conteúdo no ambiente do Tableau Server, a

ingestão inicial pode levar o dobro do tempo para ser concluída.

Por exemplo: 34.500 (pastas de trabalho, métricas, fontes de dados publicadas e fluxos) +

10 contêineres demicrosserviço não interativos = ~12 horas (ingestão inicial)

Etapa 3: diminuir o tempo de ingestão inicial

Como regra geral, o tempo que o Catalog leva para realizar a ingestão inicial está cor-

relacionado com o número de contêineres demicrosserviço não interativos. Para ajudar a

diminuir o tempo de ingestão inicial, é possível aumentar o número de contêineres demicros-

serviço não interativos.

Aumentar o número de contêineres de microsserviço não interativos

Por padrão, um contêiner demicrosserviço não interativos é adicionado a cada nó que pos-

sui um processador em segundo plano. Para ajudar a diminuir o tempo de ingestão inicial, o

Tableau recomenda aumentar o número de contêineres demicrosserviço não interativos

usando o comando tsm topology set-process.

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (onde o TSMestá ins-

talado) no cluster.

2. Execute o comando: tsm topology set-process --count <process_
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count> --node <node_ID> --process <process_name>

Por exemplo, para aumentar os contêineres demicrosserviço não interativos no nó

inicial para 4 contêineres, execute o seguinte comando:

tsm topology set-process --count 4 –-node node1 --process

noninteractive

Para obter mais informações sobre a execução do comando e suas opções globais,

consulte tsm topology.

Importante: antes de aumentar o número de contêineres demicrosserviço não interativos,
analise o seguinte: 

l A recomendação de aumentar os contêineres demicrosserviço não interativos é

para o número total de contêineres demicrosserviço não interativo, e não para o total

de contêineres demicrosserviço não interativos por nó. Por exemplo, suponha que

você tem 4 nós, mas deseja aumentar o número de contêineres demicrosserviço

não interativo para 8. O valor --count usando no comando tsm é 2.

l Para cada contêiner demicrosserviço não interativo adicionado, 4 GB dememória

adicional serão usados no nó e a carga será incluída no repositório do Tableau Ser-

ver (banco de dados PostreSQL).

l OTableau recomenda que você aumente gradativamente os contêineres de

microsserviço não interativos, nomáximo, em 2 de cada vez, enquantomoni-

tora de perto o ambiente do Tableau Server para evitar problemas com a uti-

lização da CPU do repositório do Tableau Server (banco de dados

PostgreSQL).

l Esteja ciente de que, quandomuitos contêineres demicrosserviço não inte-

rativos são adicionados, a utilização da CPU do banco de dados PostgreSQL

pode apresentar picos e failover. Os sintomas a serem observadas incluem
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erros de SQLException nos registros do vizportal. Para obter mais infor-

mações, consulte o tópico Failover do repositório.

Etapa 4: ativar a licença do Data Management

(Requer DataManagement)

Se ainda não tiver sido feito, você pode ativar o DataManagement. Para obter mais infor-

mações, consulte Licença DataManagement.

Etapa 5 (opcional): desativar os recursos do Catalog de cada site

(Requer DataManagement)

Como parte da ativação do DataManagement, os recursos do Catalog são ativados por

padrão. Devido ao processo de indexação e ao tempo de conclusão estimado, considere

desativar temporariamente os recursos do Catalog de cada site para que os usuários do

Tableau Server não possam acessar os recursos do Catalog, até que o Catalog esteja

pronto e apto para fornecer resultados completos e precisos.

1. Entre no Tableau Server usando as credenciais de administrador.

2. No painel de navegação esquerdo, clique emConfigurações.

3. Na guia Geral, em Tableau Catalog, desmarque a caixa de seleçãoAtivar Tableau
Catalog.

4. Repita as etapas 2-3 para cada site no Tableau Server.

Etapa 6: executar o comando tsm maintenance metadata-services

Execute o comando tsm maintenance metadata-services para habilitar a API de

metadados do Tableau. A execução do comando instaura a ingestão inicial. Se o Tableau

Server estiver licenciado comDataManagement, a execução do comando tambémativa os

recursos do Catalog (se não tiver sido desativado anteriormente).
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1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (onde o TSMestá ins-

talado) no cluster.

2. Execute o comando: tsm maintenance metadata-services enable

Para obter mais informações sobre como executar o comando tsm, consulte tsm

maintenance.

Observações: ao executar este comando, lembre-se dos seguintes pontos:

l Esse comando interrompe e inicia alguns serviços usados pelo Tableau Server, que

faz com que determinadas funcionalidades, como os recursos de Recomendações,

fiquem temporariamente indisponíveis.

l Umnovo índice demetadados é criado nestemomento. A execução deste comando

nosmomentos subsequentes criará e substituirá o índice anterior.

Etapa 7: monitorar o andamento da ingestão inicial e validar o status

A execução do comando tsm acima instaura o processo de ingestão inicial. Para garantir

que o processo de ingestão inicial ocorra sem problemas, você podemonitorar o anda-

mento dele, usando a API de Backfill. Para obter mais informações, consulte Obter o status

de ingestão inicial.

Etapa 8: configurar o SSL

Se ainda não estiver configurado para o Tableau Server, configure a instalação do SMTP.

OSMTP oferece suporte ao envio de e-mail aos proprietários que precisam ser contatados

sobre alterações nos dados. Para obter mais informações sobre a configuração do SMTP,

consulte Configurar o SMTP.

Etapa 9 (opcional): ativar os recursos do Catalog de cada site

(Requer DataManagement)
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Se você desativou os recursos do Catalog antes da ativação do Catalog em umdos pro-

cedimentos acima, você deve ativar o Catalog para tornar seus recursos acessíveis aos usu-

ários.

1. Entre no Tableau Server usando as credenciais de administrador.

2. No painel de navegação esquerdo, clique emConfigurações.

3. Na guia Geral, em Tableau Catalog, marque a caixa de seleçãoAtivar Tableau Cata-
log.

4. Repita as etapas 2-3 para cada site no Tableau Server.

Solucionar problemas do Catalog

Você ou os usuários podem encontrar um dos seguintes problemas ao usar o Catalog.

Mensagens de tempo limite e limite de nós excedidos

Para garantir que as tarefas do Catalog que precisam retornar um grande número de resul-

tados, não esgotem todos os recursos do sistema do Tableau Server, o Catalog implementa

tempo limite e limite de nós.

l Tempo limite

Quando as tarefas do Catalog atingem o tempo limite, você e seus usuários veem a

seguintemensagem:

“Mostrando resultados parciais, o limite de tempo da solicitação foi excedido. Tente

novamentemais tarde.” ou TIME_LIMIT_EXCEEDED

Para resolver esse problema, como administrador do Tableau Server, você pode

aumentar o tempo limite usando o comando tsm configuration set –k

metadata.query.limits.time. Para obter mais informações, veja os tópicos

tsm configuration e aOpções do tsm configuration set.
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Importante: o aumento do tempo limite pode utilizar mais CPU por mais tempo, o

que pode afetar o desempenho de outros processos no Tableau Server.

l Limite de nós

Quando as tarefas do Catalog atingem o limite do nó, você e seus usuários veem a

seguintemensagem:

NODE_LIMIT_EXCEEDED

Para resolver esse problema, como administrador do Tableau Server, você pode

aumentar o limite de nós usando o comando tsm configuration set –k

metadata.query.limits.count. Para obter mais informações, veja os tópicos

tsm configuration e aOpções do tsm configuration set.

Importante: o aumento do tempo limite pode afetar amemória do sistema.

Conteúdo ausente

l Se você suspeitar, após a ingestão inicial, que está faltando conteúdo no Catalog,

você pode usar a API de eventos para ajudar a solucionar problemas. Eventosmani-

pula o conteúdo de indexação no Tableau Server após a ingestão inicial. Para obter

mais informações, consulte Obter status de eventos.

l Quando a conexão entre um ativo externo inserido e seu conteúdo downstream do

Tableau é removida, ele permanece no Catalog (ou na API demetadados do

Tableau) até que seja automaticamente excluído por um processo em segundo

plano executado todos os dias às 22:00:00 UTC (horário universal coordenado) . Por

exemplo, suponha que uma pasta de trabalho, inicialmente publicada com um

arquivo de texto inserido A, seja republicada com umarquivo de texto inserido B. O

arquivo A permanece visível (ou passível de consulta) como umativo externo até

que os processos em segundo plano possam excluí-lo.

Você pode desativar a execução desse processo em segundo plano se não quiser

remover esses tipos de ativos externos ou se acreditar que ele consome recursos do
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sistema que você não deseja dedicar a esse processo. Como alternativa, você pode

ajustar o número de ativos integrados externos que são excluídos. Para obter mais

informações, veja os tópicos features.DeleteOrphanedEmbeddedDatabaseAsset e a

databaseservice.max_database_deletes_per_run.

É possível monitorar esse processo de uma das duas formas:

l O filtro no trabalho único canoniza novamente os ativos de banco de
dados/tabela existentes após um tipo de tarefa de alteração de lógica de

canonização na exibição do administrador Tarefas em segundo plano para não

extrações.

l ConsulteRemoção concluída de bancos de dados inseridos órfãos ou
eventosdatabase_service_canonicalization_change nos arquivos de regis-
tro do Tableau Server.

Desempenho após ingestão inicial

Emalguns ambientes do Tableau Server, onde conteúdo específico é atualizado commuita

frequência (por exemplo, através de horários de alta frequência ou linhas de comando ou

solicitações de API), o processo de indexação pode superar a saturação. Nesses casos,

como administrador do servidor, você pode considerar permitir que a limitação de eventos

preservemelhor o desempenho do Catalog. Para obter mais informações, consulte meta-

data.ingestor.pipeline.throttleEventsEnable.

Observação: quando a limitação de eventos é habilitada, os usuários podem notar um

atraso pretendido nas alterações de conteúdo no Catalog.

Erros de falta de memória

Emalguns casos, os erros de falta dememória do Tableau Server podem ocorrer como

resultado de problemas com a ingestão de conteúdo complexo. Se você suspeitar que a

ingestão é a causa dos erros de falta dememória no Tableau Server, entre em contato e tra-

balhe com o Suporte do Tableau para opter metadata.ingestor.blocklist para evitar a inges-

tão e ajudar a resolver o problema.
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Desativar o Catalog

Como administrador do Tableau Server, você pode desativar o Catalog de duasmaneiras.

Desativar os recursos do Catalog de cada site

(Requer DataManagement)

Você pode desativar os recursos do Catalog a qualquer momento. Quando os recursos do

Catalog estão desabilitados, os recursos do Catalog, como a adição de avisos de qualidade

de dados ou a capacidade de gerenciar as permissões de ativos de banco de dados e

tabela de forma explícita, não são acessíveis pelo Tableau Server. No entanto, o Catalog

continua a indexar conteúdo publicado e osmetadados são acessíveis a partir da API de

metadados do Tableau e dosmétodos demetadados na REST API do Tableau.

1. Entre no Tableau Server usando as credenciais de administrador.

2. No painel de navegação esquerdo, clique emConfigurações.

3. Na guia Geral, em Tableau Catalog, desmarque a caixa de seleçãoAtivar Tableau
Catalog.

Interromper a indexação de metadados no Tableau Server

Para interromper a indexação do conteúdo publicado no Tableau Server, você pode desa-

tivar a API demetadados do Tableau. Para desabilitar a API demetadados, execute o

comando tsm maintenance metadata-services disable. Para obter mais infor-

mações, consulte tsmmaintenance.

Obter o status de ingestão inicial

Depois de habilitar a API demetadados do Tableau usando o comando tsm main-

tenance metadata-services, você pode usar a API de backfill paramonitorar o pro-

gresso da ingestão inicial e obter informações de status para backfills de conteúdo e

linhagem.
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As etapas descritas abaixo devem ser executadas por um administrador de servidor e reco-

mendadas para serem usadas em conjunto comEtapa 7: monitorar o andamento da inges-

tão inicial e validar o status no tópico Ativar o Tableau Catalog.

Etapa 1: autenticar usando a API REST

Para acessar a API de Backfill, você deve primeiro autenticar contra o Tableau Server e

obter um token. Você pode fazer isso na API REST do Tableau. Para obter mais infor-

mações, consulte Entrar e sair (autenticação)na Ajuda da API REST.

Como alternativa, você pode entrar no Tableau Server usando as credenciais de admi-

nistrador.

Etapa 2: faça uma solicitação GET

Faça a seguinte solicitaçãoGET ou cole a URL no seu navegador:

http://my_tableau_server/api/metadata/v1/control/backfill/status

A solicitação inicialmente retorna informações sobre o backfill de conteúdo. Quando o back-

fill de conteúdo estiver completo, as informações de backfill de linhagem são devolvidas.

l Para backfill de conteúdo, a solicitação retorna um resumo de status e informações
adicionais de status para cada tipo de conteúdo, dependendo do conteúdo disponível
no Tableau Server. A indexação para cada tipo de conteúdo acontece simul-
taneamente.

l Para backfill de linhagem, a solicitação retorna um resumo de status.

Valores de status da resposta

Os seguintes valores são devolvidos pela API de backfill.

l contentBackfillTotalDurationSeconds e line-

ageBackfillTotalDurationSeconds significa a quantidade de tempo, em

segundos, no respectivo tipo de backfill. Quando backfillComplete é true, con-

tentBackfillTotalDurationSeconds e line-
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ageBackfillTotalDurationSeconds significa o tempo total gasto para con-

cluir o tipo de backfill correspondente.

Para backfill de conteúdo: 

l contentType podem mostrar os seguintes tipos de conteúdo: PublishedDa-
tasource, Database, DatabaseTable, Metric, Workbook e Flow.

l contentId é o identificador do último item indexado.
l successfullyIngestedCount é o número de itens indexados com sucesso.
l failedIngestedCount é o número de itens que não poderiam ser indexados.
l durationSeconds é o tempo gasto, em segundos, para indexar itens para o tipo
de conteúdo.

l totalCount é o número total de itens para indexar.
l checkpointCreatedTime é o último tempo registrado, em UTC, um item foi inde-
xado. A API de backfill verifica o último item indexado a cada cinco minutos.

l backfillComplete é true quando a indexação é concluída para todos os itens
do tipo de conteúdo.

Para backfill de linhagem:

l totalCount é o número total de relações de linhagem para indexar.
l processedCount é o número de relações de linhagem indexadas.
l lastLineageConnection é a última relação de linhagem indexada.
l backfillComplete é true quando a indexação é concluída para todas as rela-
ções de linhagem.

Resposta de exemplo

Opedido retorna o texto de JSON. Para visualizar o JSON emum formatomais legível,

você pode usar um visualizador JSON ou complemento do navegador.

{ 

"contentBackfillTotalDurationSeconds": 362,

"lineageBackfillTotalDurationSeconds": 14,

"contentBackfillStatuses": [
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{

"contentType": "PublishedDatasource",

"contentId": "sites/1/datasources/-631379806-1912815680",

"successfullyIngestedCount": 20,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 312,

"totalCount": 20,

"checkpointCreatedTime": "2020-07-29T23:50:25.763Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Database",

"contentId": "sites/1/databases/e1331f9d-4d73-ee04-9edf-

96fd1c37cb8e",

"successfullyIngestedCount": 35,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 26,

"totalCount": 35,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.769Z",

"backfillComplete": true
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},

{

"contentType": "DatabaseTable",

"contentId": "sites/1/tables/d946d084-53a8-09b6-2ad2-

93301e6b4b15",

"successfullyIngestedCount": 64,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 49,

"totalCount": 64,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.774Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Metric",

"contentId": "sites/1/metrics/metric1",

"successfullyIngestedCount": 2,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 254,

"totalCount": 2,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.779Z",
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"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Workbook",

"contentId": "sites/1/workbooks/6749399-1501801290",

"successfullyIngestedCount": 10,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 267,

"totalCount": 10,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.784Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Flow",

"contentId": "sites/1/flows/4",

"successfullyIngestedCount": 4,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 195,

"totalCount": 4,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.788Z",
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"backfillComplete": true

}

],

"lineageBackfillStatus": {

"totalCount": 45,

"processedCount": 18,

"lastLineageConnection": "CloudFile downstreamWorkbooks Work-

book",

"backfillComplete": false

}

}

Obter status de eventos

Depois de habilitar o Tableau Catalog (ou a API demetadados de Tableau) no ambiente do

Tableau Server, você pode usar a API de eventos paramedir o desempenho de indexação.

As etapas descritas abaixo devem ser executadas por um administrador do servidor.

Etapa 1: autenticar usando a API REST

Para acessar a API de eventos, você deve primeiro autenticar contra o Tableau Server e

obter um token. Você pode fazer isso na API REST do Tableau. Para obter mais infor-

mações, consulte Entrar e sair (autenticação)na Ajuda da API REST.

Como alternativa, você pode entrar no Tableau Server usando as credenciais de admi-

nistrador.

Etapa 2: faça uma solicitação GET

Faça a seguinte solicitaçãoGET ou cole a URL no seu navegador:
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http://my_tableau_server/api/metadata/v1/control/eventing/status

Valores de status da resposta

Os seguintes valores são devolvidos pela API de eventos.

l contentType é o tipo de conteúdo mais recentemente indexado.
l queueSize é o número de itens na fila de indexação. Quanto maior o tamanho da
fila, mais tempo pode levar para os itens serem exibidos no Catalog ou na API de meta-
dados. Se o tamanho da fila aumentar com o tempo, talvez seja necessário ajustar a
capacidade do processador em segundo plano para suportar os contêineres não inte-
rativos e o processo de indexação. Para obter mais informações, consulteMemória
para contêineres demicrosserviços não interativos.

l checkpointCreatedTimeé o último tempo registrado, em UTC, um item foi inde-
xado. A API de eventos verifica o último item indexado a cada cinco minutos.

Resposta de exemplo

Opedido retorna o texto de JSON. Para visualizar o JSON emum formatomais legível,

você pode usar um visualizador JSON ou complemento do navegador.

{ 

"contentType": "PublishedDatasource",

"queueSize": 312,

"checkpointCreatedTime": "2020-07-29T23:50:25.763Z"

}

Usar linhagem para análise de impacto

Saber a origem dos seus dados é fundamental para confiar nos dados, e saber quemmais

usa isso significa que você pode analisar o impacto das alterações nos dados em seu ambi-

ente. O recurso de linhagem no Tableau Catalog ajuda nisso.

A linhagem requer DataManagement. A partir de 2019.3, o Tableau Catalog está disponível

como parte da oferta do DataManagement para Tableau Server e Tableau Cloud. Quando
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o Tableau Catalog está habilitado no seu ambiente, você tem acesso às informações de

linhagem para seu conteúdo. Para obter mais informações sobre Tableau Catalog, con-

sulte "Sobre o Tableau Catalog”, na Ajuda do Tableau Server ou do Tableau Cloud.

Navegar a linhagem

Omodo como você navega até o painel Linhagem depende do tipo de ativo com o qual

está trabalhando.

Para ver a linhagem do conteúdo do Tableau, como pastas de trabalho, fontes de dados,

conexões virtuais, ampliações ou fluxos, emExplorar, navegue e abra o ativo do conteúdo
e, em seguida, selecione a guia Linhagem.

Observação: os dados de linhagem para fluxos não serão exibidos se o fluxo incluir

valores de parâmetro. Para obter mais informações sobre como usar parâmetros nos

fluxos, consulte Criar e usar parâmetros em fluxos na ajuda do Tableau Prep.

Para ver a linhagem de ativos externos, como bancos de dados ou tabelas, localize o ativo

usandoRecursos externos. A partir do Tableau Cloud de outubro de 2022/Server

2022.3, você tambémpode localizar o ativo usandoExplorar se o ativo estiver em umpro-

jeto. Clique no recurso e uma página é aberta com detalhes sobre o recurso externo,
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incluindo o nome, a descrição, quaisquer tags e tabelas ou colunas nele. À direita das infor-

mações do ativo está o painel Linhagem, quemostra a linhagem para o ativo externo.

A linhagemmostra dependências em relação à âncora da linhagem, que nesse caso é o

ativo que você selecionou. Uma âncora de linhagem pode ser um banco de dados, tabela,

pasta de trabalho, fonte de dados publicada, conexão virtual, tabela de conexão virtual,

ampliação, métrica ou fluxo. (No primeiro exemplo, a âncora é a fonte de dados Batters

atual e, no segundo exemplo, é a tabela Batters). Todos os ativos abaixo da âncora depen-

dem dela, direta ou indiretamente, e são chamados de saídas ou ativos de downstream. Os

ativos acima da âncora são dos quais a âncora é direta ou indiretamente dependente e são

chamados de entradas ou ativos de upstream.

Quando você seleciona um campo em uma fonte de dados ou uma coluna em uma tabela, a

linhagem é filtrada paramostrar apenas ativos de downstream que dependem do campo

(ou coluna) ou entradas de upstream para o campo (ou coluna) como nesta ‘Superstore'

exemplo de pasta de trabalho quemostra a linhagem filtrada para o campoComissão (Vari-

ável):
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Você pode selecionar um ativo upstream ou downstream no painel Linhagem para visu-

alizar seus detalhes. Por exemplo, quando você selecionaMétricas, a lista demétricas que

dependem dessa pasta de trabalho aparece à esquerda do painel Linhagem.

No painel Linhagem, você pode navegar para qualquer ativo relacionado à sua escolha ini-

cial, nesse caso, a pasta de trabalho, seguindo os links que lhe interessam.

Ativo incorporado aparece em Ativos externos

OCatálogo de Tableau tratará um ativo externo como “inserido” se a caixa de seleção

Incluir arquivos externos for selecionada quando uma fonte de dados ou pasta de tra-
balho for publicada. Quando um ativo externo (banco de dados, tabela ou arquivo) é incor-

porado ao conteúdo publicado do Tableau (pastas de trabalho, fontes de dados e fluxos), o

ativo externo é usado pelo conteúdo, mas não é compartilhável com outros usuários. Esse

ativo externo incorporado aparece no upstream da linhagem do conteúdo do Tableau e

está listado nos Ativos externos.
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Para ver se um ativo externo está incorporado, acesse a página de detalhes do ativo e veja

se "Ativo inserido" está listado naCategoria.

Para obter informações sobre dados incorporados, consulte Publicar dados separadamente

ou incorporados nas pastas de trabalho na Ajuda do Tableau Desktop da Criação naWeb.

Conexões de linhagem e SQL personalizado

Quando você visualiza a linhagem de uma conexão que usa SQL personalizado, lembre-se

do seguinte.

l A linhagem pode não estar completa.

l O catálogo não é compatível com a exibição de informações de coluna para tabelas
que ele só conhece por meio de SQL personalizado.

l Os cartões de detalhes de campo podem não conter links para colunas conectadas ou
podem não mostrar nenhuma coluna conectada.

l Os cartões de detalhes da coluna podem não conter links para campos que usam a
coluna ou podem não mostrar nenhum campo.

Para obter mais informações, consulte Suporte ao Tableau Catalog para SQL per-

sonalizado no Tableau Desktop e naWeb Authoring Help.

Catálogo não compatível com cubos

Fontes de dados de cubo (também conhecidas como fontes de dadosmultidimensionais ou

OLAP) não são compatíveis com o Tableau Catalog. O conteúdo do Tableau (como uma

fonte de dados, exibição ou pasta de trabalho) que depende de dados de cubo não exibe

nenhummetadado de cubo ou linhagem de cubo no Catalog.
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Incompatibilidade entre contagem de linhagens e guias

Você pode notar uma incompatibilidade na contagem de ativos entre a ferramenta Linha-

gem do Tableau Catalog e as guias no Tableau Server ou Tableau Cloud.

A incompatibilidade de contagem é explicada pelo fato de cada uma (contagem de linha-

gem x contagem de guias) conta os ativos de umamaneira diferente. Por exemplo, em um

determinadomomento, o Catalog pode contar apenas os ativos que são indexados,

enquanto o Tableau Server ou o Tableau Cloud conta todos os ativos publicados. Outras

razões para as diferenças de contagem incluem se:

l Você tem permissões de "Exibir" para o ativo.

l Um ativo está oculto.

l Todos os campos são usados em uma pasta de trabalho.

l Um ativo está direta ou indiretamente conectado.

l Um ativo está em um Espaço pessoal.

Exemplo de incompatibilidade de contagem de pastas de trabalho

Por exemplo, veja como a contagem de guias x a contagem de linhagem é determinada

para pastas de trabalho.

A guia Pastas de trabalho conectadas conta as pastas de trabalho que atendem aos dois

critérios:
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l Conecta-se à fonte de dados (independentemente de os campos serem ou não real-
mente usados na pasta de trabalho).

l O usuário tem permissões para exibir (seja uma planilha, um painel ou uma história).

A Linhagem do Tableau Catalog conta as pastas de trabalho que atendem a todos estes cri-

térios:

l Foi indexado pelo Tableau Catalog.

l Conecta à fonte de dados e utiliza pelo menos um campo na fonte de dados.

l Contém planilhas, incluindo painéis ou histórias que contêm uma planilha, que usa
pelo menos um campo na fonte de dados.

Quando osmetadados são bloqueados devido a permissões limitadas, ou quando o ativo

está em umEspaço pessoal, o Catalog ainda faz a contagem da pasta de trabalho. Mas, em

vez de ver alguns dosmetadados confidenciais, você veráPermissões necessárias. Para
obter mais informações, consulte Informações de linhagem de acesso.

Usar e-mail para entrar em contato com proprietários

No final da linhagem, há Proprietários. A lista de proprietários inclui qualquer pessoa desig-

nada como proprietária ou contato para qualquer conteúdo downstream da âncora de linha-

gem.

Você pode enviar e-mail aos proprietários para informá-los sobre alterações nos dados.

(Para os proprietários de e-mail, você deve ter o recurso 'Sobrescrever' [Salvar] no con-

teúdo da âncora de linhagem.)

1. Selecione Proprietários para visualizar a lista de pessoas afetadas pelos dados
nesta linhagem.

2. Selecione os proprietários aos quais deseja enviar mensagem.

3. Clique em Enviar e-mail para abrir a caixa de mensagem de e-mail.
4. Insira o Assunto e sua mensagem na caixa de texto e clique em Enviar.
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Definir um aviso de qualidade de dados

Os avisos de qualidade de dados são um recurso do Tableau Catalog. A partir de 2019.3, o

Tableau Catalog está disponível como parte da oferta do DataManagement para Tableau

Server e Tableau Cloud. Quando o Tableau Catalog está habilitado no seu ambiente, você

pode definir avisos de qualidade de dados. Para obter mais informações, consulte "Sobre o

Tableau Catalog”, na Ajuda do Tableau Server ou do Tableau Cloud.

Você pode definir umamensagem de aviso em umativo de dados para que os usuários des-

ses dados estejam cientes de problemas. Por exemplo, você pode desejar que os usuários

saibam que uma fonte de dados foi descontinuada ou que uma atualização falhou para

uma fonte de dados de extração ou que uma tabela contém dados confidenciais.

Você pode definir avisos de qualidade de dados em fontes de dados, bancos de dados e

tabelas a partir do Tableau Server 2019.3 e do Tableau Cloud 2019.3.

A partir do Tableau Server 2022.1 e do Tableau Cloud demarço de 2022, você também

pode definir avisos de qualidade de dados em conexões virtuais e tabelas de conexões vir-

tuais.

A partir do Tableau Server 2022.3 e do Tableau Cloud de outubro de 2022, você também

pode definir avisos de qualidade de dados nas colunas.

Sobre os avisos de qualidade de dados

Há dois tipos de avisos de qualidade de dados que você pode definir. O primeiro tipo é visí-

vel para os usuários até que você o remova. O segundo tipo é gerado pelo Tableau quando

você define o Tableau paramonitorar falhas de atualização de fontes de dados de extração

ou falhas de execução de fluxo.

Para extrações e fluxos, você pode definir um aviso de qualidade de dados de cada tipo por

ativo.

800 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server/pt-br/dm_catalog_overview.htm
https://help.tableau.com/current/online/pt-br/dm_catalog_overview.htm


Para bancos de dados, tabelas, colunas, conexões virtuais, tabelas de conexões virtuais e

fontes de dados em tempo real, você pode definir apenas um aviso de qualidade.

Quando você define o primeiro tipo, ele é visível para os usuários até removê-lo usando a

caixa de diálogo de qualidade de dados. Tambémé possível usar a caixa de diálogo para

fazer quaisquer atualizações para o aviso de qualidade que você definir.

Quando você define o Tableau paramonitorar falhas de atualização de origem de dados ou

falhas de execução de fluxo, se um aviso for gerado, ele será visível para os usuários até

que a atualização da extração ou a execução do fluxo seja bem-sucedida. Você pode atu-

alizar ou remover um aviso abrindo e editando o conteúdo na caixa de diálogo.

Observação: você pode definir os dois tipos de avisos de qualidade de dados e habi-
litar a alta visibilidade usando a REST API. Para obter mais informações, consulte Adi-

cionar um aviso de qualidade de dados na Ajuda da API REST do Tableau.
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Quem pode ver o aviso de qualidade dos dados

No Tableau Server e no Tableau Cloud, quando você define um aviso em uma fonte de

dados, banco de dados, tabela, coluna, conexão virtual ou tabela de conexão virtual, o

aviso fica visível para os usuários do ativo e qualquer ativo downstream dele. Por exemplo,

um conjunto de avisos em uma tabela é visível para os usuários que olham para um painel

com uma dependência upstream nessa tabela - os usuários visualizam um ícone de aviso

na guia Detalhes de dados do painel e podem abrir o painel para ver os detalhes. Os avisos

são visíveis em outros lugares no Tableau, conforme descrito emDefinir alta visibilidade

para um aviso de qualidade de dados.

Os usuários do Tableau Desktop visualizam um ícone de aviso (um círculo azul ou um triân-

gulo amarelo com umponto de exclamação) na guia Dados em uma planilha de livro de tra-

balho quando um
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l aviso é definido em uma fonte de dados usada na pasta de trabalho ou

l há um aviso upstream na fonte de dados usada na pasta de trabalho

Observação: os avisos de qualidade de dados não aparecem para conexões virtuais usadas

no Tableau Desktop.

Para ver os detalhes do aviso, focalize o ícone de aviso com o cursor.

Avisos de qualidade de dados em assinaturas

Os administradores podem ativar os avisos de qualidade de dados em assinaturas de e-mail

para que, quando os usuários se inscreverem emuma exibição, por exemplo, o e-mail rece-

bido por eles inclua quaisquer avisos de qualidade de dados associados a essa exibição. E-

mails com avisos de qualidade de dados contêm:

l Links para exibições ou pastas de trabalho relevantes com o painelDetalhes de
dados aberto.

l Links para ativos upstream relevantes, como fontes de dados, tabelas ou bancos de
dados.

Os administradores podem ativar os avisos de qualidade de dados em assinaturas de email

selecionando a opçãoAvisos de qualidade de dados em assinaturas na página de con-
figurações do site Tableau Server ou Tableau Cloud. Para obter mais informações, consulte

Avisos de qualidade de dados em assinaturas na Referência de configurações do site.

Como definir um aviso de qualidade

Há vários tipos de avisos de qualidade de dados que você pode definir em umativo:
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l Aviso

l Preterido

l Dados obsoletos

l Sob manutenção

l Dados confidenciais

Além demostrar o tipo de aviso de qualidade de dados, você pode incluir umamensagem

opcional commais detalhes sobre o aviso.

Para definir um aviso de qualidade de dados:

1. Abra a caixa de diálogo Aviso de qualidade de dados para o ativo para o qual
deseja criar um aviso. Como você faz isso depende do tipo de ativo.

l Para todos os tipos de ativos, exceto colunas: selecione o menu Mais ações (. .
.) ao lado do ativo e selecione Aviso de qualidade.

l Para colunas: na página da tabela, marque a caixa de seleção ao lado da
coluna. Clique no menu Ações e selecione Aviso de qualidade.

2. Marque a caixa de seleção Habilitar aviso.
3. Selecione o Tipo de aviso na lista suspensa.
4. (Opcional) Marque a caixa de seleção Habilitar alta visibilidade.
5. Insira uma mensagem para exibir aos usuários. Você pode formatar o texto em uma

mensagem com negrito, sublinhado e itálico e incluir um link ou uma imagem. Para
ver dicas de formatação de texto, clique no ícone de informações (i) acima do botão
Salvar.

6. Clique em Salvar.
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Como definir um aviso de qualidade de monitoramento

Você pode configurar o Tableau paramonitorar dois eventos: extrair falha de atualização da

fonte de dados e falha de execução de fluxo. Quando o evento ocorre, o Tableau gera um

aviso de qualidade que aparece nosmesmos locais que um avisomanual de qualidade.

Para definir o Tableau paramonitorar em qualquer evento:

1. Selecione o menu Mais ações (. . .) ao lado da fonte de dados de extração ou fluxo
para o qual deseja criar um aviso e, em seguida, selecione a opção apropriada:

l Aviso de qualidade >Monitoramento de atualização de extração
l Aviso de qualidade >Monitoramento de execução de fluxo

2. Na caixa de diálogo, selecione a caixa de seleção de monitoramento.

3. (Opcional) Marque a caixa de seleção Habilitar alta visibilidade.
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4. (Opcional) Insira uma mensagem para exibir aos usuários. Você pode formatar o
texto em uma mensagem com negrito, sublinhado e itálico e incluir um link ou uma
imagem. Para ver dicas de formatação de texto, clique no ícone de informações (i)
acima do botão Salvar.

5. Clique em Salvar.

Definir alta visibilidade para um aviso de qualidade de dados

Hámomentos em que você quer ter certeza de que os usuários de uma visualização

sabem informações importantes sobre os dados que estão visualizando, seja que os dados

estejam obsoletos ou que a execução de fluxo falhou. Faça isso aomarcar a caixa de sele-

çãoAtivar alta visibilidade na caixa de diálogo Aviso de qualidade de dados, conforme
descrito na etapa 4 de Como definir um aviso de qualidade de dados.

Quando ativada, uma notificação é exibida quando alguém abre uma exibição publicada

afetada por esse aviso.
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Os avisos de alta visibilidade são identificados com um símbolo de aviso amarelo, o que os

tornamais visíveis em outros lugares do Tableau, como nestes exemplos:

Na página Ativos externos:

Em uma página Banco de dados:

No painel Detalhes de dados:
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Emmétricas. Os avisos aparecem quando você abre umamétrica no TableauMobile, e no

Tableau Server e Tableau Cloud quando você focaliza umamétrica na exibição de grade e

na página de detalhesmétricos, comomostrado abaixo:
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Altere um aviso de alta visibilidade para a visibilidade normal ao desmarcar a caixa de sele-

çãoAtivar alta visibilidade na caixa de diálogo Aviso de qualidade de dados.

Remover um aviso de qualidade de dados

Quando um aviso não se aplicamais, você pode removê-lo navegando até o ativo de dados

com o aviso.

1. Abra a caixa de diálogo Aviso de qualidade de dados para o ativo. Como você faz
isso depende do tipo de ativo.

l Para todos os tipos de ativos, exceto colunas: selecione o menu Mais ações (. .
.) ao lado do ativo de dados e selecione Aviso de qualidade.

l Para colunas: na página da tabela, marque a caixa de seleção ao lado da
coluna. Clique no menu Ações e selecione Aviso de qualidade.

2. Desmarque a caixa de seleção Habilitar aviso para remover o aviso.
3. Clique em Salvar.
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Quem pode fazer isso

Para definir um aviso de qualidade de dados, você deve:

l ser um servidor ou administrador de site ou

l ter o recurso Sobrescrever para o ativo.

Gerenciar extensões de painel no Tableau Server

As extensões de painel são aplicativos daWeb executados em áreas personalizadas do pai-

nel e podem interagir com o restante do painel usando a API de extensões do Tableau. As

extensões de painel dão aos usuários a capacidade de interagir com dados de outros apli-

cativos diretamente do Tableau.

Observação: é necessário ser um administrador de servidor para habilitar as

extensões de painel no servidor ou para bloquear extensões específicas de serem exe-

cutadas. É necessário ser um administrador de servidor para adicionar extensões à

lista segura e controlar o tipo de dados que as extensões podem acessar. Além disso,

o administrador de servidor pode configurar se os usuários no site verão prompts ao

adicionar ou exibir extensões em umpainel. Para obter informações sobre a segu-

rança de extensão e as opções de implantação recomendadas, consulte Segurança

de extensão - Práticas recomendadas para implantação.Segurança de extensão - Prá-

ticas recomendadas para implantação

Para obter informações sobre o uso de extensões de painel no Tableau, consulte Usar

extensões de painel.

Procurando pelo Tableau Cloud? Consulte Gerenciar extensões de painel no Tableau

Cloud.
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Antes de executar as extensões no Tableau Server

OTableau oferece suporte para dois tipos de extensões de painel: extensões habilitadas

para rede, que podem ser hospedadas em servidoresWeb localizados dentro ou fora da

rede local e têm acesso total àWeb, e extensões de área restrita, que são executadas em

umambiente protegido sem acesso a qualquer outro recurso ou serviço naWeb.

Observação: a partir da versão 2021.1.0, o Tableau oferece suporte à integração com
o Einstein Discovery por meio da extensão do painel do Einstein Discovery. Essa é uma

extensão especial que tem acesso a dados emSalesforce.com e é permitida por

padrão. Não é considerada uma extensão habilitada para rede ou uma extensão em

área restrita. Para obter mais informações sobre a integração do Einstein Discovery,

consulte O que há de novo e o que foi alterado no Tableau Server .

As extensões de área restrita são hospedadas pelo Tableau e empregam padrõesW3C,

como a Política de segurança de conteúdo (CSP), para garantir que a extensão não possa

fazer chamadas de rede fora do Tableau Server de hospedagem. Uma extensão de área

restrita pode consultar dados no painel, mas não pode enviar esses dados para fora da área

restrita. As extensões de área restrita são compatíveis com o Tableau 2019.4 e posteriores.

Por padrão, as extensões de área restrita podem ser executadas se as extensões estiverem

ativadas para o site.

As extensões de painel habilitadas para rede são aplicativosWeb e podem ser executadas

em qualquer computador configurada como servidor Web. Isso inclui computadores locais,

computadores em seu domínio e sites de terceiros. Como as extensões habilitadas para

rede podem ser hospedadas em sites de terceiros e ter acesso aos dados no painel, é neces-

sário permitir as extensões confiáveis. Consulte Testar a segurança das extensões habi-

litadas para rede.

Por segurança, é possível usar as configurações das extensões de painel no Tableau Ser-

ver para controlar e limitar aquelas que podem ser executadas.
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l Por padrão, as extensões de área restrita podem ser executadas se as extensões

estiverem ativadas para o site.

l Por padrão, as extensões habilitadas para rede não serão permitidas, amenos que

tenham sido explicitamente adicionadas à lista de permissões.

l Por padrão, apenas as extensões que usam o protocolo HTTPS são permitidas, o

que garante um canal codificado para envio e recebimento de dados (a única exce-

ção é para http://localhost).

l Se a extensão habilitada para rede exigir dados completos (acesso aos dados sub-

jacentes), ela não poderá ser executada no Tableau Server, a não ser que você a adi-

cione à lista de permissões e conceda acesso aos dados completos.

Controlar as extensões de painel e o acesso aos dados

Os administradores de servidor podem controlar uma configuração global para permitir

extensões em todos os sites do servidor. Os administradores do servidor tambémpodem

adicionar extensões, incluindo extensões de área restrita, à lista de bloqueio global para

impedir que sejam executadas (consulte Bloquear extensões específicas). Por padrão,

todas as extensões de área restrita são ativadas no servidor, mas os administradores de

site podem optar por substituir o padrão e proibir extensões de área restrita para o site.

Alterar a configuração global que habilita as extensões no servidor

1. Para alterar essa configuração do servidor, vá atéGerenciar todos os sites > Con-
figurações > Extensões. Se o servidor tiver apenas um site único, os controles glo-

bais aparecerão na página de configurações do site.

2. EmExtensões de painel, marque ou desmarque a caixa de seleçãoPermitir que
usuários executem extensões neste servidor . Se essa opção não estiver sele-
cionada, as extensões não terão permissão para serem executadas. Essa con-

figuração global substitui as configuraçõesPermitir que usuários executem
extensões neste site para cada site.
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Alterar as configurações padrão de um site

Os administradores do servidor podem controlar se as extensões são ativadas para o site e

se as extensões de área restrita são permitidas no site. Ou seja, se as extensões forem ati-

vadas no servidor, as configurações padrão do site permitem que extensões de área restrita

sejam executadas no site, contanto que a extensão não seja bloqueada especificamente no

servidor. As configurações padrão do site permitem que extensões habilitadas para rede

sejam executadas se constarem na lista de permissões do site. Extensões individuais de

Sandbox tambémpodem ser adicionadas à lista de permissões, se as extensões de Sand-

box não forem permitidas por padrão.

1. Para alterar essas configurações de site, vá atéConfigurações > Extensões.

2. EmExtensões de painel, configure estas opções:

l Permitir que usuários executem extensões neste site
l Permitir que extensões de área restrita sejam executadas, a menos que
sejam bloqueadas especificamente por um administrador do servidor

Os administradores de servidor podem adicionar ou remover extensões habilitadas para

rede e de Sandbox da lista de permissões de um site. Ao adicionar uma extensão à lista

segura, é possível controlar a permissão de acesso os dados completos. Consulte Adicionar

extensões à lista segura e configurar prompts de usuário

Identificar uma extensão

Como umaplicativo daWeb, uma extensão está associada a umaURL. Use essa URL para

testar e verificar a extensão. Além disso, use a URL para adicionar a extensão à lista segura

e permitir acesso aos dados completos ou à lista de bloqueio para negar acesso.

Se você tiver um arquivo demanifesto da extensão (.trex), um arquivo XML que define as

propriedades da extensão, você poderá encontrar a URL do elemento <source-loca-

tion>.

<source-location>

<url>https://www.example.com/myExtension.html</url>
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</source-location>

Se você tiver adicionado a extensão ao painel, você poderá encontrar a URL nas pro-

priedades da extensão. NomenuMais opções, clique emSobre.

A caixa de diálogo Sobre lista o nome e autor da extensão, o site do autor e a URL da exten-

são.

Adicionar extensões à lista segura e configurar prompts de usuário

Para garantir que os usuários possam usar extensões habilitadas para rede confiáveis,

você pode adicioná-las à lista de permissões do site. Além disso, você tambémpode adi-
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cionar extensões de sandbox à lista de permissões, se as extensões de sandbox não forem

habilitadas por padrão no site.

Na lista segura, você pode conceder ou não acesso da extensão aos dados completos. Por

padrão, ao adicionar uma extensão à lista de permissões, a extensão só tem acesso aos

dados resumidos (ou agregados). Além disso, é possível controlar se os usuários verão um

prompt pedindo que permitam o acesso da extensão aos dados. Você pode querer adi-

cionar uma extensão à lista segura (uma extensão de sandbox, por exemplo) apenas para

que possa configurar se os usuários verão ou não o prompts. Ao ocultar o prompt de usu-

ários, a extensão poderá ser executada imediatamente.

1. Vá atéConfigurações > Extensões.

2. EmHabilitar extensões específicas, adicione a URL da extensão. Consulte Iden-
tificar uma extensão.

3. EscolhaPermitir ouNegar à extensãoAcesso aos dados completos.

O acesso aos dados completos é o acesso aos dados subjacentes na exibição, não

apenas aos dados de resumo ou agregados. O acesso aos dados completos também

inclui informações sobre as fontes de dados, como os nomes das conexões, campos

e tabelas. Namaioria dos casos, se tiver adicionando uma extensão à lista segura

para que possa ser executada, você tambémdeverá permitir que ela tenha acesso

aos dados completos, se necessário. Antes de adicionar extensões à lista segura, cer-

tifique-se de Testar a segurança das extensões habilitadas para rede.

4. EscolhaMostrar ouOcultar osPrompts do usuário.

Os usuários veem os prompts por padrão ao adicionar uma extensão a um painel ou

ao interagir com uma exibição que possui uma extensão. O prompt apresenta deta-

lhes da extensão aos usuários, além de se ela possui acesso aos dados completos. O

prompt dá aos usuários a capacidade de permitir ou negar que a extensão seja exe-

cutada. Você pode ocultar esse prompt de usuários, permitindo que a extensão seja

executada imediatamente.
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Bloquear extensões específicas

A política global padrão permite todas as extensões de área restrita e extensões habilitadas

para rede que constam na lista de permissões de um site. Os administradores de servidor

podem impedir que extensões específicas sejam executadas ao adicioná-las à lista de blo-

queio do servidor. Se uma extensão estiver na lista de bloqueio global, ela substituirá qual-

quer configuração da extensão na lista segura de um site.

1. Para adicionar uma extensão à lista de bloqueio do servidor, vá atéGerenciar
todos os sites > Configurações > Extensões.Em instalações de site único, a

lista de bloqueio está na página de configuraçãoExtensões do site.

2. EmBloquear extensões específicas, adicione a URL da extensão. Consulte Iden-
tificar uma extensão.

Testar a segurança das extensões habilitadas para rede

As extensões de painel são aplicativos daWeb que interagem com dados no Tableau

usando a API de extensões. As extensões de painel habilitadas para rede podem ser hos-

pedadas nos servidoresWeb dentro ou fora do domínio, fazer chamadas de rede e ter

acesso a recursos na Internet. Por causa disso e das possíveis vulnerabilidades, como

script entre sites, você deve testar e verificar extensões de painel habilitadas para rede

antes que os usuários as apliquem nos painéis do Tableau Desktop e antes que você per-

mita extensões no Tableau Server.

Examinar os arquivos de origem

As extensões de painel são aplicativos daWeb e incluem vários arquivosHTML, CSS e

JavaScript, além de um arquivo demanifesto XML (*.trex) que define as propriedades na

extensão. Emmuitos casos, o código de uma extensão de painel está disponível publi-

camente noGitHub e pode ser examinado ou baixado lá. No arquivo demanifesto

(*.trex), você pode encontrar o local de origem ouURL que indica onde a extensão está

hospedada, o nome do autor, além do site ou empresa do autor para entrar em contato e

obter suporte. O elemento <source-location> especifica a URL, o elemento

<author> especifica o nome da empresa e o site a ser contatado para suporte (
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website="SUPPORT_URL"). O site é o linkObter suporte que o usuário vê na caixa de
diálogoSobre da extensão.

Muitas extensões de painel fazem referência a bibliotecas JavaScript externas, como a bibli-

oteca jQuery ou as bibliotecas de API para terceiros. Valide que a URL das bibliotecas exter-

nas aponta para um local confiável da biblioteca. Por exemplo, se o conector fizer referência

à biblioteca jQuery, certifique-se de que ela esteja em um site que é considerado padrão e

seguro.

Todas as extensões devem usar o protocolo HTTPS (https://) para hospedar suas

extensões. Examine os arquivos de origem da extensão para garantir que as referências a

bibliotecas externas que tambémestejam usando o HTTPS ou estejam hospedadas no

mesmo site da extensão. A única exceção à solicitação do HTTPS é se a extensão estiver

hospedada nomesmo computador com o Tableau (http://localhost).

Namedida do possível, tente entender o que o código está fazendo. Em particular, tente

entender como o código está criando solicitações para os sites externos e quais informações

são enviadas na solicitação. Verifique se algum dado fornecido pelo usuário está validado a

impedir o script entre sites.

Entenda o acesso aos dados

A API de extensões do Tableau fornecemétodos que podem acessar os nomes de tabelas

ativas e campos na fonte de dados, as descrições de resumo das conexões da fonte de

dados e os dados subjacentes em umpainel. Se uma extensão utiliza algum dessesméto-

dos em uma exibição, o desenvolvedor da extensão deve declarar que a extensão requer

permissão a dados completos no arquivo demanifesto (.trex). A declaração se parece

com o seguinte.

<permissions>

<permission>full data</permission>

</permissions>

OTableau usa essa declaração para fornecer um prompt aos usuário nomomento da exe-

cução, que oferece a opção de permitir ou não o acesso. Se a extensão usar algum desses
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quartométodos sem declarar uma permissão de dados completos no arquivo demanifesto,

ela carregará, mas as chamadas dométodo falharão.

Para obter informações sobre como uma extensão acessa os dados a partir do painel e dos

métodos JavaScript usados, consulte Acesso aos dados subjacentes na API de extensões

do Tableau. Para entender melhor o que a extensão pode obter sobre os dados, é possível

usar a extensão de painel de amostra DataSources (disponível no Repositório GitHub da

API de extensões do Tableau) para ver quais dados são expostos quando ométodo

getDataSourcesAsync() é chamado.

Testar a extensão em um ambiente isolado

Se possível, teste a extensão de painel em umambiente que esteja isolado do seu ambi-

ente de produção e de computadores de usuário. Por exemplo, adicione uma extensão de

painel a uma lista segura em um computador de teste oumáquina virtual que esteja exe-

cutando uma versão do Tableau Server que não é usada para a produção.

Monitorar o tráfego criado pela extensão de painel

Ao testar uma extensão de painel habilitada para rede, use uma ferramenta como Fiddler,

Charles HTTP proxy ouWireshark para examinar as solicitações e respostas feitas pela

extensão. Certifique-se de que entendeu qual conteúdo a extensão está exigindo. Examine

o tráfego para garantir que a extensão não esteja lendo os dados ou o código que não são

diretamente relacionados à finalidade da extensão.

Configurar conexões com extensões do Analytics

OTableau é compatível com um conjunto de funções que os usuários podem usar para

transmitir expressões a extensões do Analytics para integração comR, Python e Einstein

Discovery.

Observação: você pode usar scripts R e Python para realizar operações de limpeza

complexas em seus fluxos do Tableau Prep, mas a configuração e a funcionalidade

818 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://tableau.github.io/extensions-api/docs/trex_data_access.html
https://github.com/tableau/extensions-api/tree/master/Samples/DataSources
https://github.com/tableau/extensions-api
https://github.com/tableau/extensions-api
http://www.telerik.com/fiddler
http://www.charlesproxy.com/
https://www.wireshark.org/


com suporte podem ser diferentes. Para obter informações, consulte Usar scripts R e

Python em seu fluxo na ajuda do Tableau Prep.

Este tópico descreve como configurar os sites no Tableau Server com extensões do Analy-

tics.

Como o Tableau Server fornece ummecanismo de autenticação, pode ser mais seguro

expor a funcionalidade de extensões do Analytics para usuários no Tableau Server do que

no Tableau Desktop.

Para obter mais informações sobre cenários de usuário e configurar o Tableau Desktop, con-

sulte Transmitir expressões para extensões do Analytics, naAjuda do Tableau Desktop e da

Criação naWeb.

As etapas de configuração neste artigo são específicas para pastas de trabalho. Para obter

informações sobre como você pode usar scripts R e Python para incorporar dados demode-

lagem preditiva em seu fluxo, consulte Usar scripts R e Python em seu fluxo naAjuda do

Tableau Prep .

Histórico de alterações de recursos:

l 2021.2 - Você pode configurar várias conexões de extensão do Analytics para cada

site. (Você está limitado a uma única conexão Einstein Discovery por site.)

Para obter informações sobre como determinar o uso de extensões analíticas em pas-

tas de trabalho, consulte Determinar o uso de extensões de análise .

l 2021.1— o Einstein Discovery é incluído como uma opção de extensão do Analytics.
O Einstein Discovery no Tableau é alimentado por salesforce.com. Consulte seu con-
trato com a salesforce.com para obter os termos aplicáveis.

l 2020.2— é possível configurar uma conexão de extensões do Analytics diferente para
cada site no seu servidor. Antes dessa mudança, uma única configuração de exten-
são do Analytics era aplicada globalmente a todos os sites no servidor.
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l 2020.1 - Essa funcionalidade agora é chamada de extensões do Analytics. Ante-
riormente, o recurso era chamado "serviços externos".

SSL do servidor

Para configurar o SSL para extensões de análise, instale um certificado válido no com-

putador que executa o Tableau Server. O certificado deve ser confiável pelo computador

que executa o Tableau Server. O campo Assunto ou uma das entradas SAN deve cor-

responder exatamente ao URI da configuração do serviço de extensões de análise.

Ativar extensões de análise

Antes de configurar extensões, você deve ativar extensões de análise em todo o servidor.

1. Fazer logon na área de administração do Tableau Server.
l Se você tiver apenas um único site (padrão) no servidor, clique em Con-
figurações e vá até a Etapa 2.

l Se você tiver vários sites em seu servidor:
a. Em Todos os sites, clique em Gerenciar todos os sites .
b. Clique na guia Extensões.

2. Role atéExtensões de análise, selecioneAtivar extensões de análise e clique
emSalvar.

Configurar definições com a extensão de análise

1. Fazer logon na área de administração do Tableau Server.
2. Na página Configurações, clique na guia Extensões e faça rolagem até Extensões

de análise. (Em implantações de vários sites do Tableau Server, navegue até o site
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onde deseja configurar extensões de análise e clique em
Configurações>Extensões.)

3. Somente implantações em vários sites: você deve ativar extensões de análise em
cada site. Em Extensões de análise, selecione Ativar extensões de análise para
site.

4. Em Extensões de análise, clique em Criar nova conexão.
5. Na caixa de diálogo Nova conexão, clique no tipo de conexão que deseja adicionar e

insira as configurações do seu serviço de análise:

6. As opções que você precisa configurar dependem do tipo de conexão que escolher:

l Para conexões do Einstein Discovery, clique em Ativar.
l Para conexões de API de extensões TabPy, RServer e Analytics, digite as segu-
intes informações:
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l Nome de conexão: (obrigatório) especifique o tipo de servidor ao qual
você está se conectando. O RSERVE é compatível com conexões a R
usando o pacote RServe. Tabpy é compatível com conexões com
Python usando o TabPy , ou para outras extensões do Analytics.

l Exigir SSL (recomendado): selecione esta opção para criptografar a
conexão com o serviço de análise. Se você especificar uma URL HTTPS
no campo Nome do host, então deverá selecionar essa opção.

l Nome do host: (obrigatório) especifique o nome ou a URL do com-
putador em que o serviço de análise está sendo executado. Este campo
diferencia maiúsculas de minúsculas.

l Ports: (obrigatório) especifique a porta para o serviço.
l Entre com um nome de usuário e senha (recomendado): selecione
esta opção para especificar o nome de usuário e a senha usados para
autenticar no serviço de análise.

7. Clique em Criar.

Editar ou excluir uma conexão de extensão de análise

Para editar ou excluir uma configuração, navegue atéExtensões de análise na guia
Extensões do seu site.

Clique no íconeEditar ouExcluir e siga as instruções para alterar a configuração.
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Requisito do cliente: cadeia de certificados intermediários para serviço
externo do Rserve

No Tableau Server versão 2020.1, você deve instalar uma sequência de certificados com-

pleta nos computadores Tableau Desktop (Windows eMac) que estão se conectando a

uma conexão externa do Rserve por meio do Tableau Server. Esse requisito se deve à

forma comoRserve gerencia o handshake em conexões seguras.

Importar um certificado raiz no Tableau Desktop não é suficiente, toda a cadeia de cer-

tificados deve ser importada para o computador cliente.

Erros de script

OTableau não pode verificar se as pastas de trabalho que usam uma extensão do Analytics

serão renderizadas corretamente no Tableau Server. Pode haver cenários em que uma bibli-

oteca estatística necessária esteja disponível no computador de um usuário, mas não na ins-

tância da extensão do Analytics que o Tableau Server está usando.

Um aviso será exibido quando você publicar uma pasta de trabalho se ela tiver exibições

que usam uma extensão de análise.

Essa planilha contém scripts de serviço externo, que não podem ser visualizados na

plataforma de destino até que o administrador configure uma conexão de serviço

externo.

Determinar o uso de extensões de análise

A partir da versão 2021.2, as configurações de extensões de análsie sãomapeadas no nível

da pasta de trabalho. Isso permite que os administradores usem exibições personalizadas

para consultar o Repositório do Tableau e determinar quais pastas de trabalho estão

usando quais extensões e com que frequência elas são usadas.
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Para fazer isso, você precisa unir as colunas da tabela de conexões da pasta de trabalho às

tabelas quemostram o uso da pasta de trabalho. Para obter detalhes sobre como criar e

usar exibições administrativas personalizadas, consulte Coletar dados com o repositório do

Tableau Server e Criar exibições administrativas personalizadas .

Extensões da tabela

AsExtensões da tabela permitem que você crie novas tabelas de dados com um script de

extensões do Analytics. Você pode escrever um script TabPy ou Rserve personalizado e,

opcionalmente, adicionar uma oumais tabelas de entrada. As extensões de tabela são com-

patíveis comTableau Cloud, Tableau Server e Tableau Desktop. Este documento é vol-

tado para o Tableau Server.

Observação: os dados são atualizados sempre que você abre uma pasta de trabalho
ou atualiza uma fonte de dados.

Benefícios

AsExtensões da tabela têm os seguintes benefícios para usuários novos e experientes.

l Processamento de dados mais rápido

l Editor de código baixo

l Integra-se a Pergunte aos dados e Explique os dados
l Integra-se com TabPy e Rserve

l Os resultados podem ser usados para construir painéis ou visualizações.

Pré-requisitos

Antes de poder usar extensões de tabela, você deve preencher a lista a seguir.

l Configurar uma extensão de análise
o Para conhecer as etapas de configuração de conexões de extensão de aná-

lise, consulte Configurar conexões com extensões de análise.
l Publique sua pasta de trabalho.
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Criar uma extensão de tabela

Para criar uma nova extensão de tabela, conclua as etapas abaixo.

1. Abra uma pasta de trabalho publicada.

Observação: a pasta de trabalho deve ser publicada antes que você possa adi-
cionar uma extensão de tabela.

2. Em Planilhas, escolha Nova extensão de tabela.

3. (Opcional) Arraste as planilhas para o painel de extensão da tabela.
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4. Em Escolher uma conexão, selecione uma extensão de análise.

5. Em Script, insira seu script.
6. Selecione Aplicar.
7. Escolha Atualizar agora, e os resultados aparecerão na guia Tabela de saída.

8. No campo Nome digite um nome para a nova extensão da tabela.
9. Vá para a guia da planilha e publique a pasta de trabalho para salvá-la.

Observação: se você editar a tabela de entrada, deverá pressionarAplicar nova-
mente antes de poder ver ou usar os dados atualizados da tabela de saída.

Dica de solução de problemas: se a extensão da sua tabela estiver apresentando um
erro, tente usar o botão circularAtualizar fonte de dados, localizado ao lado do botãoSal-
var.
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Extensões de tabela versus extensões do Analytics

OTableau tem alguns recursos diferentes com "extensão" no nome. Embora alguns desses

produtos não estejam relacionados, as extensões de tabela e as extensões do Analytics

estão. O recurso de extensões de tabela depende de uma conexão com extensões do Analy-

tics para funcionar. Detalharemos cada recurso.

Extensões da tabela

O recurso de extensões de tabela permite criar cálculos de pasta de trabalho que enviam

dados e um script de processamento para sua extensão de análise. Os resultados retor-

nados são exibidos como uma tabela na guia Fonte de dados e comomedidas e dimensões

na pasta de trabalho.

Extensões de análise

O recurso de extensões de análise permite estender os cálculos dinâmicos do Tableau com

linguagens de programação como Python, ferramentas externas e plataformas externas.

Após criar uma conexão com uma extensão de análise, você se comunicará com seu ser-

viço externo por meio de campos calculados. Para obter mais informações, consulte Con-

figurar conexões com extensões do Analytics.

Configurar a Integração de Einstein Discovery

Iniciando na versão 2021.1.0, o Tableau Server é compatível com a integração com o Eins-

tein Discovery, disponibilizando previsões do Einstein Discovery para criadores e visu-

alizadores de pastas de trabalho e painéis. A partir da versão 2021.2.0, as previsões do

Einstein Discovery tambémestão disponíveis ao criar fluxos naWeb.

OEinstein Discovery no Tableau é alimentado por salesforce.com. Consulte seu contrato

com a salesforce.com para obter os termos aplicáveis.

Para integrar o Einstein Discovery ao Tableau Server, existem várias etapas de con-

figuração necessárias, incluindo algumas no Tableau Server, e algumas na organização

Salesforce executando o Tableau CRM. Esta visão geral descreve essas etapas para

Tableau Software 827

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server/pt-br/config_r_tabpy.htm
https://help.tableau.com/current/server/pt-br/config_r_tabpy.htm
http://salesforce.com/
http://salesforce.com/


extensões do painel, extensões do Analytics e extensões do Tableau Prep e fornece links

para tópicos específicos com etapas para concluir a configuração do servidor.

Para obter detalhes sobre como usar as previsões do Einstein Discovery no Tableau, inclu-

indo requisitos de licenciamento e permissão, consulte Integrar as previsões do Einstein

Discovery no Tableau no Tableau Desktop e na Ajuda de Criação naWeb. Para obter infor-

mações sobre como adicionar previsões em fluxos, consulte Adicionar previsões do Eins-

tein Discovery ao seu fluxo .

Extensão do painel do Einstein Discovery

A extensão do painel Einstein Discovery permite que os criadores da pasta de trabalho apa-

reçam em tempo real no Tableau. A extensão do painel oferece previsões interativamente,

sob demanda, usando dados de origem emuma pasta de trabalho do Tableau e um

modelo baseado no Einstein Discovery implantado no Salesforce.

Para configurar o Tableau Server para a extensão do painel do Einstein Discovery ou a

extensão do Analytics você precisa fazer o seguinte:

1. No Tableau Server:
a. Habilite tokens OAuth salvos para conexões de dados e extensões no Tableau

Server. Permitir tokens de acesso salvos
b. Habilite extensões do painel para o servidor. ConsulteGerenciar extensões de

painel no Tableau Server
2. No Salesforce, na organização que executa o Einstein Discovery:

a. Configurar CORS no Salesforce.com para integração do Einstein Discovery
no Tableau Server.

b. No Salesforce, na organização que executa o Tableau CRM, crie um aplicativo
conectado. Consulte Etapa 1: criar um aplicativo conectado ao Salesforce.

3. No Tableau Server, configure o servidor para credenciais SF OAuth salvas usando
informações do aplicativo conectado. Etapa 2: configurar Tableau Server para Sales-
force.comOAuth
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Extensão de análise do Einstein Discovery

A extensão de análise Einstein Discovery oferece a seus usuários a capacidade de inserir

previsões diretamente nos campos calculados do Tableau. Um script de cálculo de tabela

solicita previsões de ummodelo implementado no Salesforce ao passar a ID de previsão

associada e dados de entrada exigidos pelomodelo. Use oGerenciador demodelo no Sales-

force para gerar automaticamente um script de cálculo de tabela tableau e, em seguida, cole

esse script em um campo calculado para uso em uma pasta de trabalho do Tableau.

Para configurar o Tableau Server para a extensão analítica do Einstein Discovery ou do

Analytics você precisa fazer o seguinte:

1. No Tableau Server:
a. Habilite tokens OAuth salvos para conexões de dados e extensões no Tableau

Server. Permitir tokens de acesso salvos
b. Habilite extensões analíticas para o servidor e configure um tipo de conexão.

Consulte:Configurar conexões com extensões do Analytics
2. No Salesforce, na organização que executa o Einstein Discovery, crie um aplicativo

conectado. Consulte Etapa 1: criar um aplicativo conectado ao Salesforce.
3. No Tableau Server, configure o servidor para credenciais SF OAuth salvas usando

informações do aplicativo conectado. Etapa 2: configurar Tableau Server para Sales-
force.comOAuth

Extensões Einstein Discovery no Tableau Prep

Compatível comTableau Server e Tableau Cloud a partir da versão 2021.2.0

A extensão Einstein Discovery no Tableau Prep permite que os usuários incorporem pre-

visões do Einstein diretamente em seus fluxos ao criar fluxos naWeb.

Para configurar o Tableau Server ou Tableau Cloud para a extensão Einstein Discovery no

Tableau Prep, você precisa fazer o seguinte:
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1. No Tableau Server:
a. Habilite tokens OAuth salvos para conexões de dados e extensões no Tableau

Server. Consulte Permitir tokens de acesso salvos
b. Habilite extensões do Tableau Prep para o servidor. Consulte Habilitar as

extensões do Tableau Prep .
2. No Salesforce, na organização que executa o Einstein Discovery, crie um aplicativo

conectado. Consulte Etapa 1: criar um aplicativo conectado ao Salesforce.
3. No Tableau Server, configure o servidor para credenciais SF OAuth salvas usando

informações do aplicativo conectado. Etapa 2: configurar Tableau Server para Sales-
force.comOAuth

Configurar Ações externas integração de fluxo

Observação: as ações externas no Tableau dependem em funcionalidade fornecida

pelo Salesforce Flow. O recurso envia seus dados selecionados para o Salesforce

Flow, que é executado em uma infraestrutura separada do Salesforce. O uso do Sales-

force Flow e de outros produtos e serviços da Salesforce está sujeito ao seu contrato

com a Salesforce.

Para obter mais informações sobre como usar o Ações externas, consulte Integrar Ações

externas.

Requisitos de edições, funções de site e permissões

Para configurar e usar fluxos de trabalho do Ações externas, você e qualquer pessoa que

usará fluxos de trabalho devem ter determinadas funções e permissões de site em edições

do Salesforce e Tableau que aceitemAções externas.

Produto Edições Funções e permissões de sites

Tableau Tableau Cloud,
Tableau Desktop
ou Tableau Server

Para criar ou editar um fluxo de trabalho: Fun-
ção de site Creator ou Explorer (pode publicar) e per-

missões para editar e salvar pastas de trabalho
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Produto Edições Funções e permissões de sites

versões 2022.3 ou
posteriores

(Linux | Windows)

Para usar um fluxo de trabalho: qualquer função
de site

Salesforce Edição Essentials,
Professional, Enter-
prise, Per-
formance,
Unlimited ou Deve-
loper (consulte Edi-
ções do
Salesforce)

Para criar ou editar um fluxo:Gerenciar per-
missões de fluxo

Para usar um fluxo: Permissão Executar fluxos ou
configuração de Usuário de fluxo na página de deta-

lhes do usuário ou substituir o comportamento

padrão e restringir o acesso a perfis habilitados ou

configuração de conjuntos de permissões no nó de

fluxo (consulte Como funciona a segurança de

fluxo?)

Requisitos de implantação para Ações externas

Para usar a extensão de fluxo de trabalho Ações externas, o administrador do Salesforce

deve criar um aplicativo conectado no Salesforce para Tableau Server.

Além disso, o domínio do site do Tableau Server ou do Tableau Cloud onde a extensão será

implantada deve ser adicionado à lista de permissões do Salesforce Cross-Origin Resource

Sharing (CORS) .

Habilitar ou desabilitar Ações externas

No Tableau 2022.3 e posteriores, o recurso do Ações externas do Tableau é ativado por

padrão. Para desativar o recurso, você pode usar a interface de linha de comando (CLI) do

Tableau ServicesManager (TSM) ou configure as configurações de nível de site.

Tableau Software 831

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server-linux/pt-br/web_author_who.htm
https://help.tableau.com/current/server/pt-br/web_author_who.htm
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.overview_edition.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.overview_edition.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.overview_edition.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_task_admin_permission_flow.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_task_admin_permission_flow.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_task_admin_permission_flow.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.user_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.user_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_distribute_security.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_distribute_security.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.connected_app_create.htm
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.extend_code_cors.htm
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.extend_code_cors.htm


Usar a CLI do TSM

Use a CLI do TSMpara definir o valor para a chave de configuração vizql-

server.workflow_objects_enabled para tsm configuration set -k

vizqlserver.workflow_objects_enabled -v false.

Depois de alterar o valor da chave de configuração, certifique-se de aplicar a alteração

usando o comando tsm pending-changes apply. Se as alterações pendentes exi-

girem uma reinicialização do servidor, o comando pending-changes apply exibirá um

prompt para que você saiba que ocorrerá uma reinicialização. Esse prompt será exibido

mesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o

prompt com a opção --ignore-prompt, mas ela não altera o comportamento de rei-

nicialização. Se as alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem

umprompt. Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Modificar configurações no nível do site

Para obter mais informações sobre como personalizar as configurações de nível de site no

Tableau Server, consulte Referência de configurações de site.

Integrar o Tableau com a área de trabalho do Slack

A partir da versão 2021.3, o Tableau Server e o Tableau Cloud oferecem suporte à inte-

gração com o Slack, disponibilizando as notificações do Tableau para usuários licenciados

do Tableau em sua área de trabalho do Slack.

A integração do Tableau para Slack permite que você conecte seu site do Tableau a um

espaço de trabalho do Slack. Depois de habilitado, os usuários do Tableau podem ver noti-

ficações no Slack quando colegas de equipe compartilham conteúdo com eles, quando são

mencionados em um comentário ou quando os dados atingem um limite especificado em

umalerta baseado em dados. Se um administrador de site no Tableau Cloud ou um admi-

nistrador de servidor no Tableau Server habilitar notificações em um site, os usuários

podem controlar quais notificações eles recebem no Slack definindo asConfigurações de

conta . Para obter mais informações, consulte Ver notificações do Tableau no Slack .
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Algumas preferências de notificação podem não estar disponíveis se os recursos estiverem

desativados para seu site. Por exemplo, se a configuração Visibilidade do usuário estiver

definida como Limitada, as notificações serão desativadas. Para obter mais informações,

consulte Referência de configurações do site e Gerenciar Visibilidade do usuário do site.

Para integrar o Slack ao site do Tableau, existem poucas etapas de configuração neces-

sárias, incluindo algumas no site do Tableau, e algumas na área de trabalho do Slack ao

qual você deseja se conectar. Esta visão geral descreve essas etapas para administradores

de site do Tableau no Tableau Cloud ou umAdministrador do Tableau Server no Tableau

Server e administradores da área de trabalho do Slack.

Requisitos

Habilitar o Tableau no Slack requer um administrador de espaço de trabalho do Slack e um

administrador de site do Tableau no Tableau Cloud ou um administrador do Tableau Server

no Tableau Server.

Conectar um site do Tableau Server à área de trabalho do Slack

Umadministrador do Tableau Server pode conectar uma área de trabalho do Slack a um

site do Tableau Server. Conectar seu site do Tableau a uma área de trabalho do Slack con-

siste em três tarefas:

l Administrador da área de trabalho do Slack: crie um aplicativo privado do Slack
na plataforma de API do Slack

l Administrador do servidor do Tableau: use as informações do aplicativo para adi-
cionar um cliente OAuth

l Administrador do servidor do Tableau: conecte seu site do Tableau ao Slack.

Cada site do Tableau pode se conectar a uma área de trabalho do Slack por site do

Tableau. Para obter informações sobre como criar aplicativos Slack, consulte as Práticas

recomendadas e as diretrizes do Slack para a plataforma Slack .

Observação: se estiver usando um servidor proxy, certifique-se de seguir as orientações de

configurações de proxy emConfiguração de proxies no Tableau Server antes de começar.
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Além disso, paraWindows:

l Certifique-se de que as variáveis de ambiente do Windows já tenham http_proxy

ehttps_proxy especificados. Para obter mais informações e instruções sobre
como especificar variáveisde ambiente, consulte Configuração de proxies no
Tableau Server.

l Adicione os domínios do Slack nesta lista à lista de permissões. Para obter mais infor-
mações, consulte Como se comunicar com a Internet.

Etapa 1: criar um aplicativo do Tableau Slack

Administrador da área de trabalho do Slack:

1. Acesse a documentação da API do Slack e selecione Criar novo aplicativo
2. Selecione Do zero, em seguida, adicione um nome de aplicativo e a área de trabalho

para o aplicativo existir. Selecione Criar novo aplicativo.
3. Dê um nome ao seu aplicativo e selecione uma área de trabalho do Slack.

4. Você será levado às configurações de informações básicas do aplicativo. A partir
daqui, você pode modificar os privilégios do aplicativo, a descrição e muito mais.

5. Selecione Bots na seção Adicionar recursos e funcionalidade e, em seguida, sele-
cione Revisar escopos para adicionar.

6. Em Escopos de token de bot, adicione estes escopos:
l chat:write

l files:write

l users:read

l users:read.email

7. SelecioneOAuth e permissões no menu de navegação.

Importante: Ativar a rotação de token para seu aplicativo Tableau Slack fará com
que as notificações parem de funcionar no Slack. A rotação de token não pode ser

removida após ser adicionada.

8. Selecione Adicionar nova URL de redirecionamento.
9. Adicione uma URL totalmente qualificadahttps://<Tableau Server

URL>/auth/add_oauth_token

10. Selecione Informações básicas no menu de navegação.
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11. Forneça a ID do cliente, o segredo do cliente e a URL de redirecionamento ao admi-
nistrador do servidor do Tableau.

12. Adicione o aplicativo Tableau à área de trabalho do Slack selecionando Informações
básicas no menu Configurações e, em seguida, Instalar.

Observação: os administradores podem compartilhar seus aplicativos com outros espa-

ços de trabalho do Slack ativando uma opção de distribuição. Para obter mais infor-

mações, consulte Gerenciar distribuição na documentação do Slack.

Etapa 2: adicionar um cliente OAuth ao site do Tableau

Administrador do Tableau Server:

Oadministrador do servidor do Tableau adicionará o cliente OAuth do administrador do

espaço de trabalho do Slack e, em seguida, conectará o site do Tableau ao Slack.

1. Faça login no site que deseja conectar ao Slack. Na página Configurações do seu site,
selecione a guia Integrações.

2. Em Conectividade do Slack, selecione Adicionar cliente OAuth.
3. Adicione a ID do cliente, o segredo do cliente e a URL de redirecionamento do

administrador da área de trabalho do Slack e selecione Adicionar cliente OAuth na
caixa de diálogo.

4. O tipo de conexão e a ID do cliente serão exibidos na tabela.

Etapa 3: finalizar a conexão

Administrador do Tableau Server:

Quando o cliente OAuth é adicionado à Conectividade Slack:

1. Selecione Conectar ao Slack.
2. Siga o prompt para entrar na sua área de trabalho do Slack.
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3. Selecione Permitir para dar ao seu site do Tableau acesso à área de trabalho do
Slack.

Osite do Tableau e a área de trabalho do Slack agora estão conectados. Na área de tra-

balho do Slack, os usuários licenciados do Tableau podem receber notificações do Slack

quando alguém compartilha o conteúdo do Tableau, quando um alerta baseado em dados

é disparado ou quando alguém é@mencionado em um comentário em uma exibição ou

pasta de trabalho.

Desconectar um site do Tableau Server do Slack

Você pode desconectar um site do Tableau de uma área de trabalho do Slack sele-

cionandoDesconectar do Slack na guia Integrações das configurações do site. Os usu-
ários continuarão a receber notificações por algum tempo. As informações do cliente

OAuth que você adicionou na Etapa 2 são retidas e podem ser usadas para se conectar a

um novo espaço de trabalho, se necessário.

Atualizar seu aplicativo Tableau Slack

Quando uma nova versão do aplicativo Tableau Slack está disponível, o Tableau reco-

menda reinstalar o aplicativo paramanter o desempenho do aplicativo e usar novos recur-

sos.

Para reinstalar o aplicativo Tableau para Slack, selecioneDesconectar do Slack na guia
Integrações das configurações do seu site e siga as etapas de conexão em Integrar o

Tableau com a área de trabalho do Slack .

Criadores: conectar a dados na Web

Antes de criar uma pasta de trabalho e uma exibição naWeb, para analisar seus dados na

Web, é necessário conectar-se aos seus dados. OTableau suporta a conexão a fontes de

dados daWeb publicadas pelo Tableau Desktop ou, diretamente, a dados por meio do

Tableau Cloud, Tableau Server ou Tableau Public.
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A partir de 2019.3, o Tableau Catalog está disponível como parte da oferta do DataMana-

gement para Tableau Server e Tableau Cloud. Quando o Tableau Catalog estiver habilitado

no ambiente, além de navegar e conectar-se a dados do Explorer, você tambémpode fazer

isso emmais tipos de dados, como bancos de dados e tabelas, do Tableau Catalog. Para

obter mais informações sobre o Tableau Catalog, consulte "Sobre Tableau Catalog" na

ajuda do Tableau Server ou Tableau Cloud. A partir de 2021.4, o DataManagement inclui

conexões virtuais, um ponto de acesso central aos dados. Para obter mais informações

sobre as “Conexões virtuais e as políticas de dados”, consulte a ajuda do Tableau Server ou

Tableau Cloud.

Abrir a página Conectar-se a dados

NaWeb, você usa a página Conectar-se a dados para acessar os dados. Depois de fazer

logon no Tableau Cloud ou Tableau Server, você pode abrir esta página de duasmaneiras:

l Página inicial >Nova >Pasta de trabalho
l Explorer > Nova >Pasta de trabalho

Se você estiver no Tableau Public, poderá abrir esta página no seu perfil de autor:

l Meu perfil >Criar uma visualização
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Selecione o ícone do filtro para filtrar por Tipo de conexão e Certificado.

Além de se conectar a fontes de dados, quando você tem oDataManagement, pode se

conectar aos dados com uma conexão virtual. Quando o Tableau Catalog está habilitado,

tambémé possível se conectar a bancos de dados, arquivos e tabelas.

l É possível selecionar Fontes de dados,Conexões virtuais,Bancos de dados e
arquivos ou Tabelas para pesquisar dados.
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l Ao selecionar Bancos de dados e arquivos ou Tabelas, você pode filtrar ativos por
Aviso de qualidade de dados: Todos os ativos, Ativos sem avisos e Ativos com avisos.

Na página Conectar-se a dados, as guias que você vê dependem do produto que você tem.

Tableau Server
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No Tableau Server, selecione uma das guias a seguir para conectar-se aos dados: Neste

site, Arquivos e Conectores.

Conectar-se a dados neste site

1. Selecione Neste site para navegar ou pesquisar as fontes de dados publicadas.
2. Selecione a fonte de dados em Nome e clique no botão Conectar.

Observação: além de conectar-se a fontes de dados, quando você tem oDataMana-

gement, é possível usarNeste site para se conectar a dados usando uma conexão vir-
tual. Quando o Tableau Catalog está habilitado, tambémé possível se conectar a

bancos de dados, arquivos e tabelas.

Conectar-se a arquivos

OTableau é compatível com carregamento de Excel, fontes de dados baseadas em texto

(.xlsx, .csv, .tsv) e formatos de arquivo espaciais que exigem somente um arquivo (.kml, .ge-

ojson, .topojson, .json, arquivos no formato da Esri e os arquivosGeodatabases da Esri

compactados em um *.zip) diretamente no navegador. Na guiaArquivos do painelConec-
tar-se a dados, conecte-se a um arquivo o arrastando-o e soltando-o no campo ou cli-

cando em Fazer upload por meio do computador. O tamanhomáximo do arquivo que

você pode carregar é 1GB.

Uso de conectores

Na guiaConectores, é possível conectar-se a dados armazenados em umbanco de

dados na nuvem ou em um servidor na sua empresa. É necessário fornecer informações

de conexão para cada conexão de dados realizada. Por exemplo, para amaioria das cone-

xões de dados, será necessário fornecer um nome de servidor e suas informações de

logon.

OsConectores compatíveis contêm informações sobre como conectar o Tableau a cada

um desses tipos de conectores, a fim de configurar a sua fonte de dados. Se o conector que

você precisa não for exibido na guia Conectores, será possível se conectar aos dados por
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meio do Tableau Desktop e publicar sua fonte de dados no Tableau Cloud ou no Tableau

Server para a criação naWeb. Saibamais sobre como Publicar uma fonte de dados no

Tableau Desktop.

Quando o Tableau se conecta com sucesso aos dados, a página Fonte de dados é aberta

para que você possa preparar os dados para análise e começar a criar a exibição. Para

saber mais, consulte Criadores: preparar dados naWeb.

Conectores do Tableau Server

ActianMatrix*

Alibaba AnalyticDB

paraMySQL‡

Alibaba Data Lake

Analytics‡

AlibabaMaxCompute‡

Amazon Athena‡

Amazon Aurora para

MySQL‡

Amazon EMR Hadoop

Hive‡

Amazon Redshift‡

Apache Drill‡

Aster Database*

Azure Data Lake Sto-

rageGen2‡

Box‡

Google Drive‡

Impala‡

Kognito*

Kyvos‡

HortonworksHadoop

Hive

IBMBigInsights

IBMDB2‡

IBMPDA (Netezza)*

Kyvos‡

MariaDB‡

MarkLogic*

Microsoft Azure SQL

Database‡

OData‡

OneDrive‡

Oracle‡

Pivotal GreenplumDatabase‡

PostgreSQL‡

ProgressOpenEdge*

Presto‡

Qubole Presto

SAP HANA (somente para cone-

xões virtuais)‡

SAP Sybase ASE*

SAP Sybase IQ*

Salesforce‡

Listas do SharePoint‡

SingleStore (anteriormente

MemSQL)‡
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Cloudera Hadoop‡

Databricks‡

Datorama by Sales-

force‡

Denodo‡

Dremio byDremio‡

Dropbox‡

Esri Connector‡

Exasol‡

Google BigQuery**‡

Google Cloud SQL

Microsoft Azure Synapse

Analytics‡

Microsoft SQL Server‡

MonetDB*

MongoDB BI Connector‡

MySQL‡

Snowflake‡

Spark SQL‡

Teradata***‡

Vertica‡

*Não disponível em servidores Linux.

**OGoogle BigQuery precisa deOAuth ao criar fontes de dados daWeb. Saibamais sobre

como os administradores do servidor podemConfigurar OAuth para Google.

***Atualmente, a criação naWeb da Teradata não aceita a funcionalidade de banda de con-

sulta. Consulte Teradata para obter mais detalhes.

‡Aceita conexões virtuais se você tiver o DataManagement. Consulte Sobre conexões vir-

tuais e políticas de dados na ajuda do Tableau Server para obter detalhes.

Tableau Catalog Conectores compatíveis

OTableau Catalog oferece suporte à conexão com um subconjunto dos conectores de

dados com o qual o Tableau Server é compatível. Se uma fonte de dados, um banco de

dados, um arquivo ou uma tabela estiver esmaecido, você não poderá se conectar usando
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o Tableau Server. No entanto, é possível se conectar no painelConectar do Tableau Desk-

top, se você tem as permissões corretas.

Tableau Cloud

No Tableau Cloud, selecione uma das guias a seguir para conectar-se a dados: Neste site,

Arquivos, Conectores eModelos de painel.

Conectar-se a dados neste site

1. Selecione Neste site para navegar ou pesquisar as fontes de dados publicadas.
2. Selecione a fonte de dados em Nome e clique no botão Conectar

Observação: além de conectar-se a fontes de dados, quando você tem oDataMana-

gement, é possível usarNeste site para se conectar a dados usando uma conexão vir-
tual. Quando o Tableau Catalog está habilitado, tambémé possível se conectar a

bancos de dados, arquivos e tabelas.

Conectar-se a arquivos

OTableau suporta o upload de fontes de dados do Excel ou de texto (.xlsx, .csv, .tsv) dire-

tamente no navegador. Na guiaArquivos do painel Conectar-se a dados, conecte-se a um
arquivo do Excel ou de texto arrastando e soltando-o no campo ou clicando em Fazer
upload por meio do computador. O tamanhomáximo do arquivo que você pode carregar

é 1GB.

Uso de conectores

Na guiaConectores, é possível conectar-se a dados armazenados em umbanco de dados

na nuvem ou em um servidor na sua empresa. É necessário fornecer informações de cone-

xão para cada conexão de dados realizada. Por exemplo, para amaioria das conexões de

dados, será necessário fornecer um nome de servidor e suas informações de logon.
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Conectores compatíveis têm informações sobre como conectar o Tableau aos dados

usando conectores. Se o conector que você precisa não for exibido na guia Conectores,

será possível se conectar aos dados por meio do Tableau Desktop e publicar sua fonte de

dados no Tableau Cloud ou no Tableau Server para a criação naWeb. Saibamais sobre

como Publicar uma fonte de dados no Tableau Desktop.

Observação: se você não conseguir se conectar aos seus dados do Tableau Cloud,
verifique se o banco de dados está acessível publicamente. OTableau Cloud pode se

conectar somente a dados que são acessíveis na Internet pública. Se os dados esti-

verem protegidos por uma rede privada, você poderá se conectar usando o Tableau

Bridge. Para saber mais, consulte Publicadores: usar o Tableau Bridge paramanter os

dados atualizados do Tableau Cloud.

Conectores do Tableau Cloud

Alibaba AnalyticsDB para

MySQL‡

Alibaba Data Lake Analytics‡

AlibabaMaxCompute‡

Amazon Athena‡

Amazon Aurora paraMySQL‡

Amazon EMR Hadoop Hive‡

Amazon Redshift‡

Apache Drill‡

Azure Data Lake Storage

Gen2‡

Exasol‡

Google BigQuery*‡

Google Cloud SQL (com-

patível comMySQL)‡§

Google Drive‡

HortonworksHadoop

Hive

IBMDB2‡

Impala‡

Kyvos‡

OData‡

OneDrive*‡

Oracle‡

Pivotal GreenplumData-

base‡

PostgreSQL‡

Presto‡

Salesforce‡

SAP HANA (somente

para conexões virtuais)‡

Listas do SharePoint‡
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Azure Synapse Analytics (com-

patível com o SQL Server)

Box‡

Cloudera Hadoop‡

Databricks‡

Datorama by Salesforce‡

Denodo‡

Dremio byDremio‡

Dropbox*‡

Esri Connector‡

MariaDB‡

Microsoft Azure

SQL Database‡

Microsoft Azure Synapse

Analytics‡

Microsoft SQL Server‡

MongoDB BI Connector‡

MySQL‡

SingleStore (ante-

riormenteMemSQL)‡

Snowflake‡

Spark SQL‡

Teradata**‡

Vertica‡

*Para obter mais informações sobre o uso do padrãoOAuth 2.0 para conexõesGoogle

BigQuery, OneDrive e Dropbox no Tableau Cloud, consulte ConexõesOAuth.

**Atualmente, a criação naWeb da Teradata não aceita a funcionalidade de banda de con-

sulta. Consulte Teradata para obter mais detalhes.

‡Aceita conexões virtuais se você tiver o DataManagement. Consulte Sobre conexões vir-

tuais e políticas de dados na ajuda do Tableau Cloud para obter detalhes.

§OTableau Cloud não oferece suporte a SSL usando oGoogle Cloud SQL.

Tableau Catalog Conectores compatíveis

OTableau Catalog oferece suporte à conexão com um subconjunto dos conectores de

dados com o qual o Tableau Cloud é compatível. Se uma fonte de dados, um banco de

dados, um arquivo ou uma tabela estiver esmaecido, você não poderá se conectar usando o

Tableau Cloud. No entanto, é possível se conectar no painelConectar do Tableau Desk-

top, se você tem as permissões corretas.
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Usar Dashboard Starters

No Tableau Cloud, é possível criar e analisar dados do Navegador de vendas do LinkedIn,

Oracle Eloqua, Salesforce, ServiceNow ITSMeQuickBooksOnline usando Dashboard

Starters. Na guiaModelo de painel, na lista de designs predefinidos, selecione uma
opção e clique emUsar painel. Consulte Modelos básicos de painel para fontes de dados
baseadas em nuvem para obter detalhes.

Tableau Public

No Tableau Public, você pode se conectar aos dados carregando um arquivo compatível.

Conectar-se a arquivos

OTableau suporta o upload de fontes de dados do Excel ou de texto (.xlsx, .csv, .tsv) dire-

tamente no navegador. Na guiaArquivos do painel Conectar-se a dados, conecte-se a
um arquivo do Excel ou de texto arrastando e soltando-o no campo ou clicando em Fazer
upload por meio do computador. O tamanhomáximo do arquivo que você pode car-

regar é 1GB.

Se você não tiver um conjunto de dados, confira os conjuntos de dados de amostra gra-

tuitos no site do Tableau Public.

Uso de conectores

Na guiaConectores, é possível conectar-se a dados armazenados em umbanco de

dados na nuvem. É necessário fornecer informações de conexão para cada conexão de

dados realizada. Por exemplo, para amaioria das conexões de dados, será necessário for-

necer suas informações de logon.

Conectores compatíveis têm informações sobre como conectar o Tableau aos dados

usando conectores. Se o conector que você precisa não for exibido na guia Conectores,

será possível se conectar aos dados por meio do Tableau Desktop e criar uma extração de

dados.
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Observação: se você não conseguir se conectar aos seus dados do Tableau Public,
verifique se o banco de dados está acessível publicamente. OTableau Public pode se

conectar somente a dados que são acessíveis na Internet pública.

Conectores do Tableau Public

Google Drive

OData

Após conectar-se

Quando o Tableau se conecta aos dados, a página Fonte de dados é aberta para que você

possa preparar os dados para análise e começar a criar a exibição. Para saber mais, con-

sulte Criadores: preparar dados naWeb.

Manter dados atualizados na criação naWeb

Atualizar arquivos carregados no Tableau Cloud ou no Tableau Server: se fizer o
upload de um arquivomanualmente (Excel ou texto) para criação naWeb, o Tableau não

poderá atualizar o arquivo automaticamente. Para atualizar seus dados, selecione “Editar

conexão” para fazer upload de uma nova versão do arquivo.

No Tableau Public, vá até a visualização e clique emSolicitar atualização. Você também
podemanter os dados atualizados automaticamente selecionando "Mantenha esses dados

em sincronia" no Tableau Desktop Public Edition.

Atualizar fontes de dados publicadas baseadas em arquivos no Tableau Cloud: se
você tiver uma fonte de dados publicada no Tableau Cloud (publicada por meio do Tableau

Desktop) que usa dados baseados em arquivos, você podemantê-la atualizada usando o

Tableau Bridge. Para obter mais informações, consulte Ampliar as opções de atualização

de dados usando o Tableau Bridge.
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Executar o SQL inicial

Observação: a versão 2019.2.2 do Tableau Prep Builder e posterior suporta o uso do SQL
inicial, mas ainda não oferece suporte a todas asmesmas opções compatíveis com o

Tableau Desktop . Para obter informações sobre como usar o SQL inicial com o Tableau

Prep Builder, consulte Usar SQL inicial para consultar suas conexões na ajuda on-line do

Tableau Prep Builder.

Ao se conectar a alguns bancos de dados, você pode especificar um comando SQL inicial

que será executado quando uma conexão for feita no banco de dados, por exemplo, ao

abrir a pasta de trabalho, atualizar uma extração, fazer logon ou publicar no Tableau Ser-

ver. OSQL inicial não é executado quando você atualiza a exibição. Observe que o SQL ini-

cial é diferente de uma conexão de SQL personalizado. Uma conexão de SQL

personalizado define uma relação (ou tabela) para emitir consultas. Para obter mais infor-

mações, consulte Conectar a uma consulta de SQL personalizado.

Você pode usar este comando para:

l Configurar tabelas temporárias para serem usadas durante a sessão.

l Configurar um ambiente de dados personalizado.

Você tem a opção de adicionar um comando de SQL inicial na caixa de diálogo Conexão do

servidor ou na página Fonte de dados.

Observação: Se a sua fonte de dados aceita a execução em uma instrução SQL,SQL
inicial aparece no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo Conexão com o servidor

no Tableau Desktop. Para obter informações sobre a sua fonte de dados, consulte

Conectores compatíveis.
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Para usar o SQL inicial

1. Na caixa de diálogo Conexão com o servidor, clique emSQL inicial. Ou, na página
Fonte de dados, selecioneDados > SQL inicial, ouDados > Faixa de consulta e
SQL inicial, dependendo do banco de dados ao qual você vai se conectar.

2. Insira o comando SQL na caixa de texto SQL inicial. É possível usar omenu suspenso

Inserir para passar parâmetros para sua fonte de dados.

Observação:OTableau não examina se há erros na instrução. Essa instrução SdeQL

é enviada simplesmente ao banco de dados na conexão.

Sua licença de software pode impedi-lo de usar o SQL inicial com sua conexão. Se você

publicar no Tableau Server, o servidor deverá ser configurado para permitir as instruções de

SQL inicial. Por padrão, o software do servidor é configurado para permitir que essas ins-

truções sejam executadas quando a pasta de trabalho é carregada em umnavegador da

Web.

Os administradores podem configurar o servidor para ignorar instruções de SQL inicial

usando o comando tsm configuration set:
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tsm configuration set -k vizqlserver.initialsql.disabled -v

true

Se o servidor não permitir as instruções de SQL inicial, a pasta de trabalho será aberta,

mas os comandos de SQL inicial não serão enviados.

Para obter mais informações sobre o comando tsm configuration set, consulte a

Ajuda do Tableau Server.

Parâmetros em uma instrução de SQL inicial

Você pode passar parâmetros para a sua fonte de dados em uma instrução de SQL inicial.

Isso é útil por várias razões:

l É possível configurar a representação usando os parâmetrosTableauServerUser
ou TableauServerUserFull.

l Se a fonte de dados for compatível, é possível configurar a segurança em nível de

linha (por exemplo, para Oracle VPD ou SAP Sybase ASE), para garantir que os

usuários visualizarão os dados que estão autorizados.

l É possível fornecer mais detalhes no logon, por exemplo, a versão do Tableau ou o

nome da pasta de trabalho.

Os parâmetros a seguir são compatíveis com uma instrução de SQL inicial:

Parâmetro Descrição Exemplo de
valor retornado

TableauServerUser O nome de usuário do usuário do ser-
vidor atual. Use ao configurar a repre-
sentação na servidor. Retorna uma
cadeia de caracteres vazia se o usuário
não estiver conectado ao Tableau Ser-
ver.

jsmith

TableauServerUserFull O nome de usuário e o domínio do usu- domain.lan\jsmith
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ário do servidor atual. Use ao configurar
a representação na servidor. Retorna
uma cadeia de caracteres vazia se o usu-
ário não estiver conectado ao Tableau
Server.

TableauApp O nome do aplicativo do Tableau. Tableau Desktop

Professional

Tableau Server

TableauVersion A versão do aplicativo do Tableau. 9.3

WorkbookName O nome da pasta de trabalho do
Tableau. Use apenas em pastas de tra-
balho com uma fonte de dados incluída.

Análise financeira

Exemplos

Os exemplos a seguir mostrammaneiras diferentes de usar os parâmetros em uma ins-

trução de SQL inicial.

l Esse exemplo define o contexto de segurança no Microsoft SQL Server:

EXECUTE AS USER = [TableauServerUser] WITH NO REVERT;

l Esse exemplomostra como, em uma fonte de dadosDataStax, você pode usar os

parâmetros para adicionar detalhes ao registro ou para configurar uma variável de

sessão paramanter o controle dos dados:

SET TABLEAUVERSION [TableauVersion];

l Este exemplo pode ser usado para ajustar a segurança no nível de linha para Oracle

VPD:

begin

 DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER([TableauServerUser]);
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end;

Observação: os blocos deOracle PL/SQL precisam de um ponto e vírgula à direita

para finalizar o bloco. Consulte a documentação daOracle para obter a sintaxe apro-

priada.

Adiar a execução para o servidor

Você pode adiar uma instrução de SQL inicial, para que ela seja executada apenas no ser-

vidor. Uma razão de adiamento da execução para o servidor é se não houver permissão

para executar os comandos que configuram a representação. Use asmarcas <Ser-

verOnly></ServerOnly> para colocar os comandos que serão executados somente no ser-

vidor.

Exemplo:

CREATE TEMP TABLE TempTable(x varchar(25));

INSERT INTO TempTable VALUES (1);

<ServerOnly>INSERT INTO TempTable Values(2);</ServerOnly>

Segurança e representação

Se você usar o parâmetro TableauServerUser, TableauServerUserFull em uma ins-

trução SQL inicial, uma conexão dedicada que não pode ser compartilhada com outros usu-

ários será criada. Isso também restringirá o compartilhamento de cache, o que pode

melhorar a segurança, mas tambémpode prejudicar o desempenho.

Solucionar problemas de 'criar tabela' para conexões MySQL e Oracle

Em conexões MySQL, as tabelas não são listadas depois de usar o SQL inicial para criar a
tabela

Quando você se conecta aoMySQL, se executar uma instrução de SQL inicial, como as

abaixo, as tabelas podem não aparecer devido àmaneira como o Tableau constrói a con-

sulta:

CREATE TABLE TestV1.testtable77(testID int);
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Para solucionar esse problema, adicione IF NOT EXISTS à instrução SQL:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS TestV1.TestTable(testID int);

Em conexões Oracle, usar o SQL inicial para criar a tabela faz com que o Tableau pare

Quando você se conecta aoOracle e executa uma instrução de SQL inicial, como abaixo, o

Tableau para com uma roda giratória devido àmaneira como o Tableau constrói a consulta:

CREATE TABLE TEST_TABLE (TESTid int)

Para solucionar esse problema, use a seguinte instrução SQL:

BEGIN

EXECUTE IMMEDIATE 'create table test_table(testID int)';

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN NULL;

END;

Criar e interagir com fluxos na Web

A partir da versão 2020.4, você pode criar e interagir com fluxos no Tableau Server para lim-

par e preparar seus dados. Conecte-se aos seus dados, crie um novo fluxo ou edite um fluxo

existente, e seu trabalho é automaticamente salvo a cada poucos segundos àmedida que

você prossegue. Crie fluxos de rascunho que só estão disponíveis para você ou publique

seu fluxo para torná-lo disponível para terceiros. Execute os fluxos individuais diretamente

naWeb ou automaticamente de acordo com a agenda usando o Tableau, se DataMana-

gement estiver licenciado. Para obter mais informações, consulte Tableau Prep naWeb.

Para obter mais informações sobre a configuração do processo de Criação do fluxo do

Tableau Prep no Tableau Server, consulte Criação de fluxos do Tableau Prep.

Conclua as tarefas descritas neste artigo para habilitar a criação naWeb para fluxos e

outros recursos de fluxo naWeb.
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Ativar ou desativar a criação naWeb de fluxo para um site

Ativada por padrão, esta opção controla se os usuários podem criar e editar fluxos em

Tableau Server ou Tableau Cloud

1. Em umnavegador daWeb, entre no servidor como administrador, acesse o site e cli-

que emConfigurações.

2. Na seçãoCriação na Web, desmarque ou selecione Fluxos. Deixe que os usu-
ários editem fluxo no navegador. para ativar ou desativar a funcionalidade.

3. Se você quiser que a alteração entre em vigor imediatamente, reinicie o servidor.

Caso contrário, a alteração terá efeito depois que o cache da sessão do servidor expi-

rar na próxima vez que um usuário fizer logon, depois que sair.

Habilitar tarefas vinculadas

Compatível comTableau Cloud e Tableau Server versão 2021.3 e posterior.

Use a opção Tarefas vinculadas para agendar até 20 fluxos para execução, um após o

outro. As tarefas vinculadas só podem ser executadas em agendamentos com a opção

Tarefas vinculadas selecionada. Para obter mais informações sobre a configuração de
tarefas vinculadas, consulte Agendar tarefas vinculadas.

A partir da versão 2022.1, asTarefas vinculadas são habilitadas por padrão nasCon-
figurações do servidor e para quaisquer novas agendas de fluxo que você criar. Nas
versões anteriores, os administradores devem primeiro habilitar a opção.

Se você tiver vários sites, poderá desativar asTarefas vinculadas para sites individuais
desmarcando as caixas de seleção descritas abaixo.
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Se a configuração for desabilitada depois que as tarefas vinculadas forem agendadas, todas

as tarefas em execução serão concluídas, e as tarefas vinculadas agendadas serão ocul-

tadas e não serãomais exibidas na guia Tarefas agendadas.

Habilitar tarefas vinculadas (versão 2021.4 e anterior)

1. Em umnavegador daWeb, entre no servidor como umadministrador e acesse o site

no qual deseja habilitar Tarefas vinculadas para fluxos. Neste site, clique emCon-
figurações.

2. Na seção Tarefas vinculadas, selecionePermitir que os usuários agendem tare-
fas vinculadas para permitir que os administradores configurem agendas para exe-

cutar tarefas vinculadas.

3. SelecionePermitir que os usuários executem tarefas vinculadas manu-
almente usando Executar agora para permitir que os usuários executem tarefas

de fluxo vinculadas usandoExecutar agora.

Habilitar parâmetros de fluxo

Permita que os usuários planejem e executem fluxos que incluem parâmetros. Os parâ-

metros permitem que os usuários escalonem os fluxos criando-os uma vez e, em seguida,

alterando os valores dos parâmetros para acomodar diferentes cenários de dados.

Os parâmetros podem ser inseridos em uma etapa de entrada para nome de arquivo e cami-

nho, nome de tabela ou ao usar consultas SQL personalizado, em uma etapa de saída para

nome de arquivo e caminho e nome de tabela, e em qualquer tipo de etapa para filtros ou

valores calculados.
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As configurações de parâmetro de fluxo podem ser aplicadas no nível do servidor para

incluir todos os sites no Tableau Server. As configurações podem ser desabilitadas no nível

do site para incluir apenas sites específicos.

Para obter mais informações sobre como usar parâmetros nos fluxos, consulte Criar e usar

parâmetros em fluxos na ajuda do Tableau Prep.

1. Em umnavegador daWeb, entre no servidor como umadministrador e acesse o site

no qual deseja habilitar as extensões dosParâmetros de fluxo. Neste site, clique
emConfigurações.

2. Na seçãoParâmetros de fluxo, selecionePermitir que os usuários executem e
agendem fluxos que usam parâmetros para habilitar a funcionalidade.

3. SelecionePermitir parâmetros que podem aceitar qualquer entrada para per-
mitir que qualquer pessoa executando o fluxo insira qualquer valor de parâmetro no

fluxo em tempo de execução.

Importante: definir esta opção permite que qualquer usuário de fluxo insira qualquer
valor em umparâmetro, potencialmente expondo dados aos quais o usuário não

deve ter acesso.

Se esta opção não for selecionada, os usuários podem selecionar apenas na lista

predefinida de valores de parâmetro, e os fluxos que incluem parâmetros com-

patíveis com qualquer valor não podem ser executados ou planejados para exe-

cução.
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Habilitar o Tableau Prep Conductor

SeDataManagement estiver licenciado, ative esta opção para permitir que os usuários

agendem e rastreiem os fluxos no Tableau Server e Tableau Cloud. Para obter informações

sobre os requisitos de configuração adicionais para Tableau Prep Conductor, consulte

Tableau Prep Conductor.

1. Em umnavegador daWeb, entre no servidor como umadministrador e acesse o site

no qual deseja habilitar o Tableau Prep Conductor. Neste site, clique emCon-
figurações.

2. Na seção Tableau Prep Conductor , selecionePermitir que os usuários agen-
dem e monitorem os fluxos para habilitar a funcionalidade.

Habilitar Executar agora

Controle se os usuários ou apenas os administradores podem executar fluxosmanualmente

usando a opçãoExecutar agora.DataManagement não é necessário para executar fluxos
manualmente.

1. Em umnavegador daWeb, entre no servidor como umadministrador e acesse o site

no qual deseja habilitar a Executar agora para fluxos. Neste site, clique emCon-
figurações.

2. Na seçãoExecutar agora, selecionePermitir que os usuários executem tra-
balhos manualmente usando Executar agora para habilitar a funcionalidade.
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Desmarque a caixa de seleção se apenas Administradores de servidor puderem exe-

cutar fluxosmanualmente.

Inscrições de fluxo

Controle se os usuários podem receber notificações de fluxo sobre tarefas planejadas para

execuções de fluxo bem-sucedidas. DataManagement é necessário para ativar as noti-

ficações.

1. Em umnavegador daWeb, entre no servidor como umadministrador e acesse o site

no qual deseja habilitar as assinaturas de fluxo. Neste site, clique emCon-
figurações.

2. Na seção Inscrições de fluxo, selecionePermitir que os usuários enviem ou
recebam e-mails que incluem dados de saída de fluxo para habilitar a fun-
cionalidade.

Observação: a opção de anexar um tipo de arquivo .csv ou .xlsx ao e-mail está

disponível apenas para ambientes locais.

858 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Habilitar as extensões do Tableau Prep

Compatível comTableau Server e Tableau Cloud a partir da versão 2021.2.0

Defina esta opção para controlar se os usuários podem se conectar ao Einstein Discovery

para executar modelos preditivos em relação aos dados no fluxo.

Você pode usar osmodelos do Einstein Discovery para fazer previsões de pontuação em

massa para os dados no fluxo, ao criar fluxos naWeb. As previsões podem ajudar você a

tomar decisõesmais bem informadas e a executar ações paramelhorar os resultados de

seus negócios.

Você precisará definir configurações adicionais para incluir previsões em nosso fluxo. Para

obter mais informações, consulte Adicionar previsões do Einstein Discovery ao seu fluxo e

Configurar integração do Einstein Discovery.

1. Em umnavegador daWeb, entre no servidor como umadministrador e acesse o site

no qual deseja habilitar as extensões do Tableau Prep. Neste site, clique emCon-
figurações > Extensões.

2. Na seçãoExtensões do Tableau Prep do Tableau, selecionePermitir que os usu-
ários se conectem ao Einstein Discovery para habilitar a funcionalidade.

Ligar ou desligar o salvamento automático

Habilitado por padrão, esse recurso salva automaticamente o trabalho de fluxo de um usu-

ário a cada poucos segundos.

Embora não seja recomendado, os administradores podem desabilitar o salvamento auto-

mático em um site usando ométodo “Atualizar site” da API REST do Tableau Server e a
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configuração flowAutoSaveEnabled. Para obter mais informações, consulte Métodos

de site da API REST do Tableau Server: site de atualização. Para obter mais informações

sobre salvamento automático naWeb, consulte Ligar ou desligar o salvamento automático.

Para obter mais informações sobre configurar sites, consulte Referência de configurações

do site na ajuda do Tableau Server.

Tableau Prep naWeb

O Internet Explorer 11 noWindows e omodo de compatibilidade para o Internet Explorer

não são aceitos.

A partir da versão 2020.4, o Tableau Prep oferece suporte à criação naWeb para fluxos.

Agora você pode criar fluxos para limpar e preparar seus dados usando Tableau Prep Buil-

der, Tableau Server, ou Tableau Cloud. Você tambémpode executar fluxosmanualmente

naWeb e o DataManagement não é necessário.

Embora amaior parte damesma funcionalidade do Tableau Prep Builder também seja

compatível com aWeb, existem algumas diferenças ao criar e trabalhar com os fluxos.

Importante: para criar e editar fluxos naWeb, você deve ter uma licença de Creator. O

DataManagement só é necessário se você quiser executar os fluxos de acordo com a

agenda, usando o Tableau Prep Conductor. Para obter informações sobre como con-

figurar e usar o Tableau Prep Conductor, consulte o Tableau Prep Conductor na ajuda do

Tableau Server e Tableau Cloud.

Instalação e implantação

Para permitir que os usuários criem e editem fluxos naWeb, você precisará fazer várias

configurações no servidor. Para obter mais informações sobre cada uma dessas con-

figurações, consulte Criar e interagir com fluxos naWeb.

l Criação na Web: ativada por padrão, esta opção controla se os usuários podem
criar e editar fluxos em Tableau Server ou Tableau Cloud
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l Executar agora: controla se os usuários ou apenas os administradores podem exe-
cutar fluxos manualmente, usando a opção Executar agora. O Data Management
não é necessário para executar fluxos manualmente na Web.

l Tableau Prep Conductor: se Data Management tiver licença, ative essa opção para
permitir que os usuários agendem e rastreiem os fluxos.

l Tableau Prep Extensions (versão 2021.2.0 e posterior): controla se os usuários
podem se conectar ao Einstein Discovery para aplicar e executar modelos preditivos
em relação aos dados em seu fluxo.

l Salvamento automático: ativado por padrão, esse recurso salva automaticamente
o fluxo de trabalho de um usuário em um intervalo de poucos segundos.

No Tableau Server, os administradores podem ajustar a configuração dos processos de cri-

ação de fluxos do Tableau Prep. Para obter mais informações, consulte Criação de fluxos

do Tableau Prep.

Dados de amostra e limites de processamento

Paramanter o desempenho enquanto trabalha com fluxos naWeb, os limites são aplicados

ao volume de dados que você pode incluir em um fluxo.

Aplicam-se os seguintes limites:

l O tamanho máximo do arquivo é de 1GB ao se conectar aos arquivos.

l A opção de amostragem de dados para incluir todos os dados não está disponível. O
limite padrão de dados da amostra é de 1 milhão de linhas.

l O número máximo de linhas que um usuário pode selecionar, ao usar grandes con-
juntos de dados, é configurado pelo administrador. Como usuário, você pode sele-
cionar o número de linhas até esse limite. Para obter mais informações, consulte
Opções do tsm configuration set.

Para obter mais informações sobre como definir a amostra de dados, consulte Definir o

tamanho da amostra de dados na ajuda do Tableau Prep.

Recursos disponíveis na Web

Quando você cria e edita fluxos naWeb, pode perceber algumas diferenças na navegação e

na disponibilidade de determinados recursos. Embora amaioria dos recursos esteja dis-

ponível em todas as plataformas, alguns recursos são limitados ou ainda não são
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compatíveis com o Tableau Server ou o Tableau Cloud. A tabela a seguir identifica os recur-

sos em que as diferenças podem ser aplicadas.

Área de recursos Exceções Tableau
Prep
Builder

Tableau
Server

Tableau
Cloud

Conectar a dados Alguns conectores podem não
ser compatíveis com aWeb.
Abra o painelConectar no ser-
vidor para ver os conectores
compatíveis.

Criar e organizar o
fluxo

Definir o tamanho da
amostra de dados

No Tableau Server e no
Tableau Cloud, o tamanho dos
dados de amostra está sujeito
aos limites definidos pelo admi-
nistrador

Unir linhas de arqui-
vos e tabelas de
banco de dada na
etapa de entrada

As uniões de linhas de entrada
não podem ser editadas ou cri-
adas no Tableau Server ou no
Tableau Cloud. Somente no
Tableau Prep Builder.

Limpar e formatar
dados

Copiar valores da
grade de dados

Disponível no Tableau Prep
Builder e no Tableau Server a
partir da versão 2022.3 e no
Tableau Cloud a partir de
2022.2 (agosto)

Agregar, unir colu-
nas ou linhas de
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dados

Usar scripts R e
Python no fluxo

As etapas de script não podem
ser adicionadas ao criar ou edi-
tar um fluxo no Tableau Cloud.
No momento, esse recurso é
compatível somente com o
Tableau Prep Builder e com o
Tableau Server.

Criar etapas de flu-
xos reutilizáveis

Salvar os fluxos auto-
maticamente na
Web

Não apli-
cável

Recuperação auto-
mática de arquivos

Não apli-
cável

Não apli-
cável

Exibir saída de fluxo
no Tableau Desktop

Criar uma extração
para um arquivo

Criar uma extração
para uma planilha do
Microsoft Excel

Conectar a uma con-
sulta de SQL per-
sonalizado

Criar uma fonte de
dados publicada

Salvar saída de fluxo
em bancos de dados
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externos

Adicionar previsões
do Einstein Dis-
covery ao seu fluxo

Salvamento automático e como trabalhar com rascunhos

Quando você cria ou edita fluxos no servidor, o trabalho é salvo automaticamente como ras-

cunho em um intervalo de poucos segundos para que você não perca o trabalho, em caso

de acidente ou se uma guia for fechada por acidente.

Os rascunhos são salvos no servidor e no projeto em que você está conectado. Você não

pode salvar ou publicar um rascunho em outro servidor, mas pode salvar o fluxo em outro

projeto desse servidor, usando a opção domenuArquivo > Publicar como.

Só você pode ver o conteúdo do rascunho até a publicação. Se você publicar alterações e

precisar revertê-las, pode usar a caixa de diálogoHistórico de revisões para exibir e
reverter para uma versão publicada anteriormente. Para obter mais informações sobre

como salvar fluxos naWeb, consulte Salvar os fluxos automaticamente naWeb.

Fluxos de publicação na Web

Se você criar um fluxo do zero naWeb ou editar um fluxo existente, antes de executar o

fluxo, é necessário publicá-lo.

l Você só pode publicar fluxos de rascunho no mesmo servidor em que está conec-
tado.
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l Você pode publicar um rascunho em um projeto diferente usando o menu Arquivo e
selecionando Publicar como.

l Você pode inserir credenciais para as conexões de banco de dados do fluxo, a fim de
permitir que o fluxo seja executado sem inserir manualmente as credenciais quando o
fluxo for executado. Se você abrir o fluxo para editá-lo, precisará inserir novamente
suas credenciais.

Inserir credenciais

As credenciais inseridas só se aplicam à execução de fluxos no servidor. Nomomento, é

necessário inserir as credenciaismanualmente ao editar um fluxo conectado a um banco de

dados. As credenciais inseridas só podem ser definidas no nível de fluxo e não no nível do

servidor ou do site.

Execute um destes procedimentos:

l Nomenu superior, selecioneArquivo > Credenciais de conexão > Inserir no
fluxo publicado.

l Ao publicar um fluxo, selecione a caixa de seleção Inserir credenciais. Essa opção é
mostrada quando você selecionaPublicar como para publicar o fluxo em umnovo

projeto pela primeira vez ou quando você está editando um fluxo que foi publicado
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pela última vez por outra pessoa.

Publicar um fluxo

Quando você publica o fluxo, ele se torna a versão atual do fluxo e pode ser executado e

visto por outros usuários com acesso ao projeto. Só você pode ver os fluxos que nunca

foram publicados ou as alterações de fluxo que você faz em um rascunho, até que você

publique o fluxo. Para obter mais informações sobre os status de fluxos naWeb, consulte

Salvar os fluxos automaticamente naWeb.

Para publicar o fluxo, siga um destes procedimentos:
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l Nomenu superior, selecioneArquivo > Publicar ouArquivar > Publicar como

l Na barra superior, clique no botãoPublicar ou clique na seta suspensa para sele-
cionar Publicar como.

Quem pode fazer isso

l Administrador do servidor, Creator (administrador de site) e Creator (Criador) têm
acesso total de conexão e publicação.

l OCreator pode realizar as tarefas de criação na Web.

Criar, inserir e interagir com exibições na Web
Crie e interaja com exibições na Tableau Server. Para obter mais informações, consulte os

tópicos a seguir na Ajuda do Tableau para usuários.

Usar o Tableau naWeb

Fazer um tour no site do Tableau
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Editar exibições naWeb

Unir colunas de dados

Criar um painel

Criar uma história

Inserir exibições e painéis em páginas daWeb

Tornar as pastas de trabalho compatíveis entre as versões

Alertas e inscrições

Solucionar problemas de assinaturas

Enviar alertas acionados por dados no Tableau Cloud ou no Tableau Server

Gerenciar credenciais salvas para as conexões de dados

As credenciais salvas permitem a conexão com uma fonte de dados sem a solicitação das

credenciais. As credenciais salvas para a conexão podem ser tokens de acessoOAuth ou

de outro tipo, como nome de usuário e senha.

Observação: ao editar fluxos do Tableau Prep naWeb, você ainda pode ser solicitado

a autenticar novamente.

No Tableau Server, se o administrador do servidor permite salvar as credenciais, é pos-

sível localizá-las e gerenciá-las na seçãoCredenciais salvas na página Configurações de
conta.

Observação: se não for possível visualizar a seção Credenciais salvas, consulte o
administrador do administrador do servidor sobre a permissão para salvar credenciais.
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Remover credenciais salvas

Para remover o acesso do Tableau aos dados, exclua da sua conta as credenciais salvas

associadas a estes dados.

Após excluir as credenciais, será necessário fazer logon para acessar os dados da próxima

vez. Isso criará novas credenciais salvas.

Seu administrador pode escolher que todos os usuários usem asmesmas credenciais com-

partilhadas para conexão com a fonte de dados. Nesse caso, a credencial salva é associada

à conexão de dados para todos usuários e não aparece emCredenciais salvas na página

Configurações de conta.

Observação: se você for um usuário do Tableau Server e não puder excluir cre-

denciais salvas, pergunte ao administrador se ele desmarcou a opçãoPermitir que
usuários salvem tokens de acesso da fonte de dados nas configurações do ser-
vidor.

Testar conexões usando credenciais salvas

Se o conector suporta funcionalidade de teste, é possível testar a conexão pelo uso das cre-

denciais salvas.

1. Enquanto estiver conectado ao Tableau Server ou Tableau Cloud, exiba sua página

de Configurações de conta.

2. Na seção Credenciais salvas, clique no linkTestar ao lado da conexão armazenada
que deseja testar.

Esse teste confirma se o Tableau Cloud ou o Tableau Server podem acessar a sua conta

pelo uso da credencial salva correspondente. Se o teste for bem-sucedido, mas não for pos-

sível acessar os dados por meio da conexão gerenciada, confirme se as credenciais infor-

madas para essa conexão podem acessar os dados.
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Por exemplo, se a conexão foi criada, acidentalmente, usando a conta pessoal do Gmail,

mas outra conta é usada para acessar o banco de dados doGoogle Analytics, será neces-

sário excluir as credenciais salvas e fazer logon nos dados usando a conta doGmail ade-

quada.

Atualizar credenciais salvas

Para ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados do conteúdo existente do Tableau

após a configuração de um cliente OAuth personalizado para o seu site, recomendamos

que você atualize as credenciais salvas. Para atualizar as credenciais salvas, você pode

excluir as credenciais salvas anteriormente para um determinado conector e adicioná-las

novamente.

Quando você adiciona credenciais salvas novamente, tanto o conteúdo novo quanto o exis-

tente do Tableau acessarão os dados usando o cliente OAuth personalizado configurado

pelo administrador do servidor . Para obter mais informações sobre clientesOAuth per-

sonalizados, consulte FAYE.

1. Entre no Tableau Server e acesse a páginaMinhas configurações de conta.

2. EmCredenciais salvas para fontes de dados, faça o seguinte:

1. Clique emExcluir ao lado das credenciais salvas para um conector.

2. Ao lado domesmo conector, clique emAdicionar e siga as instruções para 1)
conectar-se ao cliente OAuth personalizado sobre o qual o administrador do

site o notificou e 2) salvar as credenciaismais recentes.

Desmarcar todas as credenciais salvas

Quando você seleciona Limpar todas as credenciais salvas, os seguintes itens são
removidos de sua conta de usuário:
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l Todas as credenciais salvas para conexões que são armazenadas na sua conta.

Cuidado: se alguma dessas credenciais salvas estiver armazenada em pastas

de trabalho ou fontes de dados publicadas, sua exclusão também removerá o

acesso à fonte de dados desses locais. Efetivamente, isso é como “mudar as

fechaduras” em qualquer lugar onde as credenciais salvas afetadas sejam usa-

das.

l As senhas usadas para acessar extrações de dados ou pastas de trabalho publicadas

que se conectam a elas.

Criar e editar conteúdo privado no espaço pessoal

OEspaço pessoal é um local privado para todos os exploradores e criadores salvarem ou

editarem ao trabalhar em um site do Tableau. O conteúdo salvo no Espaço pessoal não

pode ser compartilhado com outros usuários, mas pode ser movido para um projeto quando

você estiver pronto para que outros o vejam. No Espaço pessoal, você pode criar uma nova

pasta de trabalho ou salvá-la no Espaço pessoal como uma cópia separada. Você também

podemover o conteúdo existente de sua propriedade para o Espaço pessoal para edição e,

em seguida, voltar para um projetomais tarde. Os exploradores podem baixar pastas de tra-

balho no Espaço pessoal, incluindo todos os dados incluídos na pasta de trabalho.

Privacidade no Espaço pessoal

Oconteúdo salvo em seu espaço pessoal é visível apenas para você e os administradores

do site. Os administradores do site não podem acessar diretamente o Espaço pessoal de

nenhum usuário ou editar conteúdo no Espaço pessoal de outra pessoa, mas podem visu-

alizar e gerenciar pastas de trabalho do Espaço pessoal. As pastas de trabalho do Espaço

pessoal aparecem nos resultados da pesquisa do administrador e como um local da pasta

de trabalho na página Explorar. Além disso, omenu de permissões não está disponível

quando uma pasta de trabalho está no Espaço pessoal porque a pasta de trabalho é par-

ticular.
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Catálogo e espaço pessoal do Tableau

A partir do 2019.3, o Tableau Catalog está disponível com oDataManagement no

Tableau Cloud e no Tableau Server. Para obter mais informações, consulte "Sobre o

Tableau Catalog”, na Ajuda do Tableau Server ou do Tableau Cloud.

Quando o Tableau Catalog está habilitado em seu ambiente de trabalho, as informações

sobre as pastas de trabalho que você salva em seu espaço pessoal são indexadas por

Catálogo. Essas pastas de trabalho estão incluídas nas contagens de linhagem; no

entanto, apenas você pode ver as pastas de trabalho. Além disso, os usuários que nave-

gam pela ferramenta de linhagem veem asPermissões necessárias em vez de infor-

mações sobre as pastas de trabalho em seu espaço pessoal.

Ferramentas de colaboração

Quando uma pasta de trabalho está no Espaço pessoal, algumas funcionalidades são desa-

bilitadas, incluindo compartilhamento, métricas, comentários, alertas e assinaturas. Os aler-

tas e inscrições existentes para você continuarão em execução, mas os alertas e inscrições

para outras pessoas falharão, pois o conteúdo agora é privado. Asmétricas não podem ser

criadas no Espaço pessoal, mas continuarão funcionando se uma pasta de trabalho conec-

tada for movida para lá.

Essas limitações são removidas quando a pasta de trabalho émovida ou salva em outro

local. Por exemplo, se uma pasta de trabalho contiver comentários e for movida para o

Espaço pessoal, os comentários existentes serão ocultados. Os comentários são res-

taurados quando a pasta de trabalho émovida para outro local.

Extraia atualizações no Espaço pessoal

Para limitar o consumo de recursos, as atualizações de extração existentes continuam a

ser executadas se tiverem sido agendadas, mas as novas atualizações de extração não

podem ser agendadas enquanto uma pasta de trabalho estiver no Espaço pessoal.
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Encontre conteúdo no Espaço pessoal

Você pode acessar o Espaço pessoal nomenu de navegação esquerdo para ver todo o con-

teúdo do Espaço pessoal ou criar uma nova pasta de trabalho e pode salvar nele ao criar ou

editar uma pasta de trabalho em qualquer lugar do site.

Você tambémpode ver as pastas de trabalho no Espaço pessoal na página Explorar

quando Todas as pastas de trabalho estiver selecionado e pode filtrar para o conteúdo do

Espaço pessoal.
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Salvar uma pasta de trabalho no espaço pessoal

OEspaço pessoal funciona como umprojeto privado para você salvar uma pasta de tra-

balho nova ou existente do Tableau Cloud ou Tableau Server. As pastas de trabalho não

podem ser publicadas diretamente no Espaço pessoal do Tableau Desktop.

Para salvar uma pasta de trabalho no Espaço Pessoal:

SelecioneArquivo > Salvar como.

Em Local, selecioneEspaço pessoal .

Observação: os exploradores só podem salvar pastas de trabalho no Espaço Pes-

soal e não podem ver uma caixa de diálogo de seleção de local.

Mova as pastas de trabalho para o espaço pessoal

Você podemover uma pasta de trabalho existente para o Espaço pessoal se for o pro-

prietário da pasta de trabalho e houver espaço em seu Espaço pessoal. Os limites de
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armazenamento do espaço pessoal são definidos pelos administradores.

Paramover uma pasta de trabalho para o Espaço pessoal:

l Selecione uma pasta de trabalho e clique no menu suspenso Ações.

l SelecioneMover
l Em Local, selecione Espaço Pessoal.

Observação: os exploradores só podem salvar pastas de trabalho no Espaço pessoal

e podem não ver a açãoMover ou a caixa de diálogo de seleção de local.

Para obter mais informações, consulte Executar ações no tópico de ajudaGerenciar con-

teúdo daWeb.

Quando vocêmove uma pasta de trabalho ou fonte de dados existente para o Espaço pes-

soal, ferramentas como compartilhamento, alertas e assinaturas ficam ocultas. As atu-

alizações de extração existentes continuam a ser executadas se tiverem sido agendadas,

mas os usuários não podem agendar novas atualizações de extração em seu Espaço pes-

soal.

As assinaturas e alertas existentes também continuam, mas não podem ser editados no

Espaço pessoal e falharão se outros usuários forem os destinatários. Asmétricas conec-

tadas existentes continuarão a ser atualizadas, mas a visualização conectada não ficará visí-

vel para outros usuários.

Mover pastas de trabalho do espaço pessoal

Quando você remove uma pasta de trabalho do Espaço pessoal, ferramentas de cola-

boração como compartilhamento, alertas e assinaturas tornam-se visíveis e quaisquer

comentários existentes reaparecem.
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Usar relações para análise de dados de várias tabelas

As tabelas que você arrasta para esta tela usam relacionamentos. Os relacionamento rela-

ções são umamaneira flexível de combinar dados para análise de várias tabelas no

Tableau.

Pense em uma relação como um contrato entre duas tabelas. Quando você está criando

uma visualização com campos dessas tabelas, o Tableau traz dados dessas tabelas

usando esse contrato para criar uma consulta com as uniões de colunas apropriadas.

Recomenda-se o uso de relacionamentos como uma primeira abordagem para combinar

os dados, pois isso torna a preparação e a análise de dadosmais fáceis e intuitivas. Usar as

uniões somente quando você realmente precisar. Saibamais sobre as noções básicas da

criação de relacionamentos neste vídeo de 5minutos.

Observação: a interface para edição de relacionamentosmostrada neste vídeo difere
um pouco da versão atual, mas tem amesma funcionalidade.

Saibamais sobre como as relações funcionam nessas publicações no blog do Tableau:

l Relações, parte 1: apresentação da novamodelagem de dados no Tableau
l Relações, parte 2: dicas e truques
l Relações, parte 3: fazer perguntas em várias tabelas relacionadas

Veja tambémpodcasts de vídeo sobre relacionamentos emAnálises de ação, como Por

que o Tableau inventou os relacionamentos? Clique em "Podcast de vídeo" na Biblioteca

para ver mais.

Você está criando uma nova fonte de dados e uma pasta de
trabalho?

Arraste uma tabela para a tela da página Fonte de dados para começar a criar a fonte de
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dados.

Uma fonte de dados pode ser criada a partir de uma única tabela que contenha todos cam-

pos de dimensão emedida necessários para análise...

Ou crie uma fonte de dados de várias tabelas arrastandomais tabelas e definindo os rela-

cionamentos...
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Assista a este vídeo de 1minuto sobre como começar a usar relacionamentos.

Observação: a interface para edição de relacionamentosmostrada neste vídeo difere
um pouco da versão atual, mas tem amesma funcionalidade.

Para obter mais informações sobre o uso de relacionamentos, consulte Relacionar os

dados, Como as relações diferem das uniões de colunas, Omodelo de dados do Tableau e

Criar e definir relacionamentos.

Para obter mais informações sobre alterações nas fontes de dados e análises no Tableau

2020.2, consulte O quemudou nas fontes de dados e análises na versão 2020.2 e Per-

guntas sobre relacionamentos, oModelo de dados e fontes de dados na versão 2020.2.

Você está abrindo uma pasta de trabalho ou fonte de dados
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antiga?

Ao abrir uma pasta de trabalho ou fonte de dados anterior à versão 2020.2 na versão

2020.2, a fonte de dados aparecerá como uma única tabela lógica na tela, com o nome

"Dadosmigrados" ou o nome da tabela original. Os dados sãomantidos e você pode con-

tinuar a usar a pasta de trabalho como anteriormente.

Para ver as tabelas físicas que compõema tabela lógica única, clique duas vezes na tabela

lógica para abri-la na camada física. Você verá suas tabelas físicas subjacentes, incluindo

uniões de colunas e de linhas.

Para obter mais informações sobre alterações nas fontes de dados e análises no Tableau

2020.2, consulte O quemudou nas fontes de dados e análises na versão 2020.2 e Per-

guntas sobre relacionamentos, oModelo de dados e fontes de dados na versão 2020.2.

Omodelo de dados do Tableau

Todas as fontes de dados criadas no Tableau têm ummodelo de dados. Você pode pensar

em ummodelo de dados como umdiagrama que informa ao Tableau como ele deve con-

sultar dados nas tabelas de banco de dados conectadas.
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Na página Fontes de dados, as tabelas adicionadas à tela criam a estrutura domodelo de

dados. Ummodelo de dados pode ser simples, como uma única tabela. Ou pode ser mais

complexo, com várias tabelas que usam diferentes combinações de relações, uniões de

colunas e uniões de linhas.

Omodelo de dados tem duas camadas:

l A exibição padrão que você visualiza na tela da página Fonte de dados é a camada
lógica da fonte de dados. Combine dados na camada lógica usando relações (ou
noodles). Pense nessa camada como a tela Relações na página Fontes de dados.
Para obter mais informações, consulte Usar relações para análise de dados de
várias tabelas.

l A próxima camada é a camada física. Combine dados entre as tabelas na camada
física usando uniões de colunas e uniões de linhas. Cada tabela lógica contém pelo
menos uma tabela física nessa camada. Pense na camada física como a tela União
de colunas/União de linhas na página Fonte de dados. Clique duas vezes em uma
tabela lógica para exibir ou adicionar uniões de colunas e de linhas.

Camada lógica Camada física

Noodles = Relações Diagrama de Venn = União de colunas

A exibição de nível superior de uma
fonte de dados com várias tabelas rela-
cionadas. Esta é a camada lógica. As

Clique duas vezes em uma tabela lógica
para abri-la e ver as tabelas físicas. As
tabelas físicas podem ser combinadas
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Camada lógica Camada física

tabelas lógicas podem ser combinadas
usando relações (noodles). Elas não
usam tipos de união. Elas atuam como
contêineres de tabelas físicas.

usando uniões de colunas e de linhas.
Neste exemplo, a tabela lógica Livro con-
siste em três tabelas físicas com união de
colunas (Livro, Prêmio, Informação).

Camada lógica Camada física

Tela Relações na página Fonte de
dados

Tela União de colunas/União de linhas na
página Fonte de dados

As tabelas que você arrasta aqui são as
tabelas lógicas

As tabelas que você arrasta aqui são as
tabelas físicas

As tabelas lógicas podem estar rela-
cionadas a outras tabelas lógicas

As tabelas físicas podem unir colunas ou
linhas de outras tabelas físicas

As tabelas lógicas são semelhantes a
contêineres de tabelas físicas

Clique duas vezes em uma tabela lógica
para ver as tabelas físicas

O nível de detalhe está no nível de linha
da tabela lógica

O nível de detalhe está no nível de linha
das tabelas físicas mescladas

As tabelas lógicas permanecem distintas
(normalizadas), não mescladas na fonte
de dados

As tabelas físicas são mescladas em uma
única tabela simples que define a tabela
lógica

Camadas do modelo de dados

A exibição de nível superior que você vê de uma fonte de dados é a camada lógica do

modelo de dados. Você tambémpode pensar nisso como a tela Relações, pois as tabelas

são combinadas usando relações, em vez de união de colunas.

Quando você combina dados de várias tabelas, cada tabela que você arrasta para a tela na

camada lógica deve ter uma relação com outra tabela. Não é necessário especificar os tipos

de união de colunas para relações. Durante a análise, o Tableau seleciona
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automaticamente os tipos de união de colunas apropriados, com base nos campos e no

contexto da análise na planilha.

A camada física domodelo de dados é o local onde você pode combinar dados usando uni-

ões de colunas e de linhas. Você só pode usar tabelas dinâmicas nesta tela. Você pode pen-

sar nisso como a tela União de colunas/União de linhas. Nas versões anteriores do

Tableau, a camada física era a única camada nomodelo de dados. Cada tabela lógica

pode conter uma oumais tabelas físicas.

Importante: você ainda pode criar fontes de dados de tabela única no Tableau que usam
uniões de colunas e de linhas. O comportamento da análise de tabela única no Tableau não

mudou. As pastas de trabalho atualizadas funcionarão damesma forma que antes de

2020.2.

Saiba mais: para obter informações relacionadas sobre a combinação de dados usando
relações, consulte tambémesses tópicos e publicações no blog:

l Como as relações diferem das uniões de colunas
l Usar relações para análise de dados de várias tabelas
l Relacionar os dados
l Relações, parte 1: apresentação da novamodelagem de dados no Tableau
l Relações, parte 2: dicas e truques
l Relações, parte 3: fazer perguntas em várias tabelas relacionadas

Veja tambémpodcasts de vídeo sobre relacionamentos emAnálises de ação, como Por

que o Tableau inventou os relacionamentos? Clique em "Podcast de vídeo" na Biblioteca

para ver mais.

Noções básicas do modelo de dados

Nas versões anteriores do Tableau, omodelo de dados tinha apenas a camada física. No

Tableau 2020.2 e posterior, o modelo de dados tem a camada lógica (semântica) e uma

camada física. Isso oferecemais opções para combinar dados usando esquemas para se

adequar à análise.
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No Tableau 2020.2 e posterior, uma camada lógica foi adicionada à fonte de dados. Cada

tabela lógica contém tabelas físicas em uma camada física.

Nas versões anteriores do Tableau, omodelo de dados na fonte de dados consistia em uma

única camada física, em que era possível especificar as uniões de colunas e de linhas. As

tabelas adicionadas à camada física (com uniões de colunas ou de linhas) criam uma única

tabela achatada (desnormalizada) para análise.

Versões anteriores 2020.2 e posteriores

Nas versões do Tableau anteriores No 2020.2 e posteriores, o modelo de dados

Tableau Software 883

Ajuda do Tableau Server noWindows



Versões anteriores 2020.2 e posteriores

a 2020,2, o modelo de dados tem
apenas a camada física

tem duas camadas: a camada lógica e a
camada física

No Tableau 2020.2, omodelo de dados na fonte de dados inclui uma nova camada semân-

tica acima da camada física, chamada de camada lógica, onde várias tabelas podem ser

adicionadas e relacionadas entre si. As tabelas na camada lógica não sãomescladas na

fonte de dados, permanecem distintas (normalizadas) emantêm o nível de detalhe nativo.

As tabelas lógicas atuam como contêineres para tabelas físicasmescladas. Uma tabela

lógica pode conter uma única tabela física. Ou pode conter várias tabelas físicasmescladas

por meio de uniões de colunas e de linhas.

Criar um novo modelo

Quando você adiciona uma oumais tabelas à camada lógica, está criando essencialmente

omodelo de dados para sua fonte de dados. É possível criar uma fonte de dados de uma

única tabela lógica ou você pode arrastar várias tabelas para a tela para criar ummodelo

mais complexo.

l A primeira tabela que você arrasta para a tela torna-se a tabela raiz para o modelo de
dados na fonte de dados.

l Depois de arrastar a tabela raiz, você pode arrastar tabelas adicionais em qualquer
ordem. Você precisará considerar quais tabelas devem estar relacionadas entre si e
os pares de campo correspondentes que você define para cada relação.

l Caso você esteja criando um esquema de estrela, pode ser útil arrastar a tabela de
fatos primeiro e, em seguida, relacionar tabelas de dimensão com essa tabela.

l Excluir uma tabela na tela exclui também automaticamente seus descendentes rela-
cionados. Se você excluir a tabela raiz, todas as outras tabelas do modelo também
serão removidas.

l Cada relação deve conter pelo menos um par de campos correspondentes. Adicione
vários pares de campo para criar uma relação composta. Os pares correspondentes
devem ter o mesmo tipo de dados. Alterar o tipo de dados na página Fonte de dados
não altera esse requisito. O Tableau ainda usará o tipo de dados no banco de dados
subjacente para consultas.

l Elas não podem ser baseadas em campos calculados.
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l Você pode especificar como os campos usados nas relações devem ser comparados
usando operadores ao definir a relação.

Para obter mais informações sobre relações, consulte Criar e definir relações emRela-

cionar os dados.

Modelo de várias tabelas

l Para criar um modelo de várias tabelas, arraste tabelas para a camada lógica da tela
da página Fonte de dados.

As tabelas arrastadas para a camada lógica da tela da página Fonte de dados devem estar

relacionadas entre si. Quando você arrasta tabelas adicionais para a tela de camada lógica,

o Tableau tenta criar automaticamente a relação com base nas restrições de chave exis-

tentes e nos campos correspondentes para definir a relação. Se não puder determinar os

campos correspondentes, selecione-os.

Se nenhuma restrição for detectada, uma relaçãoMuitos para muitos será criada e a inte-
gridade referencial será definida comoAlguns registros correspondem. Essas con-

figurações padrão são uma escolha segura e fornecem omáximo de flexibilidade para sua

fonte de dados. As configurações padrão aceitam uniões de colunas externas completas e
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otimizam as consultas agregando dados de tabela antes de formar as uniões de colunas

durante a análise. Todos os dados de coluna e de linha em cada tabela se tornam dis-

poníveis para análise.

É possível adicionar mais dados à qualquer tabela lógica clicando duas vezes na tabela.

Isso abre a camada física da tela da página Fonte de dados. Se você precisar usar uniões

de colunas e de linhas, arraste as tabelas em que deseja fazer essas uniões para a tela de

camada física. As tabelas físicas sãomescladas na tabela lógica.

Siga as etapas emCriar e definir relações para combinar várias tabelas.

Modelo de tabela única

l Para criar um modelo de tabela única, arraste uma tabela para a tela de camada
lógica da página Fonte de dados. Em seguida, use os campos dessa tabela no painel
Dados para análise.
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Modelo de tabela única que contém outras tabelas

É possível adicionar mais dados em uma única tabela lógica clicando duas vezes na tabela.

Isso abre a camada física da tela da página Fonte de dados. Se você precisar usar uniões

de colunas e de linhas, arraste as tabelas em que deseja fazer essas uniões para a tela de

camada física. As tabelas físicas sãomescladas na tabela lógica.

Este exemplomostra a tabela Livro na tela Relações (camada lógica) da fonte de dados. Cli-

car duas vezes na tabela lógica Livro abre a tela União de colunas/União de linhas (camada

física).

Neste exemplo, as uniões de colunasmesclam as tabelas Prêmio e Informação com a

tabela Livro. Nesse caso, a união de colunas entre Livro e Prêmio será de um amuitos, no

nível de detalhe de prêmios. Isso duplicaria os valores demedida de Livro e Informação.

Para evitar a duplicação, relacione Prêmio e Informação a Livro em vez de unir colunas na

tabela lógica Livro.
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Esquemas de modelo de dados compatíveis

Os recursos demodelagem de dados introduzidos no Tableau na versão 2020.2 foram cri-

ados para facilitar a análise dos cenários comuns de dados de várias tabelas, incluindo

modelos de dados estrela e floco de neve. Os seguintes tipos demodelos são aceitos em

fontes de dados do Tableau.

Tabela única

A análise sobre uma única tabela lógica que contém umamistura de dimensões emedidas

funciona exatamente como no Tableau anterior à versão 2020.2. É possível criar uma

tabela lógica usando uma combinação de uniões de colunas, uniões de linhas, SQL per-

sonalizado etc.

Estrela e floco de neve

Nos data warehouses corporativos, é comum ter dados estruturados em esquemas estrela

ou floco de neve, onde asmedidas estão em uma tabela de fatos central e as dimensões

são armazenadas separadamente, em tabelas de dimensão independentes. Essa orga-

nização de dados é compatível commuitos fluxos de análise comuns, incluindo roll-up e

drill-down.
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Essesmodelos podem ser representados diretamente com relações nos recursos demode-

lagem de dados disponíveis a partir do Tableau 2020.2.

Arraste a tabela de fatos para omodelo e, depois, relacione as tabelas de dimensão à tabela

de fatos (em umesquema estrela) ou a outras tabelas de dimensão (em um floco de neve).

Normalmente, em umesquema estrela ou floco de neve commodelagem adequada, as rela-

ções entre a tabela de fatos e as tabelas de dimensão são demuitos para um. Se essas infor-

mações forem codificadas no data warehouse, o Tableau usará isso automaticamente para

definir as opções de desempenho da relação. Caso contrário, vocêmesmo pode definir

essas informações. Para obter mais informações, consulte Otimizar consultas de relações

usando opções de desempenho.

Em umesquema estrela ou floco de neve commodelagem adequada, cada linha na tabela

de fatos terá uma entrada correspondente em cada uma das tabelas de dimensão. Se isso

for verdadeiro e capturado nas restrições de integridade do data warehouse, o Tableau

usará automaticamente essas informações para definir a configuração de integridade refe-

rencial emOpções de desempenho. Se algumas linhas da tabela de fatos não tiverem uma

linha correspondente em uma tabela de dimensão (às vezes denominada “dimensões de

chegada tardia” ou “fatos de chegada antecipada”), o Tableau assumirá o padrão demanter

todas as linhas ao calcular medidas, mas poderá diminuir os valores aomostrar cabeçalhos
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de dimensão. Para obter mais informações, consulte Otimizar consultas de relações

usando opções de desempenho.

Estrela e floco de neve com medidas em mais de uma tabela

Emalguns esquemas estrela ou floco de neve, todas asmedidas para a análise estão na

tabela de fatos. No entanto, muitas vezes é verdade quemedidas adicionais de interesse

podem estar relacionadas às tabelas de dimensão na análise. Mesmo que as tabelas de

dimensão não contenhammedidas, é comumna análise querer contar ou agregar valores

de dimensão. Nesses casos, a distinção entre tabelas de fatos e tabelas de dimensão é

menos óbvia. Para criar clareza ao visualizar seumodelo de dados, recomendamos adi-

cionar a tabelamais refinada à tela de fonte de dados e, depois, relacionar todas as outras

tabelas à primeira tabela.

Se você juntar essas tabelas em uma única tabela lógica, asmedidas nas tabelas de dimen-

são seriam replicadas, resultando em agregados distorcidos, amenos que você tomasse

precauções para deduplicar os valores usando cálculos de LOD ouCOUNTDISTINCT.

No entanto, se você criar relações entre essas tabelas, o Tableau agregarámedidas antes

de realizar as uniões de colunas, evitando o problema da duplicação desnecessária. Isso

dispensa a necessidade de acompanhar cuidadosamente o nível de detalhe dasmedidas.
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Análise de vários fatores

Os recursos demodelagem de dados do Tableau são compatíveis com algumas formas de

análise de vários fatores. Tabelas de fatos adicionais (contendomedidas) podem ser adi-

cionadas a qualquer um dosmodelosmencionados anteriormente, desde que se rela-

cionem apenas com uma tabela de dimensão única. Por exemplo, é possível reunir duas ou

mais tabelas de fatos para analisar uma dimensão compartilhada, como emanálises seme-

lhantes ao Cliente 360. Essas tabelas de fatos podem estar em umnível de detalhe dife-

rente da tabela de dimensão, ou uma da outra. Tambémpodem ter uma relação demuitos

paramuitos com a tabela de dimensão. Nesses cenários, o Tableau vai garantir que os valo-

res não sejam replicados antes da agregação.

Se você não possui uma tabela de dimensão compartilhada que relacione as tabelas de

fatos, às vezes, é possível criar uma dinamicamente, usando o SQL personalizado ou

usando uniões de colunas ou de linhas de outras tabelas de dimensão.

Duas tabelas de fatos podem ser relacionadas diretamente uma à outra em uma dimensão

comum. Esse tipo de análise funcionamelhor quando uma das tabelas de fatos contém um

superconjunto da dimensão comum.
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Modelos incompatíveis

l Várias tabelas de fatos relacionadas a várias tabelas de dimensão com-
partilhadas. Em alguns casos de uso, é comum ter várias tabelas de fatos rela-
cionadas a várias tabelas de dimensão compartilhadas. Por exemplo, você pode ter
duas tabelas de fatos, Vendas na loja e Vendas pela Internet, relacionadas a duas
tabelas de dimensão comum, Data e Cliente. Normalmente, esses cenários exigiriam
criar uma relação circular em seu modelo de dados. As relações circulares não são
compatíveis na versão 2020.2.

Você pode aproximar este tipo de modelo mesclando algumas das tabelas na
camada física. Por exemplo, é possível unir as linhas de Vendas na loja e Vendas
pela Internet em uma única tabela, que pode então ser relacionada à Data e ao Cli-
ente. Como alternativa, é possível fazer a união cruzada de Data e Cliente para criar
uma única tabela de dimensão que pode ser relacionada a Vendas na loja e Vendas
pela Internet.

l Como relacionar diretamente 3 ou mais tabelas de fatos em dimensões com-
partilhadas. Embora seja possível criar este modelo na camada lógica, você pode
ver resultados indesejados, a menos que use apenas dimensões de uma única
tabela.

Requisitos para relações em um modelo de dados

l Ao relacionar tabelas, os campos que definem as relações devem ter o mesmo tipo
de dados. Alterar o tipo de dados na página Fonte de dados não altera esse requi-
sito. O Tableau ainda usará o tipo de dados no banco de dados subjacente para con-
sultas.

l Não é possível definir relações com base em campos geográficos.

l Relações circulares não são aceitos no modelo de dados.

l Não é possível definir relações entre fontes de dados publicadas.

Fatores que limitam os benefícios do uso de tabelas relacionadas

l Dados sujos em tabelas (ou seja, tabelas que não foram criadas com um modelo
bem estruturado em mente e contêm uma mistura de medidas e dimensões em
várias tabelas) podem tornar a análise de várias tabelas mais complexa.

892 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



l O uso de filtros da fonte de dados limitará a capacidade de o Tableau fazer a sepa-
ração de união nos dados. A separação de união é um termo que se refere ao modo
como o Tableau simplifica as consultas, removendo uniões de colunas des-
necessárias.

l Tabelas com muitos valores sem correspondência entre relações.

l Interrelacionar várias tabelas de fatos com várias tabelas de dimensão (tentando
modelar dimensões compartilhadas ou em conformidade).

Como as relações diferem das uniões de colunas

As relações são uma forma dinâmica e flexível de combinar dados de várias tabelas para

análises. Você não define tipos de união para relacionamento, portanto, não verá um dia-

grama de Venn ao criá-los.

Pense em uma relação como um contrato entre duas tabelas. Quando você está criando

uma visualização com campos dessas tabelas, o Tableau traz dados dessas tabelas usando

esse contrato para criar uma consulta com as uniões de colunas apropriadas.

l Nenhum tipo de união de colunas antecipada. Basta selecionar os campos cor-
respondentes para definir um relacionamento (nenhum tipo de união de colunas). O
Tableau primeiro tenta criar o relacionamento com base nas restrições de chave exis-
tentes e nomes de campo correspondentes. Em seguida, você pode verificar se eles
são os campos que deseja usar ou adicionar mais pares de campo para definir melhor
como as tabelas devem ser relacionadas.

l Automático e com reconhecimento de contexto.Os relacionamentos se diferem
das uniões de colunas no que diz respeito ao tempo e ao contexto da análise. O
Tableau seleciona automaticamente os tipos de união de colunas com base nos cam-
pos usados na visualização. Durante a análise, o Tableau ajusta os tipos de união de
colunas de forma inteligente e preserva o nível nativo de detalhe nos dados. É pos-
sível ver as agregações no nível de detalhes dos campos da visualização, em vez de
ter que pensar sobre as uniões subjacentes. Você não precisa usar expressões LOD,
como FIXED, para deduplicar dados em tabelas relacionadas.

l Flexível. Os relacionamentos podem ser de muitos para muitos e compatíveis com
uniões de colunas externas completas. Ao combinar tabelas usando relacionamentos,
é como criar uma fonte de dados personalizada e flexível para cada visualização, tudo
em uma única fonte de dados da pasta de trabalho. Como o Tableau consulta apenas
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tabelas necessárias com base em campos e filtros em uma visualização, você pode
construir uma fonte de dados que pode ser usada para uma variedade de fluxos de
analise.

Para obter mais informações, consulte Relacionar os dados e Não tenhamedo de rela-

cionamentos.

As uniões de colunas ainda estão disponíveis como opção para combinar os
dados. Clique duas vezes em uma tabela lógica para acessar a tela de união de colunas.

Para obter mais informações, consulte Para onde foram as uniões de colunas?

Assista a um vídeo: para obter uma introdução ao uso de relações no Tableau, assista a
este vídeo de 5minutos.

Observação : a interface para edição de relacionamentosmostrada neste vídeo pode ser
um pouco diferente da versão atual, mas tem amesma funcionalidade.

Veja tambémpodcasts de vídeo sobre relacionamentos emAnálises de ação, como Por

que o Tableau inventou os relacionamentos? Clique em "Podcast de vídeo" na Biblioteca

para ver mais.

Para obter informações relacionadas sobre como as consultas de relação funcionam, con-

sulte essas publicações no blog do Tableau:

l Relações, parte 1: apresentação da novamodelagem de dados no Tableau
l Relações, parte 2: dicas e truques
l Relações, parte 3: fazer perguntas em várias tabelas relacionadas

Características das relacionamentos e uniões de colunas

As relações são uma forma dinâmica e flexível de combinar dados de várias tabelas para

análises. Recomenda-se o uso de relacionamentos como uma primeira abordagem para

combinar os dados, pois isso torna a preparação e a análise de dadosmais fáceis e intui-

tivas. Usar as uniões somente quando você realmente precisar.

Aqui estão algumas vantagens de usar relacionamentos para combinar tabelas:
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l Facilitam a definição, alteração e reutilização da fonte de dados.

l Facilitar a análise de dados em várias tabelas no nível correto de detalhes (LOD).

l Não exige o uso de expressões LOD ou cálculos LOD para análise em diferentes
níveis de detalhes.

l Apenas consulta dados de tabelas com campos usados na visualização atual.

Relações

l São exibidos como noodles flexíveis entre tabelas lógicas

l Requer a seleção de campos correspondentes entre duas tabelas lógicas

l Não requer que selecione tipos de união

l Disponibilize todos os dados de linha e coluna de tabelas relacionadas na fonte de
dados

l Mantenha o nível de detalhe de cada tabela na fonte de dados e durante a análise

l Criam domínios independentes em vários níveis de detalhe. As tabelas não são mes-
cladas na fonte de dados.

l Durante a análise, crie as uniões apropriadas automaticamente, com base nos cam-
pos em uso.

l Não duplique valores agregados (quando as Opções de desempenho são definidas
como Muitos para Muitos)

l Mantenha valores de medida incompatíveis (quando as Opções de desempenho
forem definidas como Alguns registros correspondem)

Uniões de colunas

As uniões são umamaneiramais estática de combinar dados. As uniões devem ser defi-

nidas entre tabelas físicas antes da análise, e não podem ser alteradas sem afetar todas as

planilhas usando essa fonte de dados. As tabelas unidas são sempremescladas em uma

única tabela. Como resultado, às vezes os dados unidos faltam valores incompatíveis ou

duplica valores agregados.

l São exibidos com ícones do diagrama de Venn entre tabelas físicas

l Exigem que você selecione os tipos de união de colunas e as cláusulas de união

l As tabelas físicas com união de colunas são mescladas em uma única tabela lógica,
com uma combinação fixa de dados

l Pode soltar valores de medidas incompatíveis
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l Pode duplicar valores de agregação quando os campos estiverem em diferentes
níveis de detalhe

l Cenários de suporte que exigem uma única tabela de dados, como filtros de extração
e agregação

Requisitos para uso de relacionamento

l Ao relacionar tabelas, os campos que definem as relações devem ter o mesmo tipo
de dados. Alterar o tipo de dados na página Fonte de dados não altera esse requi-
sito. O Tableau ainda usará o tipo de dados no banco de dados subjacente para con-
sultas.

l Não é possível definir relações com base em campos geográficos.

l Relações circulares não são aceitos no modelo de dados.

l Não é possível definir relações entre fontes de dados publicadas.

Fatores que limitam os benefícios do uso de tabelas relacionadas

l Dados sujos em tabelas (ou seja, tabelas que não foram criadas com um modelo
bem estruturado em mente e contêm uma mistura de medidas e dimensões em
várias tabelas) podem tornar a análise de várias tabelas mais complexa.

l O uso de filtros da fonte de dados limitará a capacidade de o Tableau fazer a sepa-
ração de união nos dados. A separação de união é um termo que se refere ao modo
como o Tableau simplifica as consultas, removendo uniões de colunas des-
necessárias.

l Tabelas com muitos valores sem correspondência entre relações.

l Interrelacionar várias tabelas de fatos com várias tabelas de dimensão (tentando
modelar dimensões compartilhadas ou em conformidade).

Para onde foram as uniões de colunas?

Você ainda pode especificar as uniões de colunas entre tabelas na camada física de uma

fonte de dados. Clique duas vezes em uma tabela lógica para acessar a tela Uniões de colu-

nas/União de linhas na camada física e adicionar uniões de colunas ou de linhas.

Cada tabela lógica de nível superior contém pelomenos uma tabela física. Abra uma tabela

lógica para exibir, editar ou criar uniões de colunas entre as tabelas físicas. Clique com o
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botão direito domouse em uma tabela lógica e, em seguida, clique emAbrir. Ou basta clicar
duas vezes na tabela para abri-la.

Quando você cria uma fonte de dados, ela tem duas camadas. A camada de nível superior é

a camada lógica da fonte de dados. Você combina os dados entre tabelas na camada lógica

usando as relações.

A próxima camada é a camada física da fonte de dados. Você combina os dados entre tabe-

las na camada física usando as uniões de colunas. Para obter mais informações, consulte

Tabelas lógicas e físicas nomodelo de dados.
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Otimizar consultas de relações usando opções de desempenho

Opções de desempenho são configurações opcionais que definem a cardinalidade (sin-

gularidade) e a integridade referencial (registros correspondentes) entre as duas tabelas

em uma relação. Essas configurações ajudam o Tableau a otimizar as consultas durante a

análise.

l Se você não tiver certeza do que escolher, use as configurações padrão reco-
mendadas indicadas pelo Tableau. O uso dos padrões é seguro e gerará auto-
maticamente agregações e uniões de colunas corretas durante a análise. Se você
não conhece a cardinalidade ou a integridade referencial, não precisa alterar essas
configurações.

l Se você souber a forma dos dados, poderá alterar opcionalmente essas con-
figurações para representar a singularidade e a correspondência entre os registros
nas duas tabelas.

Emmuitos cenários analíticos, o uso das configurações padrão de uma relação oferecerá

todos os dados necessários para análise. Em alguns cenários, talvez você queira ajustar as

configurações dasOpções de desempenho para descrever os dados commais precisão.

Para obter mais detalhes sobre o uso de relacionamentos para combinar e analisar dados,
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consulte Relacionar os dados e esta publicação no blog do Tableau: Relacionamentos,

parte 1: apresentação da novamodelagem de dados no Tableau.

O que significam as configurações de Cardinalidade e Integridade referencial

Opções de cardinalidade

As configurações da cardinalidade determinam se o Tableau agrega dados de tabela antes

ou depois da união de colunas automática dos dados durante a análise.

l SelecioneMuitos se os valores de campo não forem exclusivos ou se você não sou-
ber. O Tableau agregará os dados relevantes antes da união de colunas durante a
análise.

l Selecione Um se os valores de campo forem exclusivos. Durante a análise, os dados
serão unidos antes da agregação. Configurar esta opção de forma correta otimiza as
consultas na pasta de trabalho quando os valores de campo na relação são exclu-
sivos. No entanto, selecionar Um quando os valores de campo não são exclusivos
pode fazer com que valores agregados duplicados sejam mostrados na exibição.

Observação: selecionarUm trata os registros como se cada valor de chave fosse único e

houvesse nomáximo apenas uma linha com um valor nulo.
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Opções de integridade referencial

As configurações de Integridade referencial determinam o tipo de união usado para obter

os valores de dimensão de umamedida durante a análise.

l Selecione Alguns registros correspondem se alguns valores no campo não tive-
rem uma correspondência na outra tabela ou se você não souber. Durante a análise,
o Tableau usa uniões de colunas externas para obter os valores das dimensões de
uma medida. Todos os valores de medida serão mostrados na visão, até mesmo
medidas sem correspondência.

l Selecione Todos os registros correspondem se os valores no campo tiverem
uma correspondência na outra tabela. Essa configuração gera uniões de colunas
mais simples e em menor quantidade, e otimiza as consultas. Você pode ver resul-
tados inconsistentes durante a análise (valores sem correspondência removidos ou
ausentes na exibição), se houver valores sem correspondência nessa tabela.

Observação: selecionar Todos os registros correspondem trata os registros como se

não existissem valores nulos nos campos usados para o relacionamento. Durante a aná-

lise, o Tableau usa uniões de colunas internas para obter os valores das dimensões de uma

medida. Por padrão, o Tableau nunca une colunas de chaves nulas.

Para obter mais informações sobre Integridade de Cardinalidade e Referencial como con-

ceitos, consulte Integridade de Cardinalidade e Referencial.

Para onde foram as uniões de colunas?

Você ainda pode especificar as uniões de colunas entre tabelas na camada física de uma

fonte de dados. Clique duas vezes em uma tabela lógica para acessar a tela de união de

colunas.

Cada tabela lógica de nível superior contém pelomenos uma tabela física. Abra uma tabela

lógica para exibir, editar ou criar uniões de colunas entre as tabelas físicas. Clique com o

botão direito domouse em uma tabela lógica e, em seguida, clique emAbrir. Ou basta cli-
car duas vezes na tabela para abri-la.
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Quando você cria uma fonte de dados, ela tem duas camadas. A camada de nível superior é

a camada lógica da fonte de dados. Você combina os dados entre tabelas na camada lógica

usando os relacionamentos.

A próxima camada é a camada física da fonte de dados. Você combina os dados entre tabe-

las na camada física usando as uniões de colunas. Para obter mais informações, consulte

Tabelas lógicas e físicas nomodelo de dados.
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Dicas sobre o uso das opções de desempenho

Se você conhece o formato dos dados, pode usar as configurações opcionais emOpções

de desempenho para estabelecer a cardinalidade das tabelas entre si (um para um, um

paramuitos, muitos paramuitos) e indicar a integridade referencial (os valores de uma

tabela sempre terão correspondência na outra tabela).

Em vez de pensar nas configurações emOpções de desempenho como “sim” e “não”,

pense nelas como “sim” e “não sei”. Se você tiver certeza de que os valores de uma tabela

são únicos, selecioneUm. Se você tiver certeza de que cada registro em uma tabela cor-

responde a um oumais registros na outra tabela, selecione Todos os registros cor-
respondem. Caso contrário, deixe as configurações padrão como estão.

Se você não tiver certeza sobre o formato dos dados, use as configurações padrão.

Quando o Tableau não pode detectar essas configurações nos dados, as configurações

padrão são:

l Cardinalidade: muitos para muitos

l Integridade referencial: alguns registros correspondem

902 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Se o Tableau detectar relações de chave ou integridade referencial nos dados, essas con-

figurações serão usadas e indicadas como “detectadas”.

Para reaplicar as configurações padrão, clique emReverter para o padrão.

Termos definidos

A cardinalidade refere-se à singularidade dos dados contidos em um campo (coluna) ou

combinação de campos. Quando as tabelas que você deseja analisar contêmmuitas linhas

de dados, as consultas podem ficar lentas (e o desempenho da fonte de dados global é afe-

tado), portanto, recomendamos escolher ummétodo de combinação de dados com base na

cardinalidade das colunas relacionadas entre as tabelas.

l Baixa cardinalidade: quando as colunas relacionadas possuem muitos dados repe-
tidos. Por exemplo, uma tabela chamada Produtos pode conter uma coluna categoria
que contém três valores: Móveis, Suprimentos de escritório e Tecnologia.

l Alta cardinalidade: quando as colunas relacionadas possuem dados altamente exclu-
sivos. Por exemplo, uma tabela chamada Pedidos pode conter uma coluna ID do
pedido com um valor exclusivo para cada assinante.

Integridade referencial significa que uma tabela sempre terá uma linha correspondente na

outra tabela. Por exemplo, uma tabela Vendas sempre terá uma linha correspondente na

tabela Catálogo de produtos.

Criar exibições automaticamente com o Pergunte aos dados
(Ask Data)

OPergunte aos dados permite que você digite uma pergunta em uma linguagem comume

obtenha instantaneamente uma resposta certa no Tableau. As respostas são apresentadas

na forma de visualizações de dados automáticas, sem a necessidade de arrastar e soltar

camposmanualmente ou de entender as nuances da sua estrutura de dados.

OPergunte aos dados permite fazer perguntas sofisticadas naturalmente, com suporte a

conceitos analíticos fundamentais como séries de tempo e análise espacial, além de um

entendimento de sentenças coloquiais como "last year" e "most popular".
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Navegando para as ampliações de Pergunte aos dados

Antes de consultar uma fonte de dados comPergunte aos dados, um autor do Tableau

deve primeiro criar uma ampliação que especifica o subconjunto de campos de dados que

a ampliação usa.

No Tableau, aqui estão todos os lugares onde você pode acessar uma ampliação Pergunte

aos dados:

l Na página Todas as ampliações no nível superior do seu site do Tableau Cloud ou
Tableau Server.
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l Na guia Pergunte aos dados de uma fonte de dados para as quais a ampliação foi cri-
ada.
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l Em um objeto Pergunte aos dados em um painel.

Solicitar dados de uma página de ampliação ou objeto de painel

Navegue até uma lente e saiba mais sobre seus dados

1. Navegue até uma ampliação por meio da página Todas as ampliações do seu site do
Tableau, a guia Perguntar aos dados para uma fonte de dados ou um objeto Per-
guntar aos dados em um painel.

2. (Opcional) Em Visualizações recomendadas, clique em uma entrada para ver rapi-
damente as visualizações que o autor da ampliação criou para sua organização.

Se as recomendações não atenderem às suas necessidades atuais de análise de

dados, crie uma consulta para criar sua própria pergunta.

3. No painel Dados à esquerda, passe rapidamente o mouse sobre cada campo para
saber mais sobre os dados que ele contém.
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Emumobjeto de painel mais limitado, o painel Dados pode estar oculto, mas você

pode ver asmesmas informações clicando nomenu suspensoCampos.

Criar consultas inserindo texto

1. Digite na caixa que dizCampos ou valores de pesquisa para criar uma visu-
alização.
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2. Conforme você digita, Pergunte aos dados pesquisa campos de dados, funções e
valores de cadeia de caracteres e exibe os resultados em uma lista suspensa. Clique
nos itens da lista para adicioná-los à entrada atual, mostrada acima da caixa de pes-
quisa. Para criar automaticamente uma visualização usando a entrada atual, pres-
sione Enter a qualquer momento.
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Modificar uma consulta pesquisando campos e funções analíticas

A. Entrada atual B. Filtros atuais C. Caixa de pesquisa D. Campos retornados E. Fun-

ções analíticas retornadas F. Valores dos campos retornados

Criar consultas adicionando frases sugeridas

OTableau sugerirá frases com base nas consultasmais comuns feitas em sua ampliação e

por outras pessoas em sua organização. Ao abrir sua ampliação, você notará sugestões
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que o ajudarão a obter respostas rápidas para perguntas comuns.

Você pode adicionar essas sugestões à sua consulta clicando nelas. Conforme você adi-

ciona frases à consulta, as sugestões são atualizadas dinamicamente com frasesmais rele-

vantes. A exibição é criada automaticamente com cada seleção.

Criar consultas adicionando campos e filtros

1. Clique em Adicionar campo ou Adicionar filtro.

2. Clique no campo desejado. (Para restringir uma lista longa, primeiro digite na caixa
Campos de pesquisa.)
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3. Defina quaisquer subopções (como tipo de agregação para um campo numérico ou
agrupamento para campos de cadeia de caracteres e data).

4. Para adicionar mais campos ou filtros, clique no sinal de mais.

Veja como os elementos da sua consulta são aplicados

Para ver como os elementos da sua consulta são aplicados, passe omouse sobre eles na

caixa de texto ou na interpretação acima dela. Palavras que não são usadas ficam acin-

zentadas, ajudando você a reformular sua consulta de uma formamais clara para Pergunte

aos dados.
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Reformule sua pergunta

Você pode reformular as perguntas clicando em opções, campos de dados e filtros na inter-

face do usuário.

Alterar o tipo de visualização

Se a visualização padrão não revelar completamente seus dados, clique nomenu, no canto

superior direito, e escolha entre estes tipos de visualizações compatíveis:

l Gráfico de barras

l Barras de Gantt

l Mapa de variações

l Histograma

l Gráfico de linhas

l Mapa

l Gráfico de pizza

l Dispersão

l Gráfico de barras empilhado

l Tabela de texto

l Mapa em árvore
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Observação: para criar determinados tipos de visualização automaticamente, o Per-
gunte aos dados (AskData) certas vezes adiciona campos como "Número de registros"

às suas entradas.

Alterar campos, filtros e dados exibidos

OPergunte aos dados (AskData) oferece diversas formas de ajustar como os valores de

campo são exibidos.

l Para alternar os campos usados para os eixos vertical e horizontal, clique no botão

Trocar eixos à esquerda do menu de seleção de visualização:

l Para alterar um campo, primeiro clique nele na entrada da consulta e, em seguida, cli-

que no nome do campo abaixo. (Para alterar os campos usados em cálculos de dife-

renças, consulte Comparar diferenças ao longo do tempo.)
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l Para alterar a agregação ou o tipo de agrupamento de um campo (por exemplo, de
média para soma), clique no nome do campo na caixa de texto e escolha uma agre-
gação ou agrupamento diferente.

l Para filtros categóricos, clique em valores (por exemplo, "excluir Estados Unidos" no
exemplo abaixo) para alterar valores específicos ou inserir parâmetros curinga.
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l Para justar um intervalo numérico, clique em palavras como "alto" ou "barato".

l Para excluir um campo ou filtro, passe o cursor sobre ele e clique noX.

Ajustar filtros de data

Para ajustar um filtro de data, clique em palavras como "último" ou "anterior". Em seguida, cli-

que em uma das seguintes opções:

l Datas específicaspara inserir um período específico ou valor de data
l Datas relativas para mostrar um intervalo de datas em relação aos dias atuais
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l Intervalo de datas para inserir pontos específicos de início e fim

Datas específicas oferecem algumas opções exclusivas nomenuDetalhe de data:

l As opções de Períodomostram um único intervalo de data contínua
l As opções de Valor de datamostram intervalos que podem se repetir em vários perí-
odos. (Por exemplo, para ver o desempenho de vendas combinadas para o primeiro
trimestre ao longo de vários anos, em Valor de data, escolha Trimestres.)
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Comparar diferenças ao longo do tempo

OPergunte aos dados permite comparar períodos com frases como "ano a ano" ou "tri-

mestre a trimestre". Os resultados são exibidos como cálculos de tabela de diferença ou

diferença percentual nas pastas de trabalho que você salva no Pergunte aos dados.

Na caixa de texto, clique em um cálculo de diferença para escolher outros campos, méto-

dos de agregação e períodos.
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Aplicar cálculos simples

OPergunte aos dados (AskData) é compatível com cálculos simples entre duasmedidas,

que podem ser aplicados usando estes símbolos:

+ soma asmedidas

- calcula a diferença entre elas

*multiplica

/ divide

Nas pastas de trabalho salvas do Pergunte aos dados (AskData), esses cálculos não se tor-

nam campos calculados, e sim cálculos ad hoc nas divisórias Colunas, Linhas ouMarcas.
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Adicionar planilhas com outras visualizações

Para criar rapidamente várias visualizações diferentes de uma ampliação, adicione pla-

nilhas emPergunte aos dados.

Na parte inferior da página daWeb, faça um dos seguintes procedimentos:

l Clique no ícone Adicionar planilha à direita das planilhas nomeadas.

l Clique com o botão direito do mouse em um nome de planilha e escolha Duplicar ou
Excluir.

(Para renomear as planilhas do Pergunte aos dados (AskData), salve-as em uma

nova pasta de trabalho.)
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Compartilhe as visualizações de Pergunte aos dados por e-mail, Slack
ou um link

Você pode compartilhar visualizações de Pergunte aos dados com qualquer pessoa que

tenha acesso a uma ampliação.

1. No canto superior direito do navegador, clique no ícone Compartilhar.

2. Faça um dos seguintes procedimentos:

l Para compartilhar a visualização por e-mail ou Slack, insira nomes de usuário
específicos na caixa de texto. (A integração de e-mail e Slack deve ser con-
figurada previamente pelo administrador do Tableau.)

l Para copiar uma URL que você pode colar em e-mails personalizados e outras
mensagens, clique em Copiar link.

Envie feedback para o proprietário da ampliação

Se você tiver dúvidas sobre a estrutura de uma ampliação ou sobre amelhor forma de usá-

la comPergunte aos dados, pode enviar feedback diretamente para o autor. (Esta opção é

ativada por padrão, mas os autores da ampliação podem desativá-la.)

1. À esquerda da caixa de consulta para Pergunte aos dados, clique no ícone Dicas de
Pergunte aos dados.
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2. Na parte inferior da caixa de diálogo de dicas, clique em Entrar em contato com o
autor da ampliação.

Dicas para consultas bem-sucedidas

Àmedida que você estrutura perguntas para o Pergunte aos dados, aplique essas dicas

para obter melhores resultados.

l Use plavras-chave—Por exemplo, em vez de "Quero ver todos os países nos

quais estes aeroportos estão", tente "por aeroporto e país".

l Use as palavras exatas para nomes e valores de campo—Por exemplo, se

sua fonte de dados incluir os campoCódigo do aeroporto, Nome do aeroporto,

Região do aeroporto, especifique-os pelo nome.

l Veja uma lista classificada—Termos demapas do Pergunte aos dados (Ask

Data), como "melhor" e "pior" para 1 principal e 1 inferior, respectivamente. Se quiser

ver classificaçõesmais amplas, use "alto" e "baixo" em vez disso. Por exemplo, insira

"casas com baixo preço".

l Cálculos de tabela de consulta - Em expressões de consulta para campos de cál-

culo de tabela, observe que você não pode filtrar, limitar ou incluir "diferença ano

após ano".

l Coloque valores incomumente longos entre aspas—Se quiser analisar valo-

res de campo longos que contenham retornos de linha, guias oumais de dez pala-

vras, coloque-os entre aspas. Paramelhorar o desempenho, Pergunte aos dados

não indexa campos desse comprimento, ou algo além dos primeiros 200.000 valores

de campo exclusivos.

Criar ampliações que concentram Pergunte aos dados a públicos espe-
cíficos

Amaioria das pessoas não precisa de informações de uma fonte de dados inteira; em vez

disso, deseja visualizações de dados relevantes para a função de trabalho, como vendas,

marketing ou suporte. Para otimizar Pergunte aos dados para públicos diferentes como
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esses, os autores do Tableau criam ampliações separadas de Pergunte aos dados, que con-

sultam um subconjunto selecionado de campos. Para os campos selecionados, os autores

podem especificar sinônimos para nomes e valores de campo, refletindo os termos que o

público-alvo usa na linguagem comum (por exemplo, "SF" para "São Francisco"). Os auto-

res da ampliação personalizam as visualizações recomendadas que aparecem abaixo da

caixa de consulta Pergunte aos dados, que fornecem respostas aos usuários com umúnico

clique.

Observação: a ampliação de Pergunte aos dados pode ser criada apenas para fontes
de dados publicadas separadamente em um site do Tableau. As ampliações não

podem ser criadas para fontes de dados inseridas em pastas de trabalho ou com uma

conexão virtual.

Criar ou configurar uma página de ampliação no site do Tableau

Em seu site do Tableau, cada ampliação tem uma página separada onde os usuários

podem consultar Pergunte aos dados e os autores podem configurar campos de ampliação,

sinônimos e perguntas sugeridas.
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Uma página de ampliação no site do Tableau

1. Para criar uma página de ampliação em seu site do Tableau, vá para uma página de
fonte de dados e escolha Novo >Amplições de Perguntar aos dados .

Para configurar uma ampliação existente, vá para a página da ampliação no seu site.

(De um objeto Pergunte aos dados em umpainel, é possível clicar nomenu pop-up

no canto superior e escolhaVá para a página de ampliação.)

2. Se você estiver criando uma nova ampliação, insira um nome, uma descrição e um
local do projeto e clique em Publicar ampliação.

3. Na parte superior do painel Campos, clique no ícone de lápis: Em seguida, selecione
os campos relevantes para os usuários de ampliação e clique em Salvar .
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4. À esquerda, focalize as tabelas ou os campos individuais e clique no ícone de lápis:

Em seguida, faça uma das seguintes opções:

l Forneça um nome mais representativo clicando no ícone de lápis à direita.
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l Adicione sinônimos comuns para nomes de campo e valores que os usuários
do lens podem inserir em suas consultas.

l Edite as descrições que aparecem quando os usuários passam o mouse sobre
os campos

Altere a lista de visualizações recomendadas

Para responder a consultas comuns de usuários de ampliações, você pode personalizar as

visualizações recomendadas que aparecem abaixo da caixa de consulta.

Adicionar ou substituir uma visualização recomendada

1. Insira uma consulta na caixa de texto e pressione Enter ou Return.

2. Depois que a visualização aparecer, no ícone de alfinete na barra de ferramentas,
escolha Fixar nas visualizações recomendadas ou Substituir recomendação.

3. Para uma nova recomendação, digite um nome e escolha a seção em que deseja
que apareça. Para obter uma recomendação de substituição, escolha a existente
que deseja substituir.

Edite títulos de seção e nomes de recomendação ou exclua recomendações

l Para editar um título de seção, clique no ícone de Lápis à direita do título.

l Para alterar o nome de uma recomendação existente, passe o cursor do mouse

sobre ela e clique no ícone de Lápis . Para Excluir uma recomendações, clique no
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X.

Adicionar uma ampliação de Pergunte aos dados a um painel

Emumpainel, você pode adicionar um objeto Pergunte aos dados que permite aos usuários

consultar uma fonte de dados publicada por meio de uma ampliação em seu site do

Tableau.

1. Ao editar um painel no Tableau Cloud ou Tableau Server, arraste o objeto Pergunte
aos dados para a tela.

Observação: no Tableau Desktop, você tambémpode arrastar um objeto de Per-

gunte aos dados para a tela para fins de posicionamento. Mas, para selecionar

uma ampliação, você precisará publicar no Tableau Cloud ou Tableau Server e

editar o objeto nesse local.
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2.

3. Selecione uma fonte de dados publicada previamente conectada à pasta de tra-
balho.

4. Para usar uma ampliação existente, selecione-a e clique em Usar ampliação.

Ou, para criar um grupo, execute um dos seguintes procedimentos:

l Se não houver ampliação para a fonte de dados, clique em Ir para a página
da fonte de dados.

l Se já existirem ampliações, clique no nome da fonte de dados na parte inferior
da caixa de diálogo.

5. (Novas ampliações somentes) Conclua as etapas em Criar ou configurar uma página
de ampliação no site do Tableau.

6. EmOpções da barra de ferramentas para usuários de ampliações, selecione
os botões que deseja disponibilizar aos usuários.

l Adicionar visualização aos pinos permite que os usuários adicionem à lista
Visualizações recomendadas, que aparece logo abaixo da caixa de consulta.

l Publicar como pasta de trabalho permite que os usuários salvem visu-
alizações como planilhas de pasta de trabalho no site do Tableau.

l Compartilhar visualização permite que os usuários compartilhem por e-
mail, Slack ou um link.

Na ampliação, as opções de publicação (ícone salvar), fixar e compartilhar

aparecem no canto superior direito:
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7. (Novas ampliações somente) Depois de terminar de criar a ampliação, volte ao objeto

Ampliações em seu painel e clique emAtualizar. Em seguida, selecione a nova ampli-

ação e clique emUsar ampliação.

Aplicar uma ampliação diferente a um objeto do painel Pergunte aos dados

1. No menu suspenso na parte superior do objeto, selecione Configurar.

2. Vá para Adicionar uma ampliação de Pergunte aos dados a um painel e repita as eta-
pas 2 em diante.

Alterar um nome de ampliação, descrição ou localização do projeto

1. Navegue até a página de ampliações no Tableau Cloud ou no Tableau Server.

2. À direita do nome da ampliação na parte superior da página, clique nos três pontos
(...) e escolha Editar pasta de trabalho .

3. Clique em Editar detalhes da ampliação.
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Ver como as pessoas usam o Pergunte aos dados (Ask Data) com uma ampliação

Para proprietários de fonte de dados ou os autores da ampliação, o Pergunte aos dados for-

nece um painel que revela as consultas e camposmais populares, o número dos resultados

de visualizações clicadas pelos usuários e outras informações úteis. Os filtros permitem res-

tringir os dados para usuários e intervalos de tempo específicos. Essas estatísticas ajudam

a otimizar aindamais a ampliação para aumentar o sucesso dos usuários.

Observação: se você usar o Tableau Server, poderá acessar esses dados no repo-
sitório do Tableau Server para criar painéis personalizados.

1. No Tableau Server ou Tableau Cloud, navegue até uma página de ampliação.

2. À esquerda da caixa de texto Pergunte aos dados, clique no ícone de "Dicas de Per-
gunte aos dados".

3. No canto superior esquerdo da página do navegador, clique em Análises de uso.

Permitir que os usuários lhe enviem perguntas sobre uma ampliação

Como umproprietário de ampliação, você pode permitir que os usuários enviem e-mails

com perguntas sobre a estrutura de dados, resultados esperados emuito mais. Esta opção

está ativada por padrão, mas você pode desativá-la seguindo as etapas abaixo.

1. No Tableau Server ou Tableau Cloud, navegue até uma página de ampliação.

2. À esquerda da caixa de texto Pergunte aos dados, clique no "i" mostrado acima em
Ver como as pessoas usam o Pergunte aos dados (AskData) com uma ampliação .
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3. Na parte inferior da caixa de diálogo de dicas, clique no ícone de olho ao lado de "Con-
tate o autor da ampliação" para ativar ou desativar o feedback.

Permissões para publicar e visualizar ampliações

Para objetos Pergunte aos dados em painéis, nenhuma alteração nas permissões deve ser

necessária: por padrão, os autores de pastas de trabalho existentes podem criar ampliações
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e os públicos de painéis existentes podem visualizá-las. Mas, para referência, aqui está um

esboço detalhado das permissões de ampliação necessárias para ambos os painéis e

acesso direto por meio de uma página de fonte de dados.

Para criar e publicar uma ampliação, o usuário precisa:

l Da função de usuário Creator ou Explorer

l Permissão de criação de ampliação para a fonte de dados (herdada por padrão da
permissão de conexão)

l Permissão de gravação para o projeto pai no qual a ampliação foi publicada

Para acessar e interagir com uma ampliação publicada, um usuário precisa:

l Da função Viewer ou superior

l Conectar-se à permissão da fonte de dados.

l Ver permissão para a ampliação

Observação: por padrão, as permissões de ampliação, como Exibir, refletem as per-

missões de um projeto para pastas de trabalho. Se os administradores do Tableau qui-

serem alterar as permissões de ampliação padrão, eles podem fazer isso

individualmente para cada projeto ou emmassa usando a API de permissões.

Desabilitar ou habilitar Pergunte aos dados para um site

Pergunte aos dados está habilitado para sites por padrão, mas os administradores do

Tableau podem desabilitá-lo.

1. Vá para as configuraçõesGerais do site.

2. (Tableau Server somente) Na seção Criação na Web, selecione Permitir que os
usuários editem pastas de trabalho em seu navegador.

3. Na seçãoDisponibilidade do Pergunte aos dados, escolha entre estas opções:

l Habilitado permite a criação de ampliação de Pergunte aos dados para todas
as fontes de dados publicadas.
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l Desabilitado oculta Pergunte aos dados em todo o site, enquanto preserva

informações sobre ampliações criadas anteriormente para que possam ser res-

tauradas se Pergunte aos dados for reativado.

Observação: a partir da versão 2019.4.5, os administradores do Tableau Server
podem configurar se o Pergunte aos dados está ativado ou não por padrão.

Otimizar dados para o Pergunte aos dados (Ask Data)

Caso você gerencie e publique fontes de dados, aqui estão algumas dicas para facilitar o

êxito de usuários do Pergunte aos dados (AskData). Ao gastar um tempo extra nesse pro-

cesso, você abrirá a análise de dados para uma gamamais ampla de pessoas em sua

empresa, ajudando-os a responder perguntas independentemente e obter mais infor-

mações.

Otimizar dados em Pergunte aos dados

No painel de dados à esquerda da interface Pergunte aos dados, os proprietários da fonte

de dados podem adicionar sinônimos para campos e excluir valores irrelevantes.

Alterar as configurações no nível de fonte de dados ou ampliação

Ao alterar as configurações no painel de dados para Pergunte aos dados, prestemuita aten-

ção se você está no nível de fonte de dados ou ampliação. (Para obter mais informações,

consulte Criar ampliações que concentramPergunte aos dados a públicos específicos.)

l No nível da fonte de dados, você verá o ícone de fonte de dados cilíndrico no canto
superior esquerdo. Aqui, as alterações feitas no painel Dados serão aplicadas por
padrão a todas ampliações criadas posteriormente.

Observação: para extrações, dois cilindros aparecerão.
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l Para uma ampliação individual, você verá o ícone de aspas no canto superior
esquerdo. Aqui, as alterações feitas no painel de dados serão aplicadas apenas a
esta ampliação.
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Adicionar sinônimos para nomes de campo e valores

As pessoas podem não usar amesma terminologia encontrada em suas fontes de dados,

por isso os proprietários da fonte de dados e os administradores do Tableau podem adi-

cionar sinônimos para nomes e valores de campos de dados específicos. Os sinônimos inse-

ridos ficam disponíveis em toda a sua empresa, tornando a análise de dadosmais rápida e

fácil para todos.

Excluir valores de campos específicos de resultados da pesquisa

Paramelhorar os resultados da pesquisa no Pergunte aos dados, você pode excluir os valo-

res de campos específicos da indexação. Embora o Pergunte aos dados não adicione valo-

res não indexados aos resultados da pesquisa, os valores ainda aparecem nos resultados

de visualização quando relevantes. Por exemplo, se você não indexar valores de um campo

“Produto” porque eles adicionam detalhes desnecessários aos resultados da pesquisa, o

Pergunte aos dados ainda pode exibir valores como "iPhone 12" em visualizações de dados

resultantes. E os usuários podem adicionar manualmente valores não indexados às con-

sultas colocando-os entre aspas (por exemplo, "Vendas para produtos contendo "iPhone

12"").

Observação: esta configuração de nível de campo é ignorada se a configuração de
indexação de valor para a fonte de dados for definida comoDesativada. Nomes de

campo e sinônimos relacionados são sempre indexados.

1. Vá para a guia Pergunte aos dados para obter uma fonte de dados ou ampliação indi-
vidual.

2. Passe o cursor do mouse sobre um campo de fonte de dados à esquerda, e clique no
ícone Editar detalhes de campo (o lápis).
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3. Desmarque Indexar valores de campo.

Clique na caixa de texto que aparece para reindexar a fonte de dados agora ou

deixe-a reindexar com base em seu cronograma regular de indexação.

Otimizar fontes de dados

Para criar amelhor experiência para usuários de Pergunte aos dados, otimize a fonte de

dados original.

Observação:o Pergunte aos dados não aceita fontes de dadosmultidimensionais do
cubo ou fontes de dados não relacionais, como oGoogle Analytics ou fontes de dados

com uma conexão virtual.

Otimizar indexação para o Pergunte aos dados

Os proprietários da fonte de dados podem alterar a frequência de indexação dos valores de

campo para Pergunte aos dados, otimizando o desempenho do sistema.

1. Na parte superior de uma página Fonte de dados, clique no ícone Detalhes:

2. Na seção Pergunte aos dados (AskData), clique emEditar.
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3. Escolha uma opção de indexação para valores de campo:

l Automática verifica por alterações a cada 24 horas e analisa a fonte de dados
se ela estiver ativa, tiver uma extração atualizada ou tiver sido republicada.

Escolha essa opção para uma fonte de dados usada frequentemente com o

Pergunte aos dados (AskData), para que ela esteja pronta antes que os usu-

ários a consultem.

l Manual analisa a fonte de dados apenas quando os criadores do Tableau aci-
onammanualmente a indexação na página da fonte de dados. Escolha essa

opção se a fonte de dados for alterada com frequência, mas os usuários a con-

sultam consultam com oPergunte aos dados (AskData) apenas oca-

sionalmente.

Para acionar a indexaçãomanual, vá para a página da fonte de dados, clique

no “i” circulado no painel de dados à esquerda e clique emReindexar fonte de
dados.

l Desabilitada analisa somente os nomes de campo, não os valores.

4. Clique emSalvar

Use extrações de dados para ter um desempenho mais rápido

Paramelhorar o desempenho e o suporte para grandes conjuntos de dados, use o Pergunte

aos dados com extrações publicadas em vez de fontes de dados em tempo real. Para obter

mais informações, consulte Criar uma extração.
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Garantir que usuários possam acessar a fonte de dados

Para usar o Pergunte aos dados, os usuários devem ter permissão para se conectar à

fonte de dados individual. Se uma fonte de dados tiver permissões a nível de linha, essas

permissões também se aplicam ao Pergunte aos dados (AskData), que não reconhecerá

valores seguros ou fará recomendações estatísticas relacionadas.

Esteja ciente dos recursos de origem de dados não compatíveis

Oserviço Pergunte aos dados é compatível com todos os recursos da fonte de dados,

exceto os a seguir. Se sua fonte de dados contiver isso, os usuários do Pergunte aos dados

não poderão consultar campos relacionados.

l Conjuntos

l Campos combinados

l Parâmetros

Antecipar perguntas de usuários

Antecipe os tipos de perguntas que seus usuários farão, em seguida otimize sua fonte de

dados para essas perguntas usando estas técnicas:

l Limpe e formate dados no Tableau Prep ou em ferramenta semelhante.
l Una dados para incluir todos os campos que os usuários podem ter dúvidas em uma
tabela, aprimorando o desempenho.

l Adicione campos calculados que respondem a perguntas usuais de usuários.
l Crie compartimentos com tamanhos adequados para variáveis quantitativas que os
usuários podem querer ver como um histograma ou em outra forma de com-
partimento.

Simplificar os dados

Para facilitar o entendimento dos dados tanto pelos usuários quanto pelo Pergunte aos

dados (AskData), simplifique a fonte de dados omáximo possível durante o processo de

preparação de dados.
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1. Remova os campos desnecessários para melhorar o desempenho.

2. Dê a cada campo um nome exclusivo e significativo.
l Por exemplo, se houver cinco nomes de campo que começam com “Vendas
…”, é melhor diferenciá-los para que o Pergunte aos dados (Ask Data) inter-
prete adequadamente o termo “vendas”.

l Renomeie os “Número de registros” por algo mais significativo. Por exemplo,
use “Número de terremotos” em uma fonte de dados em que cada registro for
um terremoto.

l Evite nomes de campo que sejam números, datas ou valores boolianos (“true”
ou “false”).

l Evite nomes que lembram expressões analíticas, como “Vendas em 2015” ou
“Média de produtos vendidos”.

3. Crie aliases significativos para valores de campo, refletindo termos que as pessoas
usariam em um diálogo.

Definir padrões de campo adequados

Para auxiliar o Pergunte aos dados (AskData) a analisar dados corretamente, certifique-se

de que as configurações de campo padrão refletem o conteúdo de cada campo.

l Defina tipos de dados para valores de texto, hora, data, geográfico, entre outros.
l Atribua a função de dados adequada: dimensão ou medida, contínua ou discreta.
l Para cada medida, atribua configurações padrão apropriadas no Tableau Desktop,
como cor, ordem de classificação, formato de número (porcentagem, moeda, etc.) e
função de agregação. Por exemplo, SOMA pode ser apropriada para “Vendas”, mas
MÉDIA pode ser um padrão melhor para “Pontuação de teste”.

Dica: é particularmente útil definir um comentário padrão para cada campo, pois

esses comentários são exibidos como descrições informativas quando os usu-

ários passam omouse sobre os campos no Pergunte aos dados (AskData).

Criar hierarquias para campos geográficos e categorizados

Para dados de hora, o Tableau cria automaticamente hierarquias que permitem que os usu-

ários detalhem as visualizações rapidamente (por exemplo, de dia para semana, de semana
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paramês). No entanto, para dados geográficos e categorizados, é recomendável criar hie-

rarquias personalizadas para ajudar o Pergunte aos dados (AskData) a produzir visu-

alizações que reflitam as relações entre os campos. Lembre-se de que o Pergunte aos

dados (AskData) nãomostrará as hierarquias no painel Dados.

OPergunte aos dados (AskData) não indexa nomes de hierarquia, apenas nomes de cam-

pos dentro de hierarquias. Por exemplo, se uma hierarquia geográfica denominada "Local"

contiver os campos “País” e “Cidade”, os usuários deverão inserir “País” e “Cidade” em

suas perguntas para o Pergunte aos dados (AskData).

Descobrir insights mais rápido com Explicar os dados

OExplicar os dados ajuda você a inspecionar, descobrir e aprofundar asmarcas em uma

visualização àmedida que você explora seus dados. Você pode usar o Explicar os dados

para analisar painéis, planilhas oumarcas selecionadas para possíveis discrepâncias e cor-

relações nos dados subjacentes. Explicar os dados cria modelos estatísticos e propõe expli-

cações possíveis paramarcas individuais em uma visualização, incluindo dados

potencialmente relacionados da fonte de dados que não são usados na exibição atual.

Para obter informações sobre como executar o Explicar os dados e explorar as expli-

cações, consulte Introdução a Explique os dados.

Observação: este tópico descreve como o Explicar os dados funciona no Tableau
2021.2 e em versões posteriores. Se você tiver uma versão anterior do Tableau, leia

este tópico na versão 2021.1 da ajuda de Explicar os dados.

Ao criar diferentes exibições, use o Explicar os dados como ponto de partida para ajudar a

explorar os dadosmais detalhadamente e fazer mais perguntas. Para obter mais infor-

mações, consulte Como o Explicar os dados ajuda a aumentar sua análise. Para obter infor-

mações sobre quais características tornam uma fonte de dadosmais interessante para uso

comExplicar os dados, consulte Requisitos e considerações para uso do Explique os

dados.
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Acesso para Explique os dados

Explique os dados é habilitado por padrão no nível do site. Os administradores de servidor

(Tableau Server) e os administradores de site (Tableau Cloud) podem controlar se Explique

os dados está disponível para um site. Para obter mais informações, consulte Desabilitar ou

habilitar Explique os dados para um site.

Os autores que podem editar pastas de trabalho e têm o recurso de permissão Executar

Explique os dados para uma pasta de trabalho podem executar Explique os dados nomodo

de edição. Todos os usuários com o recurso Executar Explicar os dados podem executar

dados explicativos nomodo de exibição no Tableau Cloud e no Tableau Server.

Quando permitido pelos administradores do site, as explicações podem ser compartilhadas

nomodo de exibição por e-mail ou Slack com outros usuários do Tableau Cloud e do

Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Configure o Tableau para permitir

que os usuários compartilhem explicações por e-mail e Slack .

Os autores podem usar as configurações de dados de explicação para controlar quais tipos

de explicação são exibidos no painel de dados de explicação.

Para obter informações sobre como controlar o acesso aos dados explicativos, tipos de expli-

cação e campos, consulte Controle de acesso a Explicar os dados.

Como o Explicar os dados ajuda a aumentar sua análise

Explicar os dados é uma ferramenta que revela e descreve os relacionamentos dos seus

dados. Não é possível dizer o que está causando os relacionamentos ou como interpretar os

dados.Você é o especialista em seus dados.Oconhecimento de domínio e a intuição

são fundamentais para ajudar a decidir quais características podem ser interessantes para

explorar aindamais, usando diferentes exibições. Para obter as informações relacionadas,

consulte Como funciona o Explicar os dados e Requisitos e considerações para uso do Expli-

que os dados.

Para obter mais informações sobre como funciona o Explicar os dados e como usá-lo para

incrementar sua análise, consulte estas apresentações da Conferência do Tableau:
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l FromAnalyst to Statistician: Explain Data in Practice (1 hour) [De Analista a Esta-
tístico: o Explicar os dados na prática (1 hora)]

l Leveraging Explain Data (45minutes) [Uso do Explicar os dados (45minutos)]
l Explain Data Internals: Automated BayesianModeling (35minutes) [Dicas internas
do Explicar os dados: modelagem bayesiana automatizada (35minutos)]

Introdução a Explique os dados

Use Explique os dados em seu fluxo de análise enquanto explora asmarcas em uma visu-

alização. OExplique os dados é executado automaticamente quando o painel Guia de

dados é aberto e atualizado com base na seleção atual (painel, planilha oumarca).

Usar Explique os dados

l Executar Explique os dados em um
painel, planilha oumarca

l Detalhar as explicações
l Exibir campos analisados
l Termos e conceitos nas expli-
cações

l Tipos de explicação

Pastas de trabalho do criador e con-
trole de acesso

l Requisitos e considerações para uso
do Explique os dados

l Alterar configurações de Explique os
dados (somente criadores)

l Controle de acesso a Explicar os
dados

l Desabilitar ou habilitar Explique os
dados para um site

l Como funciona o Explicar os dados

Executar Explique os dados em um painel, planilha ou marca

As etapas básicas para executar o Explique os dados são:

1. Abra um painel ou planilha em uma pasta de trabalho.

2. Clique no ícone Guia de Dados na barra de ferramentas de visualização para abrir o
painel Guia de Dados. Para obter mais informações, consulte Explorar Painéis com
Guia de dados .

3. Se você abrir um painel, o Explique os dados o analisará em busca de valores dis-
crepantes.
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Se você selecionar uma planilha no painel, o Explique os dados analisa as marcas
nessa planilha para valores discrepantes.
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Se você selecionar uma marca no painel, o Explique os dados analisará espe-
cificamente essa marca para explicações.

As marcas que estão sendo explicadas são destacadas na visualização conforme
você clica nas explicações correspondentes.

Como opção, você pode selecionar umamarca em uma visualização, focalizar o cursor

sobre amarca, e, em seguida, clique emExplique os dados nomenu da dica de fer-
ramenta.

As explicações possíveis para o valor damarca analisada são exibidas no painel Guia de

dados. Clique em diferentes nomes de explicação para expandir os detalhes e começar a

explorar.
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Permissões de Explique os dados necessárias para ver as explicações

Se você vir valores discrepantes detectados com uma observação para entrar em contato

com o proprietário da visualização, é porque você precisa de permissão para ver esses tipos

de explicações. Clique no nome do proprietário para acessar a página de conteúdo do

Tableau com o endereço de e-mail. Entre em contato com o proprietário para pedir que ele

conceda a você permissões de Explique os dados para a pasta de trabalho ou exibição.

Se você for o proprietário da pasta de trabalho, para obter mais informações sobre como

definir permissões, consulte Controlar quem pode usar Explicar os dados e o que eles

podem ver.

Dicas para usar Explique os dados

l Várias marcas não podem ser selecionadas para comparação entre si.

l A exibição deve conter marcas agregadas usando SUM, AVG, COUNT, COUNTD ou
AGG (um campo calculado).

l Quando o Explique os dados não puder analisar o tipo de marca selecionado, uma
mensagem será exibida para indicar o motivo. Para obter mais informações, consulte
Situações em que o Explique os dados não está disponível.

l Os dados que você analisa devem ser extraídos de uma única fonte de dados prin-
cipal. O Explique os dados não funciona com fontes de dados combinadas ou em
cubo.

l Para obter informações sobre quais características tornam uma fonte de dados mais
interessante para uso com Explique os dados, consulte Requisitos e considerações
para uso do Explique os dados.

Detalhar as explicações

1. No painel Guia de dados, clique em umnome de explicação para ver mais detalhes.

Clique em uma explicação para expandir ou reduzir seus detalhes.

2. Role para ver mais detalhes da explicação.

3. Passe omouse sobre os gráficos nas explicações para ver detalhes sobre diferentes
pontos de dados. Clique no íconeAbrir para ver uma versão ampliada da
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visualização.

Creators ou Explorers abrem a exibição para edição podem clicar no íconeAbrir

para abrir a visualização como uma nova planilha e explorar mais os dados.

Observação: Creators e Explorers com permissões de edição tambémpodem

controlar as configurações de explicação de dados. Para obter mais infor-

mações, consulte Controle de acesso a Explicar os dados.

4. Passe o mouse sobre um ícone de Ajuda para ver a ajuda de dica de ferramenta

para uma explicação. Clique no ícone de Ajuda para manter a dica de ferramenta

aberta. Clique em um link Saiba mais para abrir o tópico de ajuda relacionado.

Exibir campos analisados

1. Executar Explique os dados em umpainel, planilha oumarca.
2. No painel Guia de dados, em Explorar valores subjacentes para, clique no nome

de uma medida.
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3. Clique no link number-of-fields na parte inferior do painel.

Os criadores têm a opção de abrir as configurações de Explique os dados para controlar

quais campos são incluídos na análise. Para obter mais informações, consulte Alterar cam-

pos usados para análises estatísticas.

Termos e conceitos nas explicações

Os seguintes termos e conceitos aparecem frequentemente nas explicações. Você pode

achar útil familiarizar-se com seu significado no contexto do uso de Explique os dados.

O que é uma marca?

Umamarca é um ponto de dados selecionável que resume alguns valores de registro
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subjacentes em seus dados. Umamarca pode ser feita em umúnico registro ou em vários

registros agregados. Asmarcas no Tableau podem ser exibidas demuitasmaneiras dife-

rentes, como linhas, formas, barras e texto de célula.

O Tableau obtém os registros que constituem amarca com base na interseção dos campos

na exibição.

Amarca analisada refere-se a umamarca em umpainel ou planilha que foi analisada pelo

Explique os dados.

Para obter mais informações sobremarcas, consulte Marcas.

O que significa esperado?

Ovalor esperado de umamarca é o valor mediano na faixa de valores esperada nos dados

subjacentes em sua visualização. O intervalo esperado é o intervalo de valores entre o 15º

e o 85º percentil que omodelo estatístico prevê para amarca analisada. OTableau deter-

mina o intervalo esperado sempre que executa uma análise estatística em umamarca sele-

cionada.

Se um resumo de valor esperado indicar que amarca émenor do que o esperado oumaior

do que o esperado, significa que o valor agregado damarca está fora do intervalo de valo-

res previstos nomodelo estatístico damarca. Se um resumo de valor esperado indicar que

amarca é um poucomenor ou poucomaior que o esperado,mas está dentro do intervalo

de natural variação, significa que o valor agregado damarca está dentro do intervalo de

valores previstos damarca, mas émenor oumaior nesse intervalo de valores.

Para obter mais informações, consulte O que é um intervalo esperado?

O que são dimensões e medidas?

Cada nome de coluna em umbanco de dados é um campo. Por exemplo, Nome do
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produto e Vendas são campos. No Tableau, campos comoNome do produto que cate-

gorizam os dados são chamados de dimensões; campos com dados quantificáveis como

Vendas são chamados demedidas. OTableau agregamedidas por padrão quando você as

arrasta para uma exibição.

Algumas explicações descrevem como os valores de registro subjacentes, e as agregações

desses valores podem estar contribuindo para o valor damarca analisada. Outras expli-

cações podemmencionar a distribuição de valores em uma dimensão para amarca ana-

lisada.

Quando você executa o Explique os dados namarca, a análise considera as dimensões e

medidas na fonte de dados que não estão representadas na exibição. Esses campos são

chamados de dimensões não visualizadas emedidas não visualizadas.

Para obter mais informações sobre dimensões emedidas, consulte Dimensões emedidas.

O que é um agregado ou agregação?

Umagregado é um valor que é um resumo ou total. O Tableau aplica agregações auto-

maticamente, como SUMou AVG, sempre que você arrasta umamedida para Linhas, Colu-

nas, uma opção de cartãoMarcas ou exibição. Por exemplo, asmedidas são exibidas como

SUM(Vendas) ou AVG(Vendas) para indicar como amedida está sendo agregada.

Para usar o Explique os dados deve-se utilizar umamedida agregada comSUM, AVG,

COUNT, COUNTD ou AGG.

Para obter mais informações sobre a agregação, consulte Agregação de dados no Tableau.

O que é um valor recorde?

Um registro é uma linha em uma tabela de banco de dados. Uma linha contém valores que

correspondem a cada campo. Neste exemplo, Categoria, Nome do produto e Vendas são
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campos (ou colunas). Móveis, Luminária de piso e US$ 96 são os valores.

Categoria Nome do pro-
duto

Vendas

Móveis Luminária de
piso

US$ 96,00

O que é uma distribuição?

Uma distribuição é uma lista de todos os valores (ou intervalos) possíveis dos dados. Tam-

bém indica a frequência com que cada valor ocorre (frequência de ocorrência).

Tipos de explicação em Explique os dados

Cada vez que você seleciona uma novamarca em uma visualização ou painel e executa

Explicar os dados, o Tableau executa uma nova análise estatística considerando essa

marca e os dados subjacentes na pasta de trabalho. As possíveis explicações são exibidas

em seções expansíveis para o painel Explicar os dados. Para obter informações sobre

como Explicar os dados analisa e avalia as explicações, consulte Como funciona o Explicar

os dados.

Explorar os valores subjacentes

A seção lista as explicações para cadamedida que pode ser explicada (chamadas demedi-

das de destino). Cada explicação listada aqui descreve uma relação com os valores da

medida-alvo que são testados namarca analisada. Use a compreensão prática e do

mundo real dos dados para determinar se os relacionamentos encontrados por Explicar os

dados são significativos e se vale a pena explorá-los.
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Neste exemplo, a distância da viagem é amedida alvo

Características subjacentes

Essas explicações descrevem como os registros subjacentes dasmarcas na exibição

podem estar contribuindo para o valor agregado damedida que está sendo explicada. Os

atributos demarca podem incluir Valores extremos, Valores nulos, Número de registros ou

o Valor médio damarca.

Observação: para obter as definições de termos comuns usados nas explicações, con-
sulte Termos e conceitos nas explicações.

Tableau Software 951

Ajuda do Tableau Server noWindows



Valores extremos

Este tipo de explicação indica se um oumais registros têm valores que são sig-

nificativamentemaiores oumenores do que amaioria dos registros. Se a explicação for fun-

damentada em ummodelo, isso indicará que o valor extremo está afetando amedida alvo

damarca analisada.

Quando umamarca tem valores extremos, não significa que sejam valores atípicos ou que

você deve excluir esses registros da exibição. Esta escolha é sua, dependendo da sua aná-

lise. A explicação simplesmente aponta um valor extremo namarca. Por exemplo, pode

revelar um valor com digitação incorreta em um registro em que um custo da banana seja

de 10 dólares em vez de 10 centavos. Ou pode revelar que um determinado vendedor

tenha tido um bom trimestre.

Observação: essa explicação deve ser ativada pelo autor para ficar visível nomodo
de visualização de uma pasta de trabalho publicada. Para obter mais informações, con-

sulte Controle de acesso a Explicar os dados.
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Esta explicação mostra:

l O número de registros subjacentes na
marca analisada.

l O valor ou valores extremos que con-
tribuem para o valor da medida de des-
tino.

l A distribuição de valores na marca.

l Os detalhes do registro que cor-
respondem a cada valor de distribuição.

Opções de exploração:

l Passe o mouse sobre um círculo no grá-
fico para ver seu valor correspondente.

l Clique na seta para a esquerda ou
direita abaixo da lista de detalhes para
rolar pelos detalhes do registro.

l Se disponível, clique em Exibir dados
completos e, em seguida, clique na
guia Dados completos para ver todos
os registros em uma tabela.

l Clique no ícone Abrir para ver uma

versão ampliada da visualização.

Próximas etapas para análise:

l Se o número de registros for baixo, exa-
mine esses valores em comparação
com o valor extremo.

l Se o valor extremo for sig-
nificativamente maior ou menor do que
os outros valores de registro, exclua-o e
considere como ele altera o valor da
marca analisada.

l Ao considerar os dados com e sem o
valor extremo, use isso como uma opor-

Neste exemplo, um único valor

extremo de 463 horas alugadas

está contribuindo para a soma

maior do que o esperado do Tempo

total alugado de 613 horas.

Um provável motivo para esse alto

valor pode ser que alguém tenha

esquecido de encaixar a bicicleta

ao devolvê-la. Nesse caso, o autor

pode querer excluir esse valor para

análises futuras.
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tunidade para aplicar seu conhecimento
prático sobre os dados.

Visualizar a diferença

Esta seção mostra:

l Como o valor da marca analisada muda
quando o valor extremo é excluído.

Opções de exploração:

l Clique no ícone Abrir para ver uma

versão ampliada da visualização.
l Explore a diferença com e sem o valor
extremo (ou valores extremos).

l Os autores podem abrir a exibição
como uma nova folha e aplicar um filtro
para excluir o valor extremo.

Próximas etapas para análise:

l Se o valor extremo for sig-
nificativamente maior ou menor do que

Neste exemplo, quando o valor
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os outros valores de registro, exclua-o e
veja como ele altera o valor da marca
analisada.

l Ao considerar os dados com e sem o
valor extremo, use isso como uma opor-
tunidade para aplicar seu conhecimento
prático sobre os dados.

extremo de 483 é excluído, amarca

analisada não émais alta em com-

paração com outrasmarcas na exi-

bição. Outrasmarcas agora se

destacam. Oautor pode querer

explorar as outrasmarcas para con-

siderar por que esses outros locais

têmmais horas de aluguel de bici-

cletas.

Valores nulos

O tipo de explicação Valores nulos chama a atenção para situações em que há uma quan-

tidademaior do que o esperado de dados ausentes em umamarca. Ele indica a fração dos

valores damedida de destino que são nulos, e como os valores nulos podem estar con-

tribuindo para o valor agregado dessamedida.

Esta explicação mostra:

l A porcentagem de valores que são
nulos na medida de destino para a
marca analisada (círculo azul).

Opções de exploração:

l Focalize cada círculo no gráfico de
dispersão para ver os detalhes.

l Role para ver mais do gráfico.

l Clique no ícone Abrir para ver uma

versão ampliada da visualização.

Próximas etapas para análise:

l Como opção, exclua os valores nulos
da marca para análise posterior.

Neste exemplo, a porcentagem de

valores nulos namedida de destino é

mostrada como um círculo azul.
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Número de registros

Este tipo de explicação descreve quando a contagem dos registros subjacentes está cor-

relacionada à soma. A análise encontrou uma relação entre o número de registros que

estão sendo agregados em umamarca e o valor real damarca.

Embora isso possa parecer óbvio, esse tipo de explicação ajuda a explorar se o valor da

marca está sendo afetado pelamagnitude dos valores em seus registros ou simplesmente

por causa do número de registros namarca analisada.

Esta explicação mostra:

l O número de registros na medida de
destino para a marca analisada
(barra azul escura).

l O número de registros na medida de
destino para outras marcas na visu-
alização de origem (barra azul
claro).

Opções de exploração:

l Focalize cada barra para ver os deta-
lhes.

l Role para ver mais do gráfico.

l Clique no ícone Abrir para ver

uma versão ampliada da visu-
alização.

Próximas etapas para análise:

l Compare se os valores individuais
dos registros são baixos ou altos, ou
se o número de registros na marca
analisada é baixo ou alto.

l Autores, se você se surpreender
com um grande número de regis-
tros, talvez seja necessário nor-

Neste exemplo, o número de regis-

tros para Distância de viagem é lis-

tado para cada valor deMês de

viagem, que é uma dimensão na visu-

alização original. Agosto tem omaior

valor de distância total da viagem.

Você pode explorar se agosto tem o

956 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



malizar os dados. valor mais alto para a distância da via-

gem, porquemais viagens ocorreram

emagosto ou se tem a distânciamais

alta porque algumas viagens foram

mais longas.

Valor médio da marca

Este tipo de explicação descreve quando amédia de umamedida está correlacionada à

soma. Compare se o valor médio é baixo ou alto, ou se o número de registros é baixo ou

alto.

Esta explicação mostra:

l Amédia da medida de destino para
cada valor de uma dimensão usada
na visualização de origem.

Opções de exploração:

l Focalize cada barra para ver os deta-
lhes.

l Role para ver mais do gráfico.

l Clique no ícone Abrir para ver uma

versão ampliada da visualização.

Próximas etapas para análise:

l Compare se o valor médio é baixo ou
alto, ou se o número de registros é
baixo ou alto. Por exemplo, os lucros
são altos porque você vendeu muitos
itens ou porque vendeu itens caros?

l Tente descobrir por que a marca ana-
lisada tem um valor médio sig-
nificativamente maior ou menor.

Neste exemplo, a distânciamédia da
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viagem emagosto não é sig-

nificativamentemaior oumenor do

que amaioria dosmeses. Isso sugere

que a distância da viagem émaior em

agosto porque houvemais viagens

em agosto, em vez de pessoas

fazendo viagensmais longas.

Valor único contribuinte

Use esta explicação para entender a composição dos valores de registro que constituem a

marca analisada.

Este tipo de explicação identifica quando um único valor em uma dimensão não visualizada

pode estar contribuindo para o valor agregado damarca analisada. Uma dimensão oculta é

uma dimensão que existe na fonte de dados, mas não está sendo usada na exibição.

Esta explicação indica quando cada registro subjacente de uma dimensão tem omesmo

valor, ou quando um valor de dimensão se destaca porquemuitos ou poucos dos registros

têm omesmo valor único para amarca analisada.

Observação: para obter as definições de termos comuns usados nas explicações, con-
sulte Termos e conceitos nas explicações.
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Esta explicação mostra:

l A porcentagem do número de regis-
tros para um único valor de uma
dimensão para a marca analisada
(barra azul) versus todas as marcas
(barra cinza) na visualização de ori-
gem.

l A porcentagem do número de regis-
tros para todos os outros valores de
uma dimensão para a marca ana-
lisada (barra azul) versus todas as
marcas (barra cinza) na visualização
de origem.

l Amédia da medida de destino para o
valor único de uma dimensão na
marca analisada (barra azul) versus
todas as marcas (barra cinza).

l Amédia da medida de destino para
todos os outros valores de uma
dimensão para a marca analisada
(barra azul) versus todas as marcas
(barra cinza) na visualização de ori-
gem.

Opções de exploração:

l Focalize cada barra para ver os deta-
lhes.

l Clique no ícone Abrir para ver uma

versão ampliada da visualização.

Próximas etapas para análise:

l Use esta explicação para entender a
composição dos valores de registro
que constituem a marca analisada.

Neste exemplo, a análise estatística

revelou quemuitas das viagens vêm

das adjacências da estação de Back

Bay. Observe que as adjacências da

estação é uma dimensão não visu-

alizada que tem alguma relação com

a distância da viagem nos dados sub-

jacentes para a visualização de ori-
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l Os autores podem querer criar uma
nova visualização para explorar qual-
quer dimensão não visualizada apre-
sentada nesta explicação.

gem.

Dimensões contribuintes

Use esta explicação para entender a composição dos valores de registro que constituem a

marca analisada.

Este tipo de explicaçãomostra que a distribuição de uma dimensão não visualizada pode

estar contribuindo para o valor agregado damarca analisada. Esse tipo de explicação é

usado para somas, contagens emédias damedida de destino. Uma dimensão oculta é

uma dimensão que existe na fonte de dados, mas não está sendo usada na exibição.

Observação: para obter as definições de termos comuns usados nas explicações, con-
sulte Termos e conceitos nas explicações.
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Esta explicação mostra:

l A porcentagem do número de regis-
tros para todos os valores de uma
dimensão da marca analisada (barra
azul) versus todos os valores de uma
dimensão de todas as marcas (barra
cinza) na visualização de origem.

l Amédia da medida de destino para
todos os valores de uma dimensão da
marca analisada (barra azul) de uma
dimensão de todas as marcas (barra
cinza).

Opções de exploração:

l Focalize cada barra para ver os deta-
lhes.

l Role para ver mais do gráfico.

l Clique no ícone Abrir para ver uma

versão ampliada da visualização.

Próximas etapas para análise:

l Use esta explicação para entender a
composição dos valores de registro
que constituem a marca analisada.

l Os autores podem querer criar uma
nova visualização para explorar quais-
quer dimensões não visualizadas
apresentadas nesta explicação.

Neste exemplo, a análise estatística

expôs quemais viagens foram feitas

nas estações de South Station and

MIT emenos viagens foram obtidas

de Charles Circle, em comparação

com as viagens feitas para asmarcas

em geral.

Observe que Nome da estação é
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uma dimensão não visualizada que

tem alguma relação com aDistância

da viagem nos dados subjacentes

para a visualização de origem.

Medidas contribuintes

Este tipo de explicaçãomostra que amédia de umamedida não visualizada pode estar con-

tribuindo para o valor agregado damarca analisada. Umamedição não visualizada é uma

medida que existe na fonte de dados, mas não está sendo usada na exibição.

Essa explicação pode revelar uma relação linear ou quadrática entre amedida não visu-

alizada e amedida de destino.

Observação: para obter as definições de termos comuns usados nas explicações, con-
sulte Termos e conceitos nas explicações.
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Esta explicação mostra:

l A relação entre a soma da medida de
destino e a média de uma medida
não visualizada da marca analisada
(círculo azul) e todas as marcas (cír-
culos cinza) na visualização.

l Se a soma da medida de destino for
alta ou baixa, porque o valor médio
da medida não visualizada é alto ou
baixo.

Opções de exploração:

l Focalize cada círculo para ver os deta-
lhes.

l Clique no ícone Abrir para ver uma

versão ampliada da visualização.

Próximas etapas para análise:

l Os autores podem querer criar uma
nova visualização para explorar quais-
quer medidas não visualizadas apre-
sentadas nesta explicação.

Neste exemplo, uma possível razão

pela qual a distância da viagem é alta

é porque o tempo total médio alu-

gado tambémé alto.

Outros recursos a explorar

Esta seção fornece os possíveismotivos pelos quais amarca analisada é única ou inco-

mum. Essas explicações:

l Não justifique o valor desta marca.

l Não estão relacionadas com o valor das medidas na visualização de origem.

l Não leve em consideração nenhuma medida de destino.
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Outras dimensões de interesse

Use esta explicação para entender a composição dos valores de registro que constituem a

marca analisada.

A distribuição de uma dimensão não visualizada namarca analisada é incomumem com-

paração com a distribuição de valores para todas as outrasmarcas na exibição. Uma

dimensão oculta é uma dimensão que existe na fonte de dados, mas não está sendo usada

na exibição.

Observação: para obter as definições de termos comuns usados nas explicações, con-
sulte Termos e conceitos nas explicações.

Esta explicação mostra:

l A porcentagem do número de regis-
tros para todos os valores de uma
dimensão da marca analisada (barra
azul) versus todos os valores de uma
dimensão de todas as marcas (barra
cinza) na visualização de origem.

Opções de exploração:

l Focalize cada barra para ver os deta-
lhes.

l Role para ver mais do gráfico.

l Clique no ícone Abrir para ver uma

versão ampliada da visualização.

Próximas etapas para análise:

l Use esta explicação para entender a
composição dos valores de registro
que constituem a marca analisada.

l Os autores podem querer criar uma

Neste exemplo, uma alta por-

centagem de registros está asso-

ciada ao tempo nublado. Como os
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nova visualização para explorar
quaisquer dimensões não visu-
alizadas apresentadas nesta expli-
cação.

dados se referem ao aluguel de bici-

cletas emBoston, e amarca ana-

lisada é a Distância da viagem para

agosto, podemos presumir que o

clima é geralmente quente e úmido.

As pessoas podem ter alugado bici-

cletas commais frequência em dias

nublados para evitar o calor. Tam-

bém é possível que tenha havido

mais dias nublados em agosto.

Campos analisados em Explicar os dados

OExplicar os dados executa uma análise estatística em umpainel ou planilha para localizar

marcas discrepantes ou especificamente em umamarca selecionada. A análise também

considera pontos de dados possivelmente relacionados da fonte de dados que não estão

representados na exibição atual.

OExplicar os dados pode não incluir todas as colunas da fonte de dados na análise. Emmui-

tos casos, alguns tipos de campos serão automaticamente excluídos da análise. Para obter

mais informações, consulte Campos excluídos por padrão.
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Observação: dimensões commais de 500 valores exclusivos não serão consideradas

para análise (amenos que permitido pelo autor emConfigurações de Explicar os

dados).

Todos os usuários podem visualizar informações sobre quais campos estão incluídos ou

excluídos na análise atual. Criators e Explorers com permissão de edição podem editar os

campos usados pelo Explicar os dados para análise estatística.

Ver campos analisados por Explicar os dados

Quando você expande uma explicação para umamedida que está contribuindo para o

valor damarca, um link que indica o número de campos considerados na análise é exibido

na parte inferior do painel Explicar os dados.
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Clique no link para ver a lista de campos incluídos ou excluídos da análise estatística atual.

Quando uma fonte de dados contémmais de 1.000 dimensões oumedidas não visu-

alizadas, você pode ver um alerta perguntando se deseja que o Explicar os dados considere

mais campos. Clique emExplicar tudo para executar uma análise que incluamais campos.
A análise pode demorar mais para ser concluída.

Para visualizar os campos usados pelo Explicar os dados para análise
estatística

1. Executar Explicar os dados no painel, planilha oumarca.
2. No painel Explicar os dados, em Contribuindo com o valor de, clique no nome de

uma medida.
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3. Clique no link number-of-fields na parte inferior do painel.
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Alterar campos usados para análise estatística

Creators e Explorers com permissões de edição podem selecionar campos a serem inclu-

ídos ou excluídos da análise estatística na guia Campos da caixa de diálogo Configurações

de Explicar os dados.
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Quando uma fonte de dados contém dimensões com umgrande número de valores únicos

(até 500), esses campos não serão considerados para análise.

Para editar o os campos usados pelo Explicar os dados para análise
estatística

As configurações dos campos analisados são aplicadas no nível da fonte de dados.

1. Execute Explicar os dados em uma marca ao editar uma vista.

2. No painel Explicar os dados, clique no ícone de configurações na parte inferior. Ou cli-
que no botão Edit (Editar) na visualização Campos analisados (como abrir campos
analisados).
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3. Na caixa de diálogo Configurações de Explicar os dados, clique na guia Campos.
4. Clique em uma seta suspensa ao lado do nome de um campo, selecione Automático

ou Nunca incluir e clique emOK.

Observe que os campos devem ter menos de 500 valores exclusivos para serem inclu-
ídos na análise.
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Campos excluídos por padrão

Campos excluídos por padrão Razões para exclusão

Todas asmedidas não visualizadas

quando existemmais de 1.000medi-

das na fonte de dados.

Todas as dimensões não visualizadas

quando existemmais de 1.000

dimensões na fonte de dados.

O cálculo de explicações paramais de 1.000

medidas ou dimensões não visualizadas pode

levar mais tempo para ser realizado, às vezes

váriosminutos. Por padrão, estes campos são

excluídos da análise inicial, mas você pode

optar por incluí-los para uma análise posterior.

Nesta situação, você pode ver um alerta per-

guntando se deseja que o Explicar os dados

consideremais campos. Clique no link do alerta

para obter mais informações. Clique emExpli-
car tudo para executar uma análise que inclua
mais campos.
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Campos excluídos por padrão Razões para exclusão

Campos que usam geometria, latitude
ou longitude

A geometria, latitude ou longitude em si não
pode ser explicações. É altamente provável
que quando a latitude ou a longitude for cha-
mada como uma explicação, isso seja resul-
tante de uma correlação falsa, e não uma
possível explicação.

Dimensões com alta cardinalidade
(dimensões com > 500 membros)

As dimensões de cardinalidade levammais

tempo para serem calculadas. Dimensões com

mais de 500 valores únicos não serão con-

sideradas para análise.

Grupos, compartimentos ou conjuntos Sem suporte no momento.

Cálculos de tabela Os cálculos de tabela não podem ser ana-
lisados quando os cálculos da tabela estão em
um nível de detalhe diferente da exibição.

Medidas não visualizadas que não
podem ser calculadas como média

As medidas não visualizadas que não podem
ser calculadas como média incluem aquelas
que são campos calculados em que a expres-
são de cálculo inclui agregações (exibição
como campos AGG(), quando adicionados à
planilha).

Medidas discretas e dimensões con-
tínuas

Sem suporte no momento.

Campos ocultos Não disponível.

Campos calculados com erros Não há valores presentes para analisar.

Requisitos e considerações para uso do Explique os dados

Explique os dados está sempre disponível para os autores no Tableau Desktop.
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Para Tableau Cloud e Tableau Server: quando Explique os dados está habilitado para um

site, Creators e Explores com as permissões apropriadas podem executar Explique os

dados ao editar uma pasta de trabalho. Todos os usuários com as permissões apropriadas

podem executar Explique os dados nomodo de exibição em pastas de trabalho publicadas.

Para obter mais informações, consulte Controle de acesso a Explicar os dados.

O que torna uma visualização boa candidata para Explique os dados

Explique os dados funcionamelhor em visualizações que requerem exploração e análise

mais profundas, em vez de visualizações descritivas em estilo infográfico que comunicam

dados resumidos.

l Os dados em nível de linha são necessários para Explique os dados criar modelos de
seus dados e gerar explicações. Visualizações com dados subjacentes em nível de
linha, onde podem existir relacionamentos em campos não visualizados, são bons
candidatos para executar o Explique os dados.

l Visualizações baseadas em dados pré-agregados sem acesso a dados em nível de
linha não são ideais para a análise estatística realizada por Explique os dados.

Quais dados funcionam melhor para Explique os dados

Quando estiver usando o Explique os dados em uma planilha, lembre-se que o Explique os

dados funciona com:

l Somente para uma única marca - Explique os dados analisa asmarcas únicas.
Não há suporte para a análise de váriasmarcas.

l Dados agregados - A exibição deve conter uma oumaismedidas agregadas

usando SUM, AVG, COUNT ouCOUNTD. Pelomenos uma dimensão também

deve estar presente na exibição.

l Somente com fontes de dados únicas—Osdados devem ser coletados de uma

única fonte de dados principal. OExplique os dados não funciona com fontes de

dados combinadas ou em cubo.
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Ao preparar uma fonte de dados para uma pasta de trabalho, tenha emmente as seguintes

considerações se planejar usar o Explique os dados durante a análise.

l Use uma fonte de dados com dados subjacentes que sejam suficientemente amplos.
Um conjunto de dados ideal tem pelo menos 10-20 colunas, além de uma (ou mais)
medidas agregadas para serem explicadas.

l Dê nomes às colunas (campos) que sejam fáceis de entender.

l Elimine colunas redundantes e artefatos de preparação de dados. Para obter mais
informações, consulte Alterar campos usados para análise estatística.

l Não descarte colunas não visualizadas na fonte de dados. O Explique os dados con-
sidera campos nos dados subjacentes quando analisa uma marca.

l As dimensões de cardealidade baixa funcionam melhor. A explicação de uma dimen-
são categorizada é mais fácil de interpretar se sua cardinalidade não for muito alta (<
20 categorias). Dimensões com mais de 500 valores únicos não serão consideradas
para análise.

l Como regra geral, não agregue previamente os dados. Mas se a fonte de dados for
muito grande, considere pré-agregar os dados a um nível de detalhe apropriado.

l Use extrações em fontes de dados em tempo real. As extrações de dados são exe-
cutadas mais rapidamente do que as fontes de dados em tempo real. Com as fontes
de dados em tempo real, o processo de criação de explicações pode gerar muitas con-
sultas (aproximadamente uma consulta para cada explicação candidata), o que pode
resultar em mais demora ao gerar explicações.

Situações em que Explique os dados não está disponível

Às vezes, o Explique os dados não estará disponível para umamarca selecionada, depen-

dendo das características da fonte de dados ou da exibição. Se o Explique os dados não

puder analisar o tipo demarca selecionado, o comando Explique os dados e o comando

Menu de contexto não estarão disponíveis.

O Explique os dados não pode ser
executado em exibições que
usam:

l Filtros de coordenadas de mapa

l Fontes de dados combinadas

l Fontes de dados com parâmetros

l Fontes de dados não compatíveis com a sin-
taxe COUNTD ou COUNT(DISTINCT ...),
como o Access.
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l Filtros em medidas agregadas

l Medidas desagregadas

OExplique os dados não pode ser

executado se você selecionar:

l Várias marcas

l Eixo

l Legenda

l Total geral

l Linha de tendência ou linha de referência

l Uma marca em uma exibição que contém um
número muito baixo de marcas

O Explique os dados não pode ser
executado quando a medida a ser
usada para uma explicação:

l Não é agregada usando SUM, AVG, COUNT,
COUNTD

l É um cálculo de tabela

l É utilizada em valores de medida

OExplique os dados não pode ofe-

recer explicações de uma dimen-

são quando é:

l Um campo calculado

l Um parâmetro

l Utilizado em Nomes de medida e Valores de
medida

l Um campo com mais de 500 valores únicos.
Dimensões com mais de 500 valores únicos
não serão consideradas para análise.

Controle de acesso a Explicar os dados

Seu acesso ao Explique os dados irá variar dependendo da função do seu site e das per-

missões de conteúdo. Explique os dados está sempre disponível para os autores no

Tableau Desktop. Os autores com permissões de edição podem executar Explique os

dados ao editar uma pasta de trabalho no Tableau Cloud ou Tableau Server.

Os autores tambémpodem controlar se Explique os dados está disponível nomodo de exi-

bição em pastas de trabalho publicadas e quais tipos de explicação são exibidos no painel

Explique os dados.
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Esteja ciente de que Explicar os dadps pode exibir valores de dimensões emedidas na fonte

de dados que não estão representados na exibição. Como autor, você deve executar Expli-

car os dados e testar as explicações resultantes, para garantir que dados confidenciais não

sejam expostos em suas pastas de trabalho publicadas.

Quem pode acessar Explicar os dados

Explique os dados é habilitado por padrão no nível do site. Os administradores de servidor

(Tableau Server) e os administradores de site (Tableau Cloud) podem controlar se Explique

os dados está disponível para um site. Para obter mais informações, consulte Desabilitar ou

habilitar Explique os dados para um site.

Modo Quem pode acessar

Modo de visualização Viewers, Explorers, eCreators do Tableau, que têm o

recurso de permissão de Executar Explique os dados, podem

executar e explorar as explicações de Explique os dados no

modo de exibição.

Modo de edição OsCreators do Tableau podem executar Explicar os dados

ao editar uma exibição no Tableau Desktop, Tableau Cloud

ou Tableau Server. OsExplorers com recursos de per-

missões de Executar Explique os dados e editar permissões

podem executar Explique os dados ao editar uma pasta de

trabalho no Tableau Cloud ou Tableau Server.

Creators e Explorers com permissão de edição podem abrir

novas planilhas para análise posterior.

Eles tambémpodem usar as configurações de Explicar os

dados para controlar quem pode usá-lo e o que eles podem

ver.
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Controlar quem pode usar Explicar os dados e o que eles podem ver

Uma combinação de configurações deve ser habilitada para disponibilizar o Explique os

dados nomodo de edição e nomodo de exibição no Tableau Cloud e no Tableau Server.

Modo de edição

Requisitos para que os autores executemExplique os dados ou editem as configurações

de Explique os dados nomodo de edição:

l Configuração do site:Disponibilidade de Explique os dados definida como Habi-
litar. Habilitado por padrão.

l Função de site: Creator ou Explorer (pode publicar) é necessária.

l Permissões: execute o recurso Explique os dados definido como Permitido. Não
especificado por padrão. Se você abrir uma pasta de trabalho (Tableau versão
2022.1 ou anterior) que usou essa permissão no Tableau versão 2022.2 ou pos-
terior, será necessário redefinir o recurso Executar dados explicativos para Per-
mitido.

Observação: o recursoBaixar dados completos para umCreator ou Explorer

(pode publicar) controla se eles veem a opção Exibir dados completos nas explicações

de Valores extremos. OsViewers sempre têm negado o recurso Baixar dados com-

pletos. No entanto, todos os usuários podem ver detalhes de nível de registro quando

o tipo de explicação Valores extremos é habilitado nas configurações de Explique os

dados.

Creators e Explorers com permissões de edição e o recurso de permissão Executar Expli-

que os dados podem acessar asConfigurações de Explique os dados, que fornecem
opções para controlar:

l Os tipos de explicação que são exibidos no painel Explicar os dados.
l Os campos incluídos ou excluídos da análise estatística.
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Essas opções são definidas para toda a pasta de trabalho e só podem ser definidas na caixa

de diálogo Configurações de Explicar os dados.

Modo de visualização

Requisitos para que todos os usuários executem o Explique os dados nomodo de visu-

alização:

l Configuração do site:Disponibilidade de Explique os dados definida como Habi-
litar. Habilitado por padrão.

l Função de site: Creator, Explorer ou Viewer

l Permissões: execute o recurso Explique os dados definido como Permitido. Não
especificado por padrão. Se você abrir uma pasta de trabalho (Tableau versão 2022.1
ou anterior) que usou essa permissão no Tableau versão 2022.2 ou posterior, será
necessário redefinir o recurso Executar dados explicativos para Permitido.

Observação: para ver explicações sobre valores discrepantes detectados noGuia de
dados, os usuários de uma visualização devem ter a permissão Explicar os dados per-

mitida para a pasta de trabalho ou exibição. O proprietário da pasta de trabalho pre-

cisará abrir as configurações de permissões para esta pasta de trabalho no Tableau

Server ou Tableau Cloud e conceder a permissão Explicar os dados para esse usuário.

Abrir a caixa de diálogo Configurações de Explicar os dados

1. No menu Análise, selecione Explique os dados e clique em Configurações. Ou,
no painel Explicar Dados, clique no ícone de configurações (canto inferior direito).
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Incluir ou excluir tipos de explicação exibidos por Explicar os dados

Creatores e Exploreres com permissões de edição podem optar por excluir (ou incluir) tipos

de explicação exibidos para todos os usuários da pasta de trabalho.

1. Na caixa de diálogo Configurações de Explicar os dados, clique na guia Tipos de
explicação.

2. Na lista de tipos de explicação, selecione ou desmarque um tipo de explicação.

3. Clique emOK.
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Teste a configuração ao salvar e fechar a pasta de trabalho publicada e, em seguida, abrir

uma exibição da pasta de trabalho nomodo de visualização. Selecione umamarca que

geralmente tem explicações de Valor extremo e, em seguida, execute Explicar os dados

para verificar os resultados da explicação.

Incluir ou excluir campos usados para análise estatística

Creators ou Explorers com permissões de edição podem optar por excluir (ou incluir) cam-

pos que são elegíveis para análise.

1. No painel Explicar os dados (canto inferior direito), clique no ícone de configurações.
Ou clique no botão Editar na exibição Campos analisados .

2. Na caixa de diálogo Configurações de Explicar os dados, clique na guia Campos.
3. Na lista de campos em Incluir, clique na seta suspensa e selecione Automático para

incluir um campo elegível sempre que o Explicar os dados for executado para essa
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pasta de trabalho.

Observe que os campos devem ter menos de 500 valores exclusivos para serem
incluídos na análise.

Selecione Nunca incluir para excluir explicitamente o campo.
Selecione Incluir Nenhum para executar uma análise estatística dos dados sem
considerar os campos.
Selecione Redefinir para retornar às configurações padrão.

4. Clique emOK.

Teste a configuração salvando a pasta de trabalho publicada. Selecione umamarca, e, em

seguida, execute Explicar os dados para verificar resultados da explicação.
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Configure o Tableau para permitir que os usuários compartilhem explicações por e-mail e
Slack

Os administradores do Tableau podem controlar se as explicações podem ser com-

partilhadas nomodo de exibição por e-mail ou Slack para outros usuários do Tableau.

Siga estas etapas para permitir notificações e compartilhamento por e-mail e Slack no

Tableau Cloud ou no Tableau Server:

1. Clique em Configurações.
2. Na guia Geral, role a página para baixo atéGerenciar notificações.
3. Para Colaboração, selecione Compartilhar no Tableau, E-mail e Slack .

Para compartilhar explicações pelo Slack, o aplicativo Tableau deve ser configurado para a

área de trabalho Slack. Compartilhar explicações com o Slack está habilitado por padrão no

Tableau Cloud.

No Tableau Server, um administrador precisará configurar o aplicativo Tableau para Slack.

Para obter mais informações, consulte Integrar o Tableau a uma área de trabalho do Slack.

Como funciona o Explicar os dados

Use o Explicar os dados como umponto de partida incremental para explorar aindamais

seus dados. As possíveis explicações geradas ajudam a ver os diferentes valores que

compõemou estão relacionados com asmarcas analisadas em uma exibição. Podem infor-

mar sobre as características dos pontos de dados na fonte de dados e como os dados

podem estar relacionados (correlações) usandomodelagem estatística. Essas explicações

oferecem outra ferramenta para inspecionar dados e encontrar pistas interessantes sobre o

que explorar a seguir.

Observação: o Explicar os dados é uma ferramenta que revela e descreve os rela-
cionamentos dos seus dados. Não é possível dizer o que está causando os relacionamentos

ou como interpretar os dados.Você é o especialista em seus dados.Oconhecimento de

domínio e a intuição são fundamentais para ajudar a decidir quais características podem ser

interessantes para explorar aindamais, usando diferentes exibições.
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Para obter informações relacionadas sobre como funciona o Explicar os dados e como

usá-lo para incrementar sua análise, consulte estas apresentações da Conferência do

Tableau:

l FromAnalyst to Statistician: Explain Data in Practice (1 hour) [De Analista a Esta-
tístico: o Explicar os dados na prática (1 hora)]

l Leveraging Explain Data (45minutes) [Uso do Explicar os dados (45minutos)]
l Explain Data Internals: Automated BayesianModeling (35minutes) [Dicas internas
do Explicar os dados: modelagem bayesiana automatizada (35minutos)]

O que é o Explicar os dados (ou não)

OExplicar os dados é:

l Uma ferramenta e um fluxo de trabalho que aproveitam sua experiência sobre o
domínio.

l Uma ferramenta que mostra relacionamentos em seus dados e recomenda o local
para pesquisa.

l Uma ferramenta e um fluxo de trabalho que ajudam a agilizar a análise de dados e
torná-la mais acessível a uma gama mais ampla de usuários.

OExplicar os dados não é:

l Uma ferramenta de teste estatístico.

l Uma ferramenta para provar ou rejeitar hipóteses.

l Uma ferramenta que fornece uma resposta ou informa sobre qualquer causalidade
nos seus dados.

Ao executar o Explicar os dados nasmarcas, tenha emmente os seguintes pontos:

l Considere a forma, o tamanho e a cardinalidade dos dados. Embora possa
ser usado com conjuntos de dadosmenores, o Explicar os dados requer dados sufi-

cientemente amplos e contémmarcas suficientes (granularidade) para criar um

modelo.

l Não presuma causalidade. A correlação não é causa. As explicações são base-

adas emmodelos dos dados, mas não são explicações causais.

984 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://www.tableau.com/pt-br/events/tc/2019/analyst-statistician-explain-data-practice
https://www.tableau.com/pt-br/events/tc/2019/analyst-statistician-explain-data-practice
https://www.tableau.com/pt-br/events/tc/2019/leveraging-explain-data
https://www.tableau.com/pt-br/events/tc/2019/explain-data-internals-automated-bayesian-modeling
https://www.tableau.com/pt-br/events/tc/2019/explain-data-internals-automated-bayesian-modeling


Uma correlação significa que existe uma relação entre algumas variáveis de dados,

digamosA e B. Não é possível afirmar apenas ao ver a relação nos dados que A está

causando B, se B está causando A, ou se algomais complicado está realmente acon-

tecendo. Os padrões de dados são exatamente osmesmos em cada um desses

casos e um algoritmo não pode dizer a diferença entre cada caso. Só porque duas

variáveis parecemmudar, não significa necessariamente que uma causa a alteração

na outra. Um terceiro fator pode estar fazendo com que ambas sejam alteradas, ou

pode ser uma coincidência e pode não haver nenhuma relação causal.

No entanto, você pode ter conhecimento extra que não está nos dados, que o ajuda a

identificar o que está acontecendo. Um tipo comumde conhecimento extra seria uma

situação em que os dados foram coletados em umexperimento. Se você sabe que B

foi escolhido por sorte, qualquer padrão consistente de diferença emA (que não seja

apenas ruído aleatório) deve ser causado por B. Para obter uma descriçãomais deta-

lhada desses conceitos, consulte o artigo Inferência causal em economia emarketing

por Hal Varian.

Como as explicações são analisadas e avaliadas

OExplicar os dados executa uma análise estatística em umpainel ou planilha para localizar

marcas discrepantes ou especificamente em umamarca selecionada. A análise também

considera pontos de dados possivelmente relacionados da fonte de dados que não estão

representados na exibição atual.

Primeiramente, o Explicar os dados prevê o valor de umamarca usando apenas os dados

presentes na visualização. Em seguida, os dados que estão na fonte de dados (mas não na

exibição atual) são considerados e adicionados aomodelo. Omodelo determina o intervalo

de valores previstos damarca, que está dentro de um desvio padrão do valor previsto.

Qual é o intervalo esperado?

Ovalor esperado de umamarca é o valor mediano na faixa de valores esperada nos dados

subjacentes em sua visualização. O intervalo esperado é o intervalo de valores entre o 15º e

o 85º percentil que omodelo estatístico prevê para amarca analisada. OTableau determina
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o intervalo esperado sempre que executa uma análise estatística em umamarca sele-

cionada.

As possíveis explicações são avaliadas quanto à capacidade explicativa usando amode-

lagem estatística. Para cada explicação, o Tableau compara o valor esperado com o valor

real.

value Descrição

Acima do espe-
rado/Abaixo do
esperado

Se um resumo de valor esperado indicar que a marca émenor do
que o esperado oumaior do que o esperado, significa que o valor
agregado da marca está fora do intervalo de valores previstos no
modelo estatístico da marca. Se um resumo de valor esperado
indicar que a marca é um poucomenor ou poucomaior que o
esperado,mas , está dentro do intervalo de natural variação, sig-
nifica que o valor agregado da marca está dentro do intervalo de
valores previstos da marca, mas é menor ou maior nesse inter-
valo de valores.

Valor esperado Se uma marca tiver um valor esperado, significa que seu valor
está dentro do intervalo esperado de valores que um modelo esta-
tístico está prevendo para a marca.

Variação aleatória Quando a marca analisada tem um número baixo de registros,
pode não haver dados suficientes disponíveis para Explique os
dados formarem uma explicação estatisticamente significativa.
Se o valor da marca estiver fora do intervalo esperado, o Explicar
os dados não pode determinar se esse valor inesperado está
sendo causado por variação aleatória ou por uma diferença sig-
nificativa nos registros subjacentes.

Sem explicação Quando o valor da marca analisada está fora do intervalo espe-
rado e não se ajusta a um modelo estatístico usado para Explique
os dados, nenhuma explicação é gerada.
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Modelos usados para análise

OExplicar os dados cria modelos dos dados em uma exibição para prever o valor de uma

marca e em seguida, determina se umamarca émaior oumenor que o esperado de acordo

com omodelo. Em seguida, ele considera informações adicionais, como a inclusão de colu-

nas adicionais da fonte de dados na exibição ou a sinalização de exceções do registro, como

explicações potenciais. Para cada explicação potencial, o Explicar os dados se ajusta a um

novomodelo e avalia se amarca é inesperada de acordo com as novas informações. As

explicações são classificadas compensando a complexidade (quantas informações são adi-

cionadas pela fonte de dados) em relação ao volume de variabilidade que precisa ser expli-

cada. Melhores explicações sãomais simples do que a variação que elas explicam.

Tipo de explicação Avaliação

Valores extremos Os valores extremos sãomarcas agregadas que são exceções

com base em ummodelo dasmarcas visualizadas. A marca sele-

cionada é considerada como contendo um valor extremo se um

valor de registro estiver nos extremos dos valores previstos da dis-

tribuição para os dados.

Um valor extremo é determinado comparando amarca agregada

com e sem o valor extremo. Se umamarca se tornar menos sur-

preendente ao eliminar esse valor, ela recebe uma pontuação

mais alta.

Quando umamarca tem valores extremos, não significa que

sejam valores atípicos, ou que você deve excluir esses registros

da exibição. Esta escolha é sua, dependendo da sua análise. A

explicação simplesmente aponta um valor extremo interessante

namarca. Por exemplo, pode revelar um valor com digitação incor-

reta em um registro em que um custo da banana seja de 10 dóla-

res em vez de 10 centavos. Ou pode revelar que um determinado
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Tipo de explicação Avaliação

vendedor tenha tido um bom trimestre.

Número de regis-
tros

A explicação do número de registrosmodela a soma agregada em

termos da contagem agregada; o valor médio dos registros o

modela em termos damédia agregada. Quantomelhor omodelo

explicar a soma, maior será a pontuação.

Essa explicação descreve se a soma é interessante porque a con-

tagem está alta ou baixa ou porque amédia é alta ou baixa.

Valor médio da
marca

Esse tipo de explicação é usado paramarcas agregadas que são

somas. Explica se amarca é consistente com as outrasmarcas,

porque em termos de sua contagem agregada oumédia, obser-

vando a relação SUM(X) = COUNT(X) * AVG(X).

Essa explicação descreve se a soma é interessante porque a con-

tagem está alta ou baixa ou porque amédia é alta ou baixa.

Dimensões con-
tribuintes

Esta explicaçãomodela amedida-alvo damarca analisada em ter-

mos da repartição entre as categorias da dimensão não visu-

alizada. A análise equilibra a complexidade domodelo com a

forma como amarca é explicada.

Uma dimensão oculta é uma dimensão que existe na fonte de

dados, mas não está sendo usada na exibição. Esse tipo de expli-

cação é usado para somas, contagens emédias.

Omodelo para dimensões ocultas é criado dividindo asmarcas de

acordo com os valores categorizados da coluna explicativa e cri-

ando ummodelo com o valor que inclui todos os pontos de dados

na visualização da fonte. Para cada linha, omodelo tenta recu-

perar cada um dos componentes individuais que fizeram cada

marca. A análise indica se omodelo prevêmelhor amarca
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Tipo de explicação Avaliação

quando os componentes correspondentes à dimensão não visu-

alizada sãomodelados e, em seguida, aumentados, em vez de

usar ummodelo em que os valores da dimensão não visualizada

não são conhecidos.

As explicações de dimensão agregada exploram se os valores de

marca podem ser explicados corretamente, sem condições. Em

seguida, as condições domodelo nos valores para cada coluna

que é uma explicação potencial. As condições na distribuição de

uma coluna explicativa devem resultar em uma previsãomelhor.

Medidas con-
tribuintes

Essa explicaçãomodela amarca em termos dessamedida não

visualizada, agregada à suamédia nas dimensões visualizadas.

Umamedição não visualizada é umamedida que existe na fonte

de dados, mas não está sendo usada na exibição.

A explicação deMedidas contribuintes pode revelar uma relação

linear ou quadrática entre amedida não visualizada e amedida de

destino.

Desabilitar ou habilitar Explique os dados para um site

Explique os dados está habilitado para sites por padrão, mas os administradores do Tableau

podem desabilitá-lo.

1. Vá para as configuraçõesGerais do site.

2. (Tableau Server somente) Na seção Criação na Web, selecione Permitir que os
usuários editem pastas de trabalho em seu navegador.

3. Na seçãoDisponibilidade do Explique os dados, escolha entre estas opções:

l Ativar permite que Creators e Explorers com as permissões apropriadas exe-

cutemExplique os dados nomodo de edição. Permite que todos os usuários
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com as permissões apropriadas executemExplique os dados quando estiver

habilitado para omodo de visualização.

l Desativar impede que todos os usuários executemExplique os dados ou

acessem as configurações de Explique os dados nas pastas de trabalho.

Usar extensões de painel

As extensões permitem adicionar recursos exclusivos a painéis ou integrá-los diretamente

a aplicativos fora do Tableau. É fácil adicionar extensões; você as incorpora aos layouts de

painel como qualquer outro objeto de painel.

As extensões expandem a funcionalidade do painel com a ajuda de aplicativosWeb criados

por desenvolvedores de terceiros. Se você for um desenvolvedor e quiser criar suas pró-

prias extensões, consulte a Documentação de API de extensões do Tableau noGitHub.

Observação: os administradores do Tableau podem desativar as extensões de painel

para o Tableau Desktop, o Tableau Server e o Tableau Cloud.

Adicionar uma extensão a um painel

1. Em uma pasta de trabalho do Tableau, abra uma planilha de painel.

2. Na seçãoObjetos, arrasteExtensão para o painel.
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3. Na caixa de diálogo "Adicionar uma extensão", realize uma destas ações:

l Procure e selecione uma extensão.

l Clique emAcesse extensões locais e navegue até um arquivo .trex baixado

anteriormente.

4. Se solicitado, permita ou negue o acesso da extensão de painel aos dados da pasta

de trabalho. Para obter mais informações, consulte Extensões de segurança de

dados, habilitadas para rede e de área restrita.

Se você permitir o acesso, siga todas as instruções na tela para configurar a exten-

são.

Observação: se você estiver usando o Tableau Server ou Tableau Cloud, os
objetos de extensão aparecerão em branco em impressões, PDFs e imagens de

painéis (incluindo imagens em e-mails de assinatura).

Configurar uma extensão de painel

Algumas extensões de painel oferecem opções de configuração que permitem personalizar

recursos.

1. Selecione a extensão no painel e, nomenu suspenso no canto superior direito, esco-

lhaConfigurar.
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2. Siga as instruções na tela para configurar a extensão.

Recarregar uma extensão de painel

Se uma extensão de painel deixar de responder, talvez seja necessário recarregá-la, o que

é semelhante a atualizar uma página daWeb em umnavegador.

1. Selecione a extensão no painel e, nomenu suspenso no canto superior direito, esco-

lhaRecarregar.

A extensão de painel é atualizada e definida para seu estado original.

2. Se o recarregamento da extensão não recolocá-la em umestado utilizável, tente

removê-la do painel e adicioná-la novamente.

Extensões de segurança de dados, habilitadas para rede e de área res-
trita

As extensões do painel são aplicativosWeb fornecidos de duas formas:

l Extensões habilitadas para rede executadas em servidoresWeb localizados fora da
rede local.
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l Extensões de área restrita executadas em um ambiente protegido, sem acesso a qual-
quer outro recurso ou serviço na Web.

Antes de adicionar uma extensão habilitada para Rede ou de visualizar um painel com uma

extensão, certifique-se de que o site que a hospeda seja confiável. Por padrão, as

extensões de painel usam o protocolo HTTPS, o que garante um canal criptografado para

enviar e receber dados, além de garantir alguma privacidade e segurança.

Para obter mais informações sobre segurança de dados ao usar extensões de painel, con-

sulte Segurança de extensão - Práticas recomendadas para implantação.

Permitir ou negar acesso aos dados de uma extensão habilitada para Rede

Dependendo de como uma extensão foi projetada, ela pode acessar dados visíveis em uma

exibição ou dados completos, nomes de tabelas e de campos de fontes de dados e infor-

mações sobre conexões de fontes de dados. Ao adicionar uma extensão ou exibir um painel

com uma extensão, você terá a oportunidade de permitir ou negar a execução da extensão

e o seu acesso a esses dados.

Se estiver exibindo um painel com uma extensão que exija acesso aos dados completos, e

esse acesso tiver sido negado, umamensagem será exibida no lugar da extensão. Se con-

fiar na extensão e quiser usá-la, você poderá redefinir as permissões e permitir que a exten-

são seja executada.
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1. Selecione a extensão no painel e, nomenu suspenso no canto superior direito, esco-

lhaRedefinir permissões.

2. Clique emPermitir para permitir que a extensão seja executada e acesse os dados
ou emNegar para impedir que a extensão seja executada.

Verifique se o JavaScript está ativado no Tableau Desktop

As extensões de painel interagem com os dados usando a biblioteca de API de extensões

do Tableau, que é uma biblioteca JavaScript. Se você quiser usar extensões, verifique se o

JavaScript está ativado nas configurações de segurança do painel:

SelecioneAjuda > Configurações e desempenho > Definir segurança de exibição
do painel na Web > Habilitar JavaScript.

Verificar se as extensões são executadas no Tableau Cloud ou no
Tableau Server

Você pode adicionar extensões às pastas de trabalho publicadas no Tableau Desktop ou

diretamente nomodo de criação naWeb do Tableau Cloud e do Tableau Server. Um admi-

nistrador do Tableau deve permitir que as extensões sejam executadas em um site e adi-

cionar extensões habilitadas para Rede a uma lista autorizada. Os administradores só

devem permitir extensões testadas e confiáveis.

Se você quiser usar uma extensão de painel no Tableau Cloud ou no Tableau Server, dire-

cione seu administrador para Gerenciar extensões de painel no Tableau Cloud ouGeren-

ciar extensões de painel no Tableau Server.

Navegadores da Web compatíveis com extensões de área restrita

Extensões de área restrita executadas em todos os navegadores compatíveis com o

Tableau Server e com o Tableau Cloud, exceto o Internet Explorer 11.

Versões do Tableau Server compatíveis com extensões de área restrita

É possível usar extensões de área restrita no Tableau Server 2019.4 e posteriores.
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Obter suporte para extensões de painel

Para obter ajuda para uma extensão, você precisa entrar em contato com o desenvolvedor

ou a empresa que a criou.

1. Selecione a extensão no painel e, nomenu suspenso no canto superior direito, esco-

lhaSobre.

2. Clique emObter suporte para ir até a página de suporte do desenvolvedor da exten-
são.

Observação: o Tableau não é compatível com extensões ou outros programas

que interagem com aAPI de extensões. No entanto, você pode enviar perguntas

e solicitar ajuda na Comunidade de desenvolvedores do Tableau.
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Formatar animações

Anime as visualizações para destacar melhor asmudanças de padrões nos dados, revelar

picos e valores discrepantes e ver como os pontos de dados se agrupam e se separam.

As animações transitam visualmente entre as configurações de filtro, classificação e zoom,

diferentes páginas e alterações nos filtros, parâmetros e ações definidas. À medida que as

visualizações são animadas em resposta a essas alterações, os viewers podem ver mais

claramente como os dados são diferentes, o que os ajuda a tomar decisõesmais bem infor-

madas.

Noções básicas de animações simultâneas e sequenciais

Ao criar animações, você pode escolher entre dois estilos diferentes: simultâneo ou sequen-

cial. Estes exemplos de cada tipo.

Animações simultâneas

As animações simultâneas padrão sãomais rápidas e funcionam bemquandomostram as

alterações de valor nos gráficos e painéismais simples.

Clique na imagem acima para reproduzir a animação.
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Animações sequenciais

As animações sequenciais levammais tempo, mas esclarecem as alterações complexas,

mostrando o passo a passo.

Clique na imagem acima para reproduzir a animação.

Animar visualizações em uma pasta de trabalho

Quando você cria uma nova pasta de trabalho, o Tableau habilita animações para sua visu-

alização por padrão. Você pode ativar ou desativar as animações no nível do usuário e da

pasta de trabalho.

1. Selecione Formatar > Animações.

2. Se você quiser animar todas as planilhas, emPadrão de pasta de trabalho, clique
emAtivar. Em seguida, execute estes procedimentos:

l ParaDuração, selecione uma predefinição ou especifique uma duração per-
sonalizada de até 10 segundos.

l ParaEstilo, selecioneSimultâneo para reproduzir todas as animações de
uma só vez ouSequencial para esmaecer marcas, mover e classificar marcas
e depois esmaecê-las.

3. Para substituir os padrões da pasta de trabalho para determinada planilha, altere as

configurações emPlanilha selecionada.
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Observação: na seção Planilha selecionada, o “(Padrão)” indica uma con-
figuração que reflete automaticamente a configuração Padrão da pasta de tra-

balho relacionada.
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Para reproduzir uma animação, clique no botãoReproduzir na barra de ferramentas. No
botãoRepetir, você tambémpode escolher a velocidade de repetição da animação: velo-

cidade real, dobro de velocidade oumetade da velocidade.

Redefinir configurações de animação para uma pasta de trabalho

Você pode redefinir as animações para que uma pasta de trabalho inteira retorne às con-

figurações padrão de animação. Saiba que essa ação desativa as animações por padrão.

1. Selecione Formatar > Animações.

2. Na parte central do painelAnimações clique emRedefinir todas as planilhas.

Desativar completamente todas as animações

Quando você cria uma nova pasta de trabalho, as animações são habilitadas por padrão.

Se você achar que as animações estão distraindo ao exibir as visualizações, é possível

desativá-las completamente para que nunca sejam reproduzidas. (Essa não é uma con-

figuração em todo o sistema. Cada usuário precisa aplicá-la separadamente.)

l No Tableau Desktop, selecioneAjuda > Configurações e desempenhoe des-
marqueAtivar animações.

l No Tableau Cloud ou no Tableau Server, clique na imagem de perfil ou nas iniciais

no canto superior direito do navegador e selecioneMinhas configurações de
conta. Em seguida, desça até a parte inferior da página, desmarqueAtivar ani-
maçõese clique emSalvar Alterações.
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Nota: quando as animações são desativadas, você ainda pode selecionar Formato >
Animações nomodo de criação e ajustar as configurações - mas elas não terão efeito.

Formatar decimais para animações de eixos

Se o número de casas decimais para umamedida for definido como padrão, o número de

decimaismostrado durante a animação do eixo pode flutuar durante a animação dos eixos.

Para evitar isso, formate o número de casas decimais exibidas para umamedida. Paramais

informações, consulte Formatar números e valoresNulos.

Por que as animações não são reproduzidas

Renderização do servidor

As animações não serão reproduzidas se uma visualização for renderizada pelo servidor.

Para garantir que as visualizações sejam renderizadas em um computador ou dispositivo

móvel do cliente, use estas técnicas:

l Se você for um autor de visualização, reduza a complexidade da visualização.

l Se você for um administrador do Tableau Server, aumente o limite de complexidade

para renderização do lado do cliente.

Observação: em computadores com processamentosmenos potentes, as animações

podem parecer instáveis, mas os usuários podem continuar interagindo com as visu-

alizações sem atrasos na capacidade de resposta.

Navegadores e recursos não compatíveis

As animações são compatíveis com todos os navegadores daWeb, exceto o Internet Explo-

rer.

Os seguintes recursos do Tableau não são animados:
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l Mapas, polígonos emarcas de densidade nos navegadores daWeb

l Marcas de pizza e texto

l Cabeçalhos

l Previsões, tendências e linhas de referência

l Trilhas de história da página (Se uma visualização as incluir, desligue as animações
para evitar comportamentos inesperados.)

Ações de URL

Uma ação de URL é um hiperlink que aponta para uma página daWeb, um arquivo ou

outro recurso com base naWeb fora do Tableau. Você pode usar as ações de URL para

criar um e-mail ou link para obter informações adicionais sobre os dados. Para personalizar

links com base em seus dados, você pode inserir automaticamente os valores de campo

como parâmetros emURLs.

Dica: as ações de URL tambémpodem abrir em umobjeto de página daWeb em umpai-

nel. Consulte Ações e painéis para saber mais.
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Uma ação de URL é executada em ummenu de dica de ferramenta. O link reflete o nome de

ação, e não a URL de destino.

Abrir uma página daWeb com uma ação de URL

1. Em uma planilha, selecione Planilha >Ações. Em um painel, selecione Painel >
Ações.

2. Na caixa de diálogo Ações, clique em Adicionar ação e selecione Ir para a URL.
3. Na caixa de diálogo subsequente, digite um nome para a ação. Para inserir variáveis

de campo no nome, clique no menu Inserir à direita da caixa Nome.

Observação: dê um nome descritivo à ação, pois o texto do link na dica de fer-

ramenta é o nome da ação, não a URL. Por exemplo, ao se vincular amais deta-

lhes do produto, um nome apropriado poderia ser “Mostrar mais detalhes”.

4. Use a lista suspensa para selecionar uma planilha de origem ou uma fonte de dados.
Se você selecionar uma fonte de dados ou um painel, poderá selecionar as planilhas
individuais contidas nela.

5. Selecione como os usuários vão executar a ação.

Se você
escolher
esta
opção...

A ação será executada quando o usuário...

Focalizar Passar o mouse sobre uma marca na exibição. Esta opção é ideal
para ações de destaque em um painel.
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Selecionar Clicar em uma marca na exibição. Esta opção é ideal para todos os
tipos de ações.

Menu Clicar com o botão direito do mouse (clicar pressionando a tecla Con-
trol, no Mac) em uma marca selecionada na exibição, em seguida, cli-
car em uma opção em uma dica de ferramenta (menu). Essa opção
é ideal principalmente para ações de URL.

6. Para a URL de destino, especifique onde o link será aberto:
l Nova guia se não existir nenhum objeto de página da Web - garante
que a URL seja aberta em um navegador nas planilhas que não tenham obje-
tos de página da Web. Essa é uma boa opção quando as Planilhas de origem
são definidas como Todas ou uma fonte de dados.

l Nova guia do navegador - abre no navegador padrão.
l Objeto de página da Web - (disponível apenas para painéis com objetos de
página da Web) é aberto no objeto de página da web selecionado.

7. Insira uma URL
l AURL deve começar com um dos seguintes prefixos:http ,https ,ftp

,mailto ,news ,gopher ,tsc ,tsl ,sms ,tel ,file

Observação: se nenhum prefixo for inserido,http:// é anexado auto-

maticamente ao início e a ação de URL funcionará no Tableau Desktop.

No entanto, se uma ação de URL sem prefixo for publicada no Tableau

Server ou Tableau Cloud, ela falhará no navegador. Sempre forneça uma

URL totalmente qualificada para ações se o painel for publicado.
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Observação: só é possível especificar um endereço ftp se um painel não

contiver um objeto daWeb. Se um objeto daWeb existir, o endereço ftp

não será carregado.

l O Tableau Desktop também oferece suporte a caminhos locais como C:\E-
xample folder\example.txt

l Para inserir os valores de campo e filtro como valores dinâmicos na URL, clique
no menu Inserir à direita da caixa URL. Esteja ciente de que quaisquer campos
referenciados devem ser usados na exibição. Para obter detalhes, consulte
Uso de valores de campo e filtro emURLs.
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Abaixo da URL inserida, há um exemplo com hiperlink em que você pode clicar para

testar.
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8. (Opcional) Na seção Valores de dados, selecione qualquer uma das seguintes
opções:

l Valores de dados criptografados que URLs não aceitam - selecione esta
opção se seus dados contiverem valores que usam caracteres não permitidos
pelo navegador em uma URL. Por exemplo, se um de seus valores de dados
contiver um E comercial, como “Vendas e finanças”, o E comercial deve ser con-
vertido em caracteres que seu navegador entenda.

l Permitir vários valores via parâmetros de URL - selecione esta opção
caso esteja se vinculando a uma página da Web que receba listas de valores
por meio de parâmetros da URL. Por exemplo, digamos que você selecione
vários produtos em uma exibição e deseja ver os detalhes de cada produto hos-
pedado em uma página da Web. Se o servidor puder carregar detalhes de
vários produtos com base em uma lista de identificadores (ID ou nome do pro-
duto), será possível usar o recurso de multiseleção para enviar a lista de iden-
tificadores como parâmetros.

Ao permitir vários valores, é necessário definir o caractere de escape do deli-

mitador, que é o caractere que separa cada item na lista (por exemplo, uma vír-

gula). Tambémdeve definir o Escape do delimitador, que é usado quando o

caractere delimitador é utilizado em um valor de dados.

Criar um e-mail com uma ação de URL

1. Em uma planilha, selecione Planilha >Ações. Em um painel, selecione Painel >
Ações.

2. Na caixa de diálogo Ações, clique em Adicionar ação e selecione Ir para a URL.
3. Na lista suspensa Planilhas de origem, selecione a planilha que contém o campo com

os endereços de e-mail para os quais deseja enviar.
4. Na caixa URL, faça o seguinte:

l Digitemailto: e clique no menu Inserir à direita para selecionar o campo de
dados que contém os endereços de e-mail.

l Digite ?subject= e insira um texto na linha de Assunto.
l Digite &body= e clique no menu Inserir à direita para selecionar os campos de
informações que deseja incluir no corpo do e-mail.
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No exemplo abaixo, o campo “E-mail” contém os endereços de e-mail, o assunto é

“Informações sobre a cidade” e o texto do corpo de e-mail consiste nos dados da

Cidade e do Estado associadas ao endereço de e-mail.

:

5. (Opcional) Exiba os dados da sua pasta de trabalho no corpo do e-mail como uma
lista vertical, em vez de uma lista horizontal. Por exemplo, suponha que você tenha
uma lista horizontal de cidades, como Chicago, Paris, Barcelona, que gostaria de exi-
bir verticalmente, desta maneira:

Chicago

Paris

Barcelona
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Para tornar a lista vertical, na seção Valores de dados, faça o seguinte:

l Desmarque Codificar valores de dados que URLs não aceitam
l Selecione Permitir vários valores por meio de parâmetros de URL.
l Digite% 0a na caixa de texto Delimitador de valor para adicionar quebras de
linha entre cada item da lista. (Esses são os caracteres criptografados de URL
para uma quebra de linha.)

Uso de valores de campo e filtro em URLs

Quando os usuários acionam as ações de URL emmarcas selecionadas, o Tableau pode

enviar valores de campo, filtro e parâmetro como variáveis na URL. Por exemplo, se uma

ação de URL se vincular a um site demapeamento, você poderá inserir o campo de ende-

reço para abrir automaticamente o endereço selecionado no site.

1. Na caixa de diálogo Editar ação de URL, comece a digitar a URL do link.

2. Posicione o cursor onde deseja inserir um valor de campo, parâmetro ou filtro.

3. Clique no menu Inserir à direita da caixa de texto e selecione o campo, parâmetro ou
filtro que deseja inserir. A variável aparece dentro de suportes angulares. Você pode
continuar adicionando quantas variáveis precisar.

Observação: todos os campos referenciados devem ser usados na exibição.

Caso contrário, o link não será exibido na visualização, mesmo que funcione

quando você clicar emTestar link.
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Inclusão de campos agregados

A lista de campos disponíveis inclui somente campos não agregados. Para usar valores de

campo agregados como parâmetros de link, primeiro crie um campo calculado relacionado

e adicione esse campo à exibição. (Se você não precisar do campo calculado na visu-

alização, arraste-o para Detalhe no cartãoMarcas.)

Inserção de valores de parâmetro

Ao inserir valores de parâmetros, as ações de URL enviam o valor Exibir como por padrão.

Para enviar o valor real, adicione os caracteres ~na após o nome do parâmetro.

Por exemplo, digamos que você tenha um parâmetro que inclua endereços IP, com

cadeias de caracteres Valor real, como 10.1.1.195, e cadeias de caracteres Exibir como

usando valoresmais amigáveis, como Computer A (10.1.1.195). Para enviar o
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valor real, você revisaria o parâmetro na URL para ter esta aparência: http://<IPAd-

dress~na>/page.htm.

Criar uma assinatura para uma exibição ou pasta de trabalho

As assinaturas enviam um instantâneo de imagem ou PDF de uma exibição ou pasta de tra-

balho por e-mail em intervalos regulares, sem precisar fazer logon no Tableau Server.

Observação: os administradores vão determinar se as assinaturas estarão ativadas para
um site.

Se o Tableau Catalog estiver ativado para um site, os administradores tambémpodem deter-

minar se os e-mails de assinatura incluem avisos de qualidade de dados upstream rele-

vantes. OTableau Catalog está disponível como parte do DataManagement. Para obter

mais informações, consulte Sobre o Tableau Catalog.

Configurar uma assinatura para você mesmo ou para outras pessoas

Ao abrir uma exibição no Tableau Server, se visualizar um ícone de inscrição ( ) na barra

de ferramentas, você poderá se inscrever nessa exibição ou na pasta de trabalho inteira.

Você pode assinar outros usuários com permissão para exibir o conteúdo, se for proprietário

de uma pasta de trabalho, se for um líder de projeto com uma função de site apropriada ou

se for um administrador.

1. De uma seção de Explorar do seu site, selecione Todas as pastas de trabalho ou
Todas as exibições, ou abra o projeto que contém a exibição a qual deseja assinar.
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2. Abra a exibição diretamente ou após abrir a pasta de trabalho onde ela está incluída.

3. Na barra de ferramentas da exibição, selecione o botãoObservar > Assinaturas.

4. Adicione usuários ou grupos do Tableau que deseja receber a assinatura. Para rece-

ber uma assinatura, os usuários devem ter as permissões Visualizar e Baixar Ima-

gem/PDF e suas contas tambémdevem ter endereços de e-mail.
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Se você for o proprietário da pasta de trabalho, clique em Inscrever-me.

Observação: ao assinar um grupo, cada usuário é adicionado individualmente

nomomento em que a assinatura é criada. Semais usuários forem adicionados

ao grupo posteriormente, você deverá inscrever novamente o grupo para que os

novos usuários recebam a assinatura. Damesma forma, os usuários removidos

posteriormente do grupo não terão suas assinaturas removidas auto-

maticamente, amenos que suas permissões para a exibição assinada sejam

removidas.

5. Escolha se os e-mails de assinatura incluirão a exibição atual ou toda a pasta de tra-

balho. Se a exibição contiver dados somente quando existirem informações de alta pri-

oridade, selecioneNão enviar se a exibição estiver vazia.

6. Escolha o formato do seu instantâneo: como uma imagemPNG, um anexo PDF ou

ambos.

l Se for em PDF, escolha o tamanho do papel e a orientação que você gostaria
de receber.

7. Para explicar os e-mails de assinatura, personalize a linha de assunto e adicione uma

mensagem.
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Observação: para atualizar amensagem de assinatura, você deve cancelar a

assinatura existente e criar uma nova assinatura com umamensagem diferente.

Para obter mais informações, consulte Atualizar ou cancelar uma assinatura.

8. Quando a pasta de trabalho usa uma extração de dados em uma conexão publicada,

você pode escolher uma frequência:

l Quando os dados se atualizam: envia somente quando os dados na exi-
bição ou na pasta de trabalho são atualizados por agendas de atualização.

l Na agenda selecionada: escolha uma agenda para a assinatura.

9. Se a frequência não for definida para quando os dados forem atualizados, escolha

uma agenda:

l Escolha as agendas de inscrição estabelecidas pelo administrador.

l Para sites com agendas personalizadas habilitadas, clique na seta suspensa à

esquerda das configurações atuais.

Depois, especifique uma agenda personalizada que envia e-mails de inscrição

sempre que você desejar. (O tempo de entrega exato pode variar se a carga

do servidor for alta).
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Para alterar o fuso horário, clique no link Fuso horário para acessar a página de

configurações da sua conta.

10. Clique emAssinar.

Ao receber um e-mail de assinatura, você pode selecionar a imagem (ou o link no corpo da

mensagem para assinaturas emPDF) a ser levada para a exibição ou pasta de trabalho no

Tableau Server

Atualizar ou cancelar uma assinatura

É possível cancelar uma assinatura existente ou fazer alterações no formato, agendamento,

assunto oumodo de exibição vazia de uma assinatura.

1. Acesse as configurações da sua conta no Tableau Server, executando um dos segu-

intes procedimentos:

l Clique emGerenciar minhas inscrições na parte inferior de um e-mail de ins-

crição.
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l Efetue logon no Tableau Server. Na parte superior da página, selecione seu

ícone de usuário e, em seguida,Meu conteúdo.

2. Clique emAssinaturas.

3. Marque a caixa de seleção ao lado da exibição cuja assinatura você deseja cancelar,

clique emAções e depois clique emCancelar assinatura ou selecione a opção de
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assinatura que gostaria alterar.

Retomar ou excluir assinaturas suspensas

Às vezes, as assinaturas falham por causa de um problema com a pasta de trabalho ou um

problema em carregar a exibição. Se uma assinatura falhar mais de cinco vezes, você rece-

berá uma notificação por e-mail informando que a assinatura foi suspensa. Há algumas

maneiras de retomar uma assinatura suspensa se você for o proprietário ou o admi-

nistrador:

l Na áreaMeu conteúdo das páginas naWeb do Tableau, aparece um ícone na coluna

Última atualização para indicar que a assinatura está suspensa. Selecione ... > Reto-
mar assinatura para retomar.

l Na guia Assinaturas da pasta de trabalho afetada, aparece um ícone na coluna de

última atualização para indicar que a assinatura está suspensa. Selecione ... > Reto-
mar assinatura para retomar.

Você receberá um e-mail de notificação quando a assinatura estiver funcionando nova-

mente.

Consulte também

Alterar as configurações da assinatura na Ajuda do Tableau Desktop e da Criação naWeb.

Consulte Administração no nível de projeto na Ajuda do Tableau Cloud para saber quais fun-

ções de site permitem os recursos completos do Líder de projeto.

Publicar visualizações no Salesforce (visualização limitada)

Traga suas exibições do Tableau Cloud diretamente ao seu ecossistema do Salesforce

publicando visualizações em umaplicativo CRMAnalytics ou página do Salesforce Ligh-

tning.

Dica: a Publicação no Salesforce está disponível exclusivamente para clientes que par-
ticipam de uma visualização limitada.

Tableau Software 1017

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/useracct.htm#change-subscription-settings
https://help.tableau.com/current/online/pt-br/projects.htm#project-admin


Pré-requisitos

1. Você deve ter uma função de Explorer (pode publicar).

2. Um administrador deve atualizar as configurações do site de integrações para per-
mitir que os usuários publiquem exibições no Salesforce.

Publicar uma exibição no Salesforce

Selecione uma oumais exibições, incluindo painéis, planilhas e histórias. Em seguida, esco-

lha um destino em uma lista de aplicativos do CRMAnalytics que você tem acesso para edi-

tar ou gerenciar.

1. Selecione a exibição que deseja publicar no Salesforce.

Observação: você pode selecionar nomáximo 25 exibições por vez para publi-
car no Salesforce.

2. Para Ações, selecione Publicar no Salesforce.
3. Selecione as credenciais do Salesforce que você deseja usar para publicação.

4. Selecione o aplicativo de destino que deseja publicar. Você só pode ver os aplicativos
que pode editar ou gerenciar com o usuário do Salesforce conectado.
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5. Clique em Publicar.

Tempo limite da sessão do aplicativo conectado

Por padrão, o valor de tempo limite para o aplicativo conectado é de 1 hora. Se você quiser

publicar exibições no Salesforce após a expiração da sessão inicial, deverá autenticar nova-

mente.

Você pode optar por estender o valor do tempo limite para seus aplicativos conectados para

ummáximo de 24 horas.

1. Primeiro, atualize o valor de tempo limite da política de sessão para o aplicativo
conectado. Para obter instruções, consulteGerenciar políticas de sessão para um apli-
cativo conectado .

2. Em seguida, defina as configurações de tempo limite de segurança da sessão. Atu-
alize o Valor de tempo limite para corresponder ao valor inserido para a política de
sessão do aplicativo conectado. Para obter instruções, consulte a seção Definir con-
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figurações de tempo limite da sessão deModificar configurações de segurança
da sessão .

Quem pode ver a exibição publicada no Salesforce?

Quando você publica uma exibição no Salesforce, qualquer pessoa com acesso ao apli-

cativo CRMAnalytics ou à página do Lightning selecionado pode ver que o conteúdo

existe. No entanto, somente aqueles conectados com permissões existentes do Tableau

podem ver a exibição.

Interagir com dados no Tableau

Este tutorial orienta você em alguns dos princípios básicos de exibição e interação com visu-

alizações de dados, ou exibições, no Tableau Server.

O Tableau é uma ferramenta que permite interagir com visualizações publicadas para

explorar insights, fazer perguntas e ficar em dia com seus dados. Veja como iniciar.

Vá em frente. É seguro clicar ao redor

OTableau foi desenvolvido para interação. O que você faz com uma visualizaçãomuda a

aparência dela para você, por enquanto.

Outros ainda verão a visualização como ela apareceu originalmente. E os dados usados

para criá-la tambémpermanecem osmesmos.

1: O que é um site do Tableau?

Umsite do Tableau é um lugar para sua equipe compartilhar dados e visualizações de

dados entre si. Você pode explorar o que eles publicaram e disponibilizaram.

Ao entrar no site do Tableau, você acessa a página inicial.
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2: Procure uma visualização

OTableau chama visualizações em um site de Exibições. Use a pesquisa para localizar exi-

bições ou pastas de trabalho (um pacote de exibições em umúnico arquivo).

Os resultados da pesquisamostrarão todos os diferentes tipos de conteúdo relevantes para

a sua consulta.
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Você pode selecionar Ver tudo para todos os resultados da pesquisa se as exibições na

pesquisa rápida não forem o que você estava procurando, ou usar a página Explorar para
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navegar. Lá você verá todos os diferentes tipos de conteúdo que um site do Tableau pode

hospedar.

3: Interaja com o conteúdo

Uma exibição publicada é uma tela para você interagir e entender seus dados. Lembre-se

de que você não vai prejudicar ou alterar os dados subjacentes, nem alterar o que os outros

veem.

Aqui estão algumas das ferramentas em sua caixa de ferramentas para encontrar insights

de dados.

Ver detalhes e classificar dados

Agora que você sabe que pode clicar nos dados, vamos dar uma olhada.

Aomover omouse pela exibição, você pode ver dicas de ferramenta que revela os detalhes

sobre cada ponto de dados oumarca. Tambémé possível selecionar váriasmarcas.
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Classifique as tabelas em ordem alfabética ou numérica passando omouse sobre o cabe-

çalho de uma coluna e clicando no ícone de classificação.

Filtrar dados

Corte ou limite os dados visíveis a uma área, data ou categoria específica.
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Desfazer/Reverter

Talvez você não quisesse excluir tudo, exceto uma área. Clique emDesfazer para remover

a última alteração ou use Reverter para desfazer todas as suas seleções.

4: Continue

Essa exibição pode ser atualizada automaticamente com novos dados, então você não pre-

cisa procurar novos gráficos para obter as informaçõesmais recentes. Mantenha-a aces-

sível clicando no ícone de estrela para adicioná-la aos seus favoritos.

Todos os favoritos são adicionados à página Favoritos no painel de navegação. E qualquer

painel ou visualização recente que você explorou tambémaparece na página inicial, espe-

rando por você na próxima vez.
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Hámuito que você pode fazer no Tableau Server, e foi explorado apenas alguns dos prin-

cípios básicos. Para obter mais informações, consulte O que posso fazer com uma exibição

daWeb do Tableau?

Boa exploração!

Selecionar mapas em segundo plano

OTableau é fornecido com um conjunto demapas de segundo plano on-line e off-line que

você pode acessar para criar exibições demapas.

Por padrão, o Tableau se conecta a um provedor demapa on-line.

Os trêsmapas de segundo plano, fornecidos com o Tableau, estão descritos abaixo. Eles

podem ser encontrados nomenuMapas >Mapas de segundo plano. Caso o autor da
pasta de trabalho tenha adicionado um servidor WMS ou umMapbox à pasta de trabalho,

estes serão listados usando o nome dado pelo autor tambémnomenuMapas >Mapas de
segundo plano.
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Nenhum Exibe os dados entre os eixos de latitude e longitude.

Off-line Este mapa de segundo plano armazena as imagens que formam o mapa em
um cache na máquina para melhor desempenho e acesso off-line. Para obter
mais informações, consulte a seção de mapas off-line abaixo.

Tableau Conecta ao mapa em segundo plano do Tableau. Como padrão, todas as
visualizações de mapa se conectam ao mapa em segundo plano, a menos
que especificado de outra forma.

Para selecionar um novo mapa de segundo plano:

l No Tableau Desktop, Tableau Server ou Tableau Cloud, selecioneMapa >Mapas
em segundo plano e, depois, selecione omapa que deseja usar.

Observação: no Tableau Server, o administrador pode restringi-lo a usar apenas
mapas off-line. Os comandos específicos do servidor para configurar esse com-

portamento podem ser encontrados aqui.

Definir um mapa de segundo plano padrão no Tableau Desktop

Por padrão, todas as visualizações demapa conectam aomapa de fundo do Tableau. No

Tableau Desktop, se não desejar que as visualizações demapa sejam criadas de forma

automática com omapa de segundo plano do Tableau, é possível especificar outromapa de

segundo plano como padrão.

Para especificar um mapa em segundo plano padrão:

1. No Tableau Desktop, selecioneMapa >Mapas em segundo plano, e selecione um
mapa em segundo plano que deseja tornar padrão.

2. SelecioneMapa >Mapa de fundo > Definir como padrão para definir o mapa de
fundo selecionado como padrão.
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Omapa em segundo plano é automaticamente salvo como uma Fonte demapa do

Tableau (.tms) e colocado na pastaMapsources doMeu repositório do Tableau. Ele

é, agora, omapa em segundo plano padrão para todas as novas planilhas.

Usar o mapa em segundo plano off-line no Tableau Desktop, Tableau
Cloud ou Tableau Server

Você pode criar e inspecionar dados em uma visualização demapa off-line usando omapa

em segundo plano off-line fornecido com o Tableau Desktop.

Para usar o mapa em segundo plano offline:

l No Tableau, selecioneMapa >Mapas em segundo plano >Off-line

Observação: o mapa de fundo off-line usa imagens demapas armazenadas namáquina.
É possível encontrar as imagens nestes locais:

l NoWindows: C:\Program Files\Tableau\<Tableau Ver-

sion>\Local\Maps

l No Mac: //Applications/<Tableau Ver-

sion>.app/Contents/install/local/maps

No entanto, há várias ações que exigem que o Tableau recupere uma imagem demapa

que não está armazenada. Se a nova imagem demapa não estiver armazenada na

máquina, não será possível carregar omapa até que omapa on-line fornecido com o

Tableau seja reconectado.

Pode ser necessário se reconectar aomapa on-line, caso deseje fazer um oumais dos

seguintes procedimentos:

l Ativar ou desativar camadas – se você decidir ativar uma camada que não está
armazenada em cache, o Tableau precisará conectar-se para recuperar as infor-

mações necessárias.

l Ampliar/reduzir – ampliar ou reduzir ummapa exige imagens demapa diferentes.

Se as imagens no nível de zoom especificado não constarem no cache, o Tableau
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precisará recuperar osmapas atualizados.

l Fazer uma panorâmica – fazer uma panorâmica exige, por vezes, novas imagens
demapa. Se você estiver trabalhando offline e não tiver as imagens demapa neces-

sárias e as legendas armazenadas em cache, as novas imagens e legendas não

serão carregadas.

Para reconectar-se ao mapa do Tableau:

l No Tableau Desktop, selecioneMapa >Mapas em segundo plano > Tableau

Observação: se definir ummapa para off-line e, em seguida, publicar a pasta de tra-

balho, a pasta de trabalho publicada ainda usará osmapas off-line e armazenados, com

todas as funcionalidades e limitações dosmapas off-linemencionadas acima.

Sobre o mapa em segundo plano do Tableau

Omapa em segundo plano do Tableau inclui o mapa atualizado e os dados demográficos,

bem comomelhorias estilísticas. Ele substituiu omapa em segundo plano clássico do

Tableau. Qualquer visualização demapa criada com uma versão anterior do Tableau Desk-

top, e uma conexão com omapa em segundo plano clássico do Tableau será auto-

maticamente conectada com omapa em segundo plano do Tableau quando aberta no

Tableau Desktop versão 9.0 ou versões posteriores.

Observação: se você criar uma visualização demapa com camadas de dados no

Tableau Desktop versão 8.3 ou anterior usando omapa em segundo plano clássico do

Tableau e, em seguida, abrir a visualização no Tableau Desktop 9.0 ou posterior, a cor

das camadas de dados parecerão diferentes devido àsmelhorias na disposição de

dados em camada e rampa de cores (paleta de cores) feitas nomapa em segundo

plano do Tableau.
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Criar e solucionar problemas de métricas

Asmétricas fornecem umamaneira rápida de semanter informado sobre seus dados.

Como asmétricas são atualizadas automaticamente e exibem seu valor atual na grade e

na exibição de lista de seu conteúdo, você pode verificar todos os números importantes de

seu interesse em segundos.

No nível mais básico, asmétricasmostram o valor de umamedida agregada, como a soma

das vendas. Asmétricasmais complexas podem incluir linhas de tempo, comparações e

status que fornecem um indicador fácil de entender de seu desempenho em relação a um

ponto anterior no tempo ou a um valor que você definiu.

Se você tiver um conjunto de painéis verificados com regularidade, crie métricas para os

números que desejamonitorar e acompanhe-os em um só lugar, adicionando-os aos favo-

ritos ou a uma coleção ou criando-os nomesmo projeto. Dessa forma, você não precisa car-

regar e filtrar os painéis, a menos que queira se aprofundar em seus dados.

Encontrar métricas em seu site

Existem algumasmaneiras de localizar métricas em seu site do Tableau. Para navegar por

todas asmétricas que você tem permissão para visualizar, navegue até a página Explorar e

selecione Todas as métricas nomenu de tipo de conteúdo.
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Se você está procurandométricas relacionadas a uma determinada exibição ou pasta de tra-

balho, verifique asmétricas conectadas para esse conteúdo. Para ver métricas conectadas

para uma exibição, abra a exibição e, em seguida, clique emObservar >Métricas na barra
de ferramentas da exibição. Asmétricas exibidas são ordenadas desde a data de criação

mais nova até amais antiga.

Para ver asmétricas criadas nas exibições de uma pasta de trabalho, abra a pasta de tra-

balho e clique na guiaMétricas conectadas.Você pode classificar essasmétricas usando
ummenuClassificar por.
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Componentes de uma métrica

Os únicos dados necessários para definir umamétrica são umamedida agregada. Asmétri-

cas são criadas a partir de umamarca em uma vista, e amedida associada a essamarca

define amétrica. A medida deve ser agregada, porque umamarca não agregada não

mudará com o tempo. Para obter mais informações sobre dimensões emedidas, consulte

Dimensões emedidas, azul e verde.

Umamétrica pode ser definida opcionalmente por uma dimensão de data e você pode con-

figurar uma comparação e um status para suamétrica. Cada um desses componentes adi-

cionará contexto aos dados apresentados no cartãométrico.

Asmétricas que possuem apenas umamedida definindo-as aparecerão como umúnico

número. Este número será atualizado quando os dados forem atualizados, mas não haverá

linha de tempo no cartão.
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Linha do tempo

Quando você seleciona umamarca para definir umamétrica, se amarca tiver uma dimen-

são de data associada a ela, essa dimensão se torna parte da definição damétrica. Asmétri-

cas com uma dimensão de datamostram uma linha do tempo e você pode configurar a

comparação histórica para amétrica. Por padrão, a comparação histórica é feita com a

marca anterior.

Ao abrir uma página de detalhes damétrica, a linha de tempomostra o valor damedida com

base na granularidade da dimensão de data, por exemplo, vendas diárias ou usuáriosmen-

sais. Focalize os pontos na linha do tempo para ver os valores históricos.
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Comparação

Existem dois tipos de comparações que você pode configurar paramétricas: comparações

históricas e comparações constantes. Você pode configurar uma comparação histórica ape-

nas se umamétrica tiver uma dimensão de data associada a ela, mas comparações cons-

tantes podem ser adicionadas para qualquer tipo demétrica.

Uma comparação histórica é uma comparação relativa entre o valor atual e um número

especificado de horas, dias ou outra unidade de tempo anterior. Por exemplo, você pode

definir uma comparação entre o valor atual das vendasmensais e o valor de 12meses
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atrás. Cada vez que os dados são adicionados a umamétrica, a comparação histórica será

ajustada em relação à data ou hora dos novos dados.

As comparações constantes são para um único valor que nãomuda conforme novos dados

são adicionados. Você pode definir uma comparação para representar um limite para ficar

acima, por exemplo, se precisar manter uma taxa de entrega no prazo de 90%. Ou você

pode definir umameta cumulativa que você está trabalhando, por exemplo, umameta de

vendasmensal.
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Status

Paramétricas com uma comparação constante, você pode definir se estar acima, abaixo

ou no valor de comparação é bom, ruim ou neutro. Umamétrica com um status “bom” exi-

birá umamarca de seleção ao lado do valor de comparação e o cartão damétrica terá uma

faixa verde na parte superior. Umamétrica com um status “ruim” exibirá umX próximo ao

valor de comparação e o cartão damétrica terá uma faixa vermelha na parte superior. As

métricas com um status “neutro” aparecem damesma forma que asmétricas sem um indi-

cador de status; não há ícone ou cor aplicada ao cartão.
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Criar uma métrica com base em uma exibição

Se você tiver uma função no site de Creator ou Explorer (pode publicar), e você tem o

recurso Criar/Atualizar Métrica na pasta de trabalho relevante, poderá criar métricas no

Tableau Cloud ou no Tableau Server.

Antes de criar umamétrica, verifique asmétricas conectadas para a visualização para cer-

tificar-se de que amétrica que você está planejando criar ainda não exista. Em vez de criar

umamétrica duplicada, abra amétrica existente e adicione-a como favorita.

Selecionar a marca para definir sua métrica

1. Acesse a exibição em que deseja criar umamétrica.

2. Na barra de ferramentas da exibição, selecione o botãoObservar >Métricas.

O painel Métricas é aberto.

3. Se o painel mostrar métricas conectadas, selecione o botãoCriar para entrar no
modo de criação.

4. Selecionar umamarca. Se encontrar um erro, consulte Quando você não pode criar

umamétrica.
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Amedida associada a estamarca define suamétrica. Os filtros aplicados àmarca

são aplicados àmétrica. Se estamarca tiver uma dimensão de data associada a ela,

essa dimensão de data tambémdefinirá suamétrica, e suamétrica exibirá uma linha

de tempo.

O painel Métricasmostra uma prévia damétrica. O valor na visualização é o valor

mais recente damétrica, que pode diferir do valor damarca selecionada, se ela não

era amais recente na série de tempo. A visualização é atualizada conforme você

tenta diferentes configurações.

Descrever e configurar a métrica

As opções disponíveis para configurar amétrica dependem damarca que você selecionar

e do tipo de comparação que você escolher.
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1. O campoNome é pré-preenchido com base na seleção. Você pode dar um nome dife-

rente àmétrica. Umamétrica deve ter um nome exclusivo dentro do projeto a que per-

tence.

2. EmDescrição, digite umamensagem opcional para ajudar as outras pessoas a

entenderem suamétrica. Por exemplo, descreva os filtros aplicados àmétrica ou indi-

car a fonte de dados usada pelamétrica.

3. Para o Intervalo de dados (apenas paramétricas com uma dimensão de data), sele-

cione uma das opções padrão ou defina um intervalo personalizado. Se amétrica

tiver um grande número demarcas, limitar o intervalo de datas pode facilitar a leitura

da linha do tempo.

4. Selecione o Tipo de comparação para amétrica: histórica ou constante.

5. Para comparaçõesHistóricas:
l Insira o quanto antes você deseja comparar. A unidade de tempo da com-

paração é igual à granularidade dos seus dados, como horas ou meses.
l SelecioneMostrar linha de comparação para incluir uma segunda linha para
o período de comparação na linha do tempo.

6. Para comparaçõesConstantes:
l Insira o valor com o qual comparar. Não inclua vírgulas ou símbolos neste

campo. Para inserir uma porcentagem, simplesmente digite o número sem o

sinal de porcentagem, por exemplo, insira 25 em vez de 0,25 para uma meta de

25%. Quando você insere um valor de destino válido, a visualização é atu-

alizada para mostrar o quão acima ou abaixo do destino está o valor atual.
l Defina o Status da comparação para indicar se estar acima, igual ou abaixo do
valor é bom, ruim ou neutro. Por padrão, o status é definido como neutro. Veri-

fique a visualização da métrica para ver como os diferentes status afetam sua

métrica.

7. EmDefinição >Medida, selecione amedida a ser usada para sua definição a partir
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domenu suspenso. Esta opção só aparece se amarca selecionada tiver mais de

umamedida associada a ela.

Finalizar sua métrica

1. EmProjeto, selecioneAlterar localização para escolher um projeto diferente para

amétrica. Por padrão, suamétrica será adicionada aomesmo projeto ao qual a visu-

alização pertence.

Cadamétrica em umprojeto deve ter um nome exclusivo. Como o nome e o projeto

de umamétrica são inicialmente definidos com base namarca selecionada, você

pode entrar em conflito ao tentar salvar suamétrica, se outro usuário já tiver criado

umamétrica com base nessamarca. Escolha um projeto ou nome diferente para sua

métrica ou, se quiser sobrescrever amétrica existente, consulte Substituir uma

métrica.

2. Clique no botãoCriar.

Umamensagem será exibida com um link para amétrica no projeto em que você a

adicionou.

3. Verifique se as permissões para suamétrica estão corretas, seguindo as orientações

emDefinir permissões.
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Por padrão, umamétrica herda as permissões do projeto em que foi criada. Qualquer

pessoa com acesso à suamétrica poderá ver os dados damétrica, mesmo se não

tiver permissão para acessar a exibição conectada ou fonte de dados.

Agora que criou umamétrica, você pode gerenciar amétrica damesma forma que gerencia

outras partes independentes de conteúdo em seu site do Tableau. Embora asmétricas

sejam criadas com base em uma exibição, elas existem independentemente dela, ao con-

trário de alertas ou assinaturas acionadas por dados. Você podemover amétrica para um

projeto diferente semmover a exibição conectada. Para obter informações sobre como

gerenciar conteúdo em seu site do Tableau, consulte Gerenciar conteúdo daWeb.

Substituir uma métrica

Depois que umamétrica é criada, você pode alterar o nome, a descrição e a configuração

damétrica, mas não pode alterar como amétrica é definida. Se quiser alterar os dados que

amétrica usa, você deve sobrescrevê-los. Para sobrescrever umamétrica, você precisa ser

o proprietário damétrica ou receber o recurso de permissão correto.

1. Para sobrescrever umamétrica, crie umamétrica com omesmo nome nomesmo pro-

jeto damétrica deseja substituir.

A caixa de diálogo Substituir métrica será exibida.

2. Clique no botãoSubstituir.

Quando você substitui umamétrica, amétrica continua sendo exibida para quem a adi-

cionou aos favoritos, e as alterações realizadas nas permissões damétrica anterior serão

aplicadas à novamétrica.

Quando você não pode criar uma métrica

Se você selecionar umamarca em umgráfico que não é compatível com asmétricas, rece-

berá umamensagem de erro explicando por que não pode criar umamétrica. A tabela

abaixo resume esses cenários.
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Motivo Cenários

Você não tem as per-
missões corretas.

l O proprietário da pasta de trabalho ou um admi-
nistrador negou o recurso Criar/Atualizar métrica.
Para obter mais informações, consulte Per-
missões.

Você não pode acessar os
dados completos.

l A segurança a nível de linha ou os filtros do usu-
ário limitam os dados que você pode ver. Para
obter mais informações, consulte Restrição de
acesso no nível de linha de dados.

A senha da fonte de dados
da pasta de trabalho não
está incorporada ou não é
mais válida.

l A pasta de trabalho solicita uma senha. Para obter
mais informações, consulte Definir credenciais
para acessar os dados de trabalho publicados.

Os dados não estão no nível
correto de granularidade.

l Os dados no gráfico não são agregados. As métri-
cas utilizam agregações, como soma ou média.
Para obter mais informações, consulte Agregação
de dados no Tableau.

l Há vários valores por célula de dados, um resul-
tado da combinação de dados. Para obter mais
informações, consulte Solucionar problemas da
Combinação de dados.

A dimensão de data não é
compatível.

l O gráfico inclui partes da data e valores de data.
Para obter mais informações, consulte Alterar
níveis de data.

l A dimensão de data usa o calendário ISO 8601 em
vez do calendário gregoriano padrão. Para obter
mais informações, consulte Calendário ISO-8601
baseado em semana.

l A dimensão da data é agregada no nível per-
sonalizado de Mês / Ano ou Mês / Dia / Ano. Para
obter mais informações, consulte Datas per-
sonalizadas.
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Editar a configuração de uma métrica

A partir de 2022.2, você pode alterar a configuração de umamétrica. A configuração de uma

métrica inclui a comparação, o intervalo de datas e o indicador de status. As opções de con-

figuração disponíveis dependem do tipo demétrica. Asmétricas com uma linha do tempo

permitem definir uma comparação histórica ou uma comparação constante. A métrica de

número único suporta apenas uma comparação constante.

A configuração de umamétrica não inclui a definição demétrica (a dimensão demedida e

data que gera o valor damétrica). Se você quiser alterar a definição, substitua amétrica por

uma novamétrica.

Para editar a configuração de umamétrica, você deve ter o recurso de substituição para a

métrica.

1. Abra a página de detalhes da métrica que você deseja editar.

2. Passe o cursor sobre a seção de configuração. Clique em qualquer lugar na seção
para entrar no modo de edição.

3. Para uma métrica de linha do tempo, defina o intervalo de datas a ser exibido no car-
tão de métrica e nos detalhes.

4. Selecionar o tipo de comparação Para uma comparação constante, defina um valor
de comparação e um status. Para uma comparação histórica, defina com quanto
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tempo você deseja comparar e escolha se deseja mostrar uma linha de comparação
na linha do tempo.

5. Clique em Salvar. Suas alterações de configuração aparecerão para qualquer pes-
soa que visualizar a métrica.

Como as métricas se atualizam

Quando umamétrica é atualizada, ela verifica a exibição conectada (a exibição damétrica

foi criada a partir de) dos novos dados. Uma atualização não atualiza necessariamente o

valor de umamétrica, pois pode não haver alterações nos dados.

Asmétricas são atualizadas em uma frequência com base no cronograma de atualização

de uma extração ou, para dados em tempo real, a cada 60minutos. O tempo da última atu-

alização é exibido namétrica.

Corrigir atualizações com falha

Se umamétrica não for capaz de acessar a exibição conectada ou seus dados sub-

jacentes, a atualização falhará. Se a atualização damétrica falhar, você receberá uma noti-

ficação, que indica o tempo da falha e amétrica afetada.

Pode ocorrer falha nas atualizações dasmétricas por um dos seguintesmotivos.

l A exibição conectada foi excluída ou modificada.

l As permissões foram alteradas para a exibição conectada.

l A senha da fonte de dados não está mais incorporada ou não é mais válida.

l O proprietário da métrica não tem a função de site necessária para atualizar a
métrica. Uma função de site de Creator ou Explorer (pode publicar) é necessária.

l Houve um problema temporário de conectividade, que se resolverá.

Para identificar a causa da falha, analise os detalhes damétrica. Certifique-se de que o pro-

prietário damétrica tenha a função de site necessária para atualizar amétrica. Em seguida,

inspecione aExibição conectada.

1044 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Se a exibição conectada ainda estiver listada

Abra a exibição para investigar a causa da falha.

Se a exibição for carregada, verifique se ela inda contém amedida e a dimensão (opcional)

de data que definem amétrica.

l Se a exibição parecer inalterada, talvez você não tenhamais permissão para atualizar

asmétricas dela. O proprietário do conteúdo ou um administrador do Tableau pode

alterar o recurso de permissão Criar/Atualizar métrica. Para obter mais informações,

consulte Permissões.

l Se amedida não estiver mais presente, a exibição foi modificada, portanto, amétrica
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não pode se conectar aos dados necessários para atualizar. O proprietário do con-

teúdo ou um administrador do Tableau pode verificar o histórico de revisão e res-

taurar versões anteriores. Para obter mais informações, consulte Exibir histórico de

revisões

Se a exibição não carregar, mas em vez disso solicitar uma senha ou exibir um erro ao

conectar-se à fonte de dados, a senha da fonte de dados não está inserida ou não émais

válida. O proprietário do conteúdo ou um administrador do Tableau pode editar a conexão

da fonte de dados para incorporar a senha. Para obter mais informações, consulte Editar

conexões.

Se não houver exibição conectada listada

A exibição foi excluída ou você não temmais permissão para acessá-la. Entre em contato

com o administrador do Tableau para obter assistência.

Retomar atualizações suspensas

Se uma atualização falhar muitas vezes, ela será suspensa. Você receberá uma noti-

ficação se a atualização de suamétrica for suspensa.

Quando uma atualização demétrica é suspensa, o Tableau não tentamais obter novos

dados damétrica. Métricas com atualizações suspensas continuam a apresentar dados his-

tóricos.

Se a causa da falha for corrigida, você pode retomar a atualização.

1. Abra a métrica afetada.

2. Na mensagem de aviso, clique em Retomar a atualização.

OTableau tenta realizar a atualização. Se essa tentativa for bem-sucedida, você receberá

uma notificação e a atualização será retomada dentro do cronograma. Se a tentativa não

for bem-sucedida, sua atualização permanece suspensa.
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Tente substituir a métrica se a exibição conectada ainda estiver disponível. Para obter mais

informações, consulte Substituir umamétrica. Caso contrário, você podemanter amétrica

para fazer referência aos dados antigos ou excluir a métrica.

Observação: se a atualização damétrica for suspensa porque você não tem a função

de site necessária para que ela seja atualizada, não poderá retomar a atualização ou

excluir a métrica.

Métricas aparecem no Tableau Catalog

A partir do 2019.3, o Tableau Catalog está disponível com oDataManagement no

Tableau Cloud e no Tableau Server. Quando o Tableau Catalog é ativado em seu ambi-

ente, você pode ver métricas na ferramenta de linhagem doCatalog, emétricas afe-

tadas por avisos de qualidade de dados exibem esses avisos. Para obter mais

informações sobre Tableau Catalog, consulte "Sobre o Tableau Catalog”, na Ajuda do

Tableau Server ou do Tableau Cloud.

Quando você temmétricas definidas para os números que desejamonitorar, é importante

saber se os dados em que asmétricas se baseiam são afetados de alguma forma. Você

pode usar o Catalog de algumasmaneiras para saber isso. Primeiro, os avisos de qualidade

de dados definidos nos dados em que suamétrica se baseia sãomostrados namétrica.

Esses avisos aparecem quando você abre umamétrica no TableauMobile e no Tableau Ser-

ver e Tableau Cloud quando você paira sobre umamétrica na exibição da grade e na página

de detalhesmétricos, comomostrado abaixo:
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Para obter mais informações, consulte "Configurar um aviso de qualidade de dados" na

Ajuda do Tableau Server ou do Tableau Cloud.

Você tambémpode usar a ferramenta de linhagem no Tableau Catalog para ver as fontes

upstream emque a suamétrica se baseia. Ao fazer uma análise de impacto, você pode ver

quaismétricas são afetadas se uma determinada coluna ou uma tabela é alterada ou pre-

terida, ou se determinadas pastas de trabalho são removidas. Incluir métricas na linhagem

significa que o Catalog dá uma visão completa dasmudanças de impacto que podem ter

sobre os ativos em seu ambiente.
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Para obter mais informações, consulte "Usar linhagem para análise de impacto" na Ajuda do

Tableau Server ou do Tableau Cloud.

Definir credenciais para o acesso aos dados publicados

Ao publicar uma pasta de trabalho no Tableau Cloud ou Tableau Server, você pode publicar

a fonte de dados à qual ela se conecta como parte da pasta de trabalho (inserida na pasta

de trabalho) ou como fontes de dados separadas e independentes. Além disso, se a fonte

de dados que está publicando exigir autenticação, você poderá personalizar como as cre-

denciais são obtidas.

O tipo de autenticação da sua fonte de dados não depende da forma como os usuários

entram no site do Tableau Cloud ou do Tableau Server. Por exemplo, para conceder o

acesso direto aos dados em uma pasta de trabalho, você deve inserir as credenciais desig-

nadas de um usuário do banco de dados na conexão da fonte de dados. Contudo, qualquer
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pessoa que visualize a pasta de trabalho ainda precisa ser capaz de entrar no site do

Tableau Cloud ou do Tableau Server para abrir a pasta de trabalho.

Este tópico descreve como configurar a autenticação nas conexões de dados como parte

do processo de publicação.

Observação: este tópico não se aplica a conexões que não precisam de autenticação,

como arquivos de texto ou do Excel.

Definir o tipo de autenticação

Para vários tipos de conexão, é possível inserir um nome de usuário e senha do banco de

dados, ou usar logon único (SSO). As exceções específicas serão descritas pos-

teriormente neste tópico.

As etapas a seguir descrevem como configurar a autenticação como parte da publicação

de uma fonte de dados ou pasta de trabalho. Você pode fazer isso para cada conexão na

fonte de dados.

1. Na caixa de diálogo Publicar pasta de trabalho, vá para a área Fontes de dados,
que lista as conexões de pasta de trabalho e selecioneEditar.

2. No menu suspensoGerenciar fontes de dados, após decidir se deseja publicar a
fonte de dados separadamente ou como parte da pasta de trabalho, selecione um
tipo de autenticação para cada conexão na fonte de dados.

Os tipos de autenticação disponíveis dependem do tipo de conexão e podem incluir

um oumais dos seguintes:

l Avisar usuário: os usuários devem inserir suas próprias credenciais de

banco de dados para acessar os dados publicados ao carregar a visualização

ou a pasta de trabalho.

l Senha inserida: as credenciais usadas para conectar aos dados serão salvas
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com a conexão e usadas por todos que acessam a fonte de dados ou pasta de

trabalho publicada.

l Execução do servidor como conta: uma única conta de serviço do Kerberos
é usada para autenticar o usuário. NoWindows, é a conta que o Tableau Ser-

ver executa. No Linux, ele pode ser qualquer conta Kerberos.

l Credenciais do visualizador: as credenciais do visualizador são passadas
para o banco de dados usando SSO (normalmente Kerberos).

l Representar com conta incorporada ouRepresentar com a conta de ser-
viço Run As do servidor: A representação usando credenciais incorporadas

se conecta com as credenciais incorporadas e, em seguida, alterna para a iden-

tidade do visualizador (somente para bancos de dados que oferecem suporte a

isso). A representação que usa a conta de serviço Executar como é seme-

lhante, mas, primeiro, se conecta à conta de serviço Kerberos antes de alternar

para a identidade do visualizador.

l Atualização não habilitada ouPermitir acesso à atualização: estas
opções aparecem ao se publicar uma extração de dados na nuvem, como do

Salesforce, e as credenciais do banco de dados são necessárias para acessar

os dados subjacentes.Permitir o acesso à atualização insere as credenciais
na conexão, para que seja possível configurar atualizações dessa extração em

uma agenda regular. A configuraçãoAtualização não habilitada solicita as
credenciais de usuário ao abrir a pasta de trabalho.

Importante: como você desejamanter os novos dados atualizados tambémé

um fator.

l Se você deseja configurar uma agenda de atualização automática, deve
inserir a senha na conexão.

l Se estiver publicando uma conexão de dados da nuvem no Tableau
Cloud, as etapas de publicação o alertarão se você precisar adicionar o
Tableau Cloud à lista autorizada de provedores de dados.
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l Não é possível publicar uma extração criada a partir de uma fonte de
dados delegada de Kerberos, segura no nível da linha.

Conexões com Dropbox e ao OneDrive

Para o Dropbox e oOneDrive, ao publicar uma fonte de dados ou pasta de trabalho e sele-

cionar Senha inserida, o Tableau cria uma credencial salva e a insere na fonte de dados
ou na pasta de trabalho.

Conexões da pasta de trabalho às fontes de dados do Tableau

Ao publicar uma pasta de trabalho que se conecta à uma fonte de dados do Tableau Cloud

ou Tableau Server, em vez de configurar as credenciais para acessar os dados sub-

jacentes, o usuário define se a pasta de trabalho pode acessar a fonte de dados publicada

na qual ela se conecta. Independentemente do tipo de dados original, a escolha de acesso

às fontes de dados do servidor sempre será com uma senha inserida ou solicitada pelos
usuários.

Ao selecionar a opção para solicitar aos usuários, o usuário que abrir a pasta de trabalho

deve ter as permissões paraExibir eConectar na fonte de dados para visualizar os
dados. Se você selecionar a opção de senha inserida, os usuários poderão ver as infor-

mações na pasta de trabalho, mesmo que não tenham as permissões para Visualizar ou

Conectar.

Conexões virtuais

A partir do Tableau Cloud e Tableau Server 2022.3 e Tableau Desktop 2022.4, ao publicar

conteúdo do Tableau como uma fonte de dados ou pasta de trabalho que usa uma conexão

virtual e selecionar Inserir senha ou Inserir credenciais, o visualizador do conteúdo terá
suas permissões para se conectar e consultar a conexão virtual. No entanto, quaisquer polí-

ticas de dados associadas à conexão virtual são sempre avaliadas usando a identidade do

visualizador, não a sua.

Por exemplo, você publica uma pasta de trabalho que usa uma conexão virtual. Para per-

mitir que os visualizadores da pasta de trabalho se conectem e consultem dados por meio

da conexão virtual, insira suas permissões para se conectar e consultar a conexão virtual.
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Em seguida, quaisquer políticas de dados associadas à conexão virtual impedem que os

visualizadores da pasta de trabalho acessem quaisquer dados confidenciais.

Ao avaliar se as tabelas em uma conexão virtual podem ser visualizadas e acessadas, a

identidade do criador do conteúdo é usada. No entanto, ao avaliar quaisquer políticas de

dados associadas às tabelas em uma conexão virtual, a identidade do visualizador é usada.

E o criador de conteúdo só pode incorporar permissões de conexão à conexão virtual – não

permissões de edição.

Se você optar por não inserir permissões, somente os usuários com permissões para aces-

sar a pasta de trabalho ou a fonte de dados e com permissões de conexão à conexão virtual

poderão acessar a pasta de trabalho ou a fonte de dados.

As opções de senha de incorporação e credenciais de incorporação para conexões virtuais

não funcionam emTableau Cloud 2022.2, Tableau Server 2022.1 e Tableau Desktop

2022.3 e anterior. Se você selecionar essas opções antes de atualizar para 2022.3 (para

Tableau Cloud e Tableau Server) ou 2022.4 (para Tableau Desktop), as opções fun-

cionarão conforme o esperado após a atualização. Em seguida, você pode inserir suas per-

missões para consultar uma conexão virtual.

Consulte também

l Se você publicar no Tableau Server, consulte Editar conexões na Ajuda do Tableau

Server.

l Se publicar no Tableau Cloud e a pasta de trabalho se conectar a dados do Sales-

force, Google Analytics, PlanilhasGoogle, Google BigQuery, OneDrive, Dropbox e

QuickBooksOnline, consulte Atualizar dados com o uso das credenciais salvas na

Ajuda do Tableau Cloud.

l Se você for um administrador do Tableau Server procurandomais informações sobre

autenticação, consulte os tópicos da ajuda do Tableau Server, "Autenticação" (Win-

dows | Linux) e "Autenticação da conexão de dados” (Windows | Linux).
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Explorar Painéis comGuia de dados

Você já descobriu um novo painel do Tableau e se perguntou o que os dados significam ou

como usá-los?Ou você já publicou um novo painel e desejou incluir instruções sobre como

usar seu painel?

OGuia de dados fornece informações úteis sobre um painel e insights sobre os dados por

trás dele. OGuia de dados permite que os criadores de painéis forneçam um contextomais

explicativo para usuários finais – como descrições e links para recursos – diretamente no

painel. E oGuia de dados apresenta automaticamente insights fornecidos por Explique os

dados e Radar de alterações de dados para ajudar os usuários a encontrar discrepâncias,

identificar alterações de dados notáveis e aprender sobre explicações para umamarca. O

Explique o Viz (desenvolvido por Explique os dados) identificamedidas discrepantes e

potenciais principais impulsionadores por trás delas. ORadar de alteração de dados

(somente Tableau Cloud) rastreia valores em seu painel ao longo do tempo e sinaliza auto-

maticamente valores fora dos padrões normais àmedida que os dados são atualizados.

Esses detalhes contextualmente relevantes podem ajudar os usuários do painel a navegar

e usar novos painéis commais facilidade, permitindo que os usuários encontrem insights

mais rapidamente, tenham confiança de que estão analisando os dados certos, forneçam

contexto para os dados e estabeleçam confiança em sua compreensão da visualização.

Personalizar o Guia de dados como autor

1. No seu painel, clique no botão Editar.
2. Clique emGuia de dados na barra de ferramentas, se o Guia de dados não abrir

por padrão.
3. No painel Guia de Dados, digite uma descrição para ajudar seus usuários finais a

entender a finalidade do seu painel.
4. Clique em Adicionar link e insira um rótulo descritivo para o texto do link e a URL.
5. Clique emOK.
6. Clique em uma visualização (uma planilha no painel). O Guia de dados é atualizado

automaticamente para que você possa adicionar uma descrição e recursos adi-
cionais relevantes para cada visualização em seu painel.
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7. Digite uma descrição e adicione links relevantes para a visualização.

8. Clique emOK.

Explore o Guia de dados como usuário do painel

1. No painel, clique emGuia de dados na barra de ferramentas, se o Guia de dados
não abrir por padrão.

2. Leia a descrição do painel e explore os recursos fornecidos pelo autor do painel.

3. Expanda Dados neste painel e Valores atípicos detectados para saber mais
sobre os dados subjacentes usados no painel.

4. Clique em uma visualização (um objeto no painel).

5. Leia a descrição da visualização e explore os recursos fornecidos pelo autor do pai-
nel.

6. Expanda Resumo de dados e Valores atípicos detectados para saber mais sobre
os dados nessa visualização.

7. Expanda Alterações de dados notáveis (somente Tableau Cloud) para localizar valo-
res fora do intervalo esperado que são identificados pelo Radar de alteração de
dados.

8. Selecione uma marca, como uma barra em um gráfico ou uma região em um mapa,
para ver informações sobre Dados nesta marca, Filtros aplicados e Explicações
para esta marca com tecnologia Explicar os dados.
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Explore o Guia de dados em diferentes níveis

OGuia de dados é fechado por padrão, mas você sempre pode abrir o Guia de dados na

barra de ferramentas. Na parte superior do painel Guia de Dados, você vê o nome do pai-

nel ou visualização que você selecionou. Como autor de painel, você pode escrever des-

crições para o painel e para visualizações individuais que compõem seu painel.

Entenda os detalhes no nível do painel

No nível do painel, Guia de dados:

1056 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



l Exibe o nome, o autor e a data da última publicação do painel.

l Pode incluir uma descrição escrita pelo autor do painel e links para recursos rela-
cionados, como vídeos ou páginas wiki.

l Lista as fontes de dados usadas pelo painel e detalhes sobre os dados, como quais
dimensões e medidas são usadas.

l Revela valores atípicos detectados no painel que são identificados pelo Explique os
dados. Para obter mais informações, consulte Como funciona o Explicar os dados.

l Identifica valores fora dos padrões de negócios esperados usando o Radar de alte-
ração de dados (somente Tableau Cloud). Para obter mais informações, consulte
Identificar valores atípicos com o radar de alteração de dados .
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Compreender os detalhes no nível da visualização

Quando um usuário clica em uma visualização específica (objeto de painel), Guia de dados:

l Exibe o nome da visualização.

l Pode incluir uma descrição escrita pelo autor do painel e links para recursos rela-
cionados, como vídeos ou páginas wiki.
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l Lista as fontes de dados usadas pelo painel, incluindo as dimensões e medidas usa-
das.

l Lista os filtros aplicados e os dados usados na visualização, para que você possa iden-
tificar como os dados estão sendo influenciados pelos filtros com os quais os usuários
interagem.

l Tem um resumo dos dados usados na visualização, incluindo o número de pontos de
dados, detalhes de classificação e pré-filtros com os quais os usuários não podem inte-
ragir.

l Revela valores atípicos detectados na visualização que são identificados pelo Expli-
que os dados. Para obter mais informações, consulte Introdução a Explique os dados
e Como funciona o Explicar os dados.

l Identifica valores fora dos padrões de negócios esperados usando o Radar de alte-
ração de dados (somente Tableau Cloud). Para obter mais informações, consulte
Identificar alterações de dados notáveis em uma visualização.
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Entender os detalhes no nível da marca

Quando um usuário clica em umamarca (como uma região em ummapa), o Guia de

dados:
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l Exibe o nome da marca.

l Lista os filtros aplicados e os dados usados na visualização para que você saiba o que
está incluído e o que está excluído.

l Revela valores atípicos detectados na visualização que são identificados pelo Expli-
que os dados. Para obter mais informações, consulte Introdução a Explique os dados
e Como funciona o Explicar os dados.
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Controlar a visibilidade do Guia de dados

Para escolher se deseja que oGuia de dados seja aberto por padrão:

1. No canto superior direito, clique no menu suspenso ao lado do seu nome.

2. Clique emMinhas configurações de conta.
3. Clique na guia Configurações.
4. Marque a caixaMostrar Guia de dados para que o Guia de dados fique visível por

padrão quando uma pasta de trabalho for aberta.
5. Clique em Salvar alterações.

Definir uma política de atualização de dados

Compreenda o desempenho e a atualização dos dados

Você criou sua pasta de trabalho e sua equipe a adora. Mas às vezes as pessoas precisam

clicar no botão Atualizar para que os dadosmais atualizados apareçam na visualização.

Você construiu a pasta de trabalho usando uma conexão ativa, então por que os dados pre-

cisam ser atualizados? A resposta é desempenho.

Paramelhorar o desempenho, o Tableau armazena dados em cache para que as visitas

subsequentes possam reutilizar e retornar os dados armazenados em cache commais rapi-

dez. Você pode clicar no botão Atualizar para recuperar os dados atualizados, mas isso

pode aumentar os custos potenciais de desempenho.

Para equilibrar o desempenho e a atualização dos dados, defina uma política de atu-

alização dos dados para sua pasta de trabalho. Quando você define uma política de atu-

alização de dados, seus dados são atualizados nomomento que você especifica. O

Tableau não visualiza dados em cache que não atendem à política de atualização que você

definiu.
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Escolha o que é melhor para sua pasta de trabalho

Algumas pessoas podem não querer o cache para que tenham sempre os dadosmais recen-

tes, enquanto outras podem querer caches grandes para reduzir a sobrecarga emelhorar o

desempenho da pasta de trabalho. A primeira etapa para definir uma política de atualização

de dados é decidir o que é certo para sua empresa.

OTableau Cloud atualiza os dados armazenados em cache a cada 12 horas por padrão, e

os proprietários da pasta de trabalho podem definir políticas de atualização de dados no

nível da pasta de trabalho.

No Tableau Server, os administradores do servidor podem definir uma política de cache

padrão para todos os sites no servidor, e os proprietários da pasta de trabalho podem definir

políticas de atualização de dados no nível da pasta de trabalho.

Observação: as políticas de atualização de dados não estão disponíveis no Tableau
Desktop ou para pastas de trabalho que usam fontes de dados baseadas em arquivo.

Editar uma política de atualização de dados da pasta de trabalho

Para editar uma política de atualização de dados da pasta de trabalho, você deve ser o pro-

prietário da pasta de trabalho e a pasta de trabalho deve ter uma conexão ativa com a fonte

de dados.

1. Faça logon em um site no Tableau Cloud ou no Tableau Server.

2. Na página inicial ou de exploração, navegue até a pasta de trabalho para a qual
deseja definir uma política.

3. Clique no ícone de detalhe .

4. Na caixa de diálogo Detalhes da pasta de trabalho, clique em Editar política de atu-
alização de dados.

5. Escolha uma das seguintes opções:
Padrão do site (12 horas)
Sempre ativo (o Tableau sempre obterá os dados mais recentes)
Certifique-se de que os dados sejam atualizados a cada
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Certifique-se de que os dados sejam atualizados em
6. Clique emOK.

O padrão do site atualiza seus dados a cada 12 horas, o que é uma ótima opção se seu
público usa regularmente o painel, mas não precisa de dados atualizados.

Sempre ativo fornece os dadosmais recentes em todos osmomentos, o que pode aumen-

tar o tempo de carregamento.

Garanta que os dados sejam atualizados a cada... permite que você especifique com
que freqüência os dados são atualizados com a granularidade deminutos, horas, dias ou

semanas.
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Certifique-se de que os dados sejam atualizados em... permite que você programe a

hora e o dia para atualizações de dados. Se você tiver uma reunião importante todas as

segundas, quartas e sextas-feiras às 09:00, horário do Pacífico, poderá definir a atualização

de seus dados para ocorrer às 08:45 todas as segundas, quartas e sextas-feiras, para ter os

dadosmais recentes quando sua reunião começa.

Usar visibilidade de zona dinâmica

Oespaço do painel é valioso, especialmente quando você deseja revelar progressivamente

insights sobre dados. Com a visibilidade de zona dinâmica, você pode ocultar ou revelar

zonas (elementos de painel lado a lado ou flutuantes) com base no valor de um campo ou

parâmetro. Conforme você interage, as zonas em seu painel aparecem ou desaparecem. O

resultado é um painel dinâmico que não compromete o layout desejado.

Embora você possamostrar ou ocultar objetos clicando em umbotão em umpainel, a visi-

bilidade da zona dinâmica permite mostrar e ocultar objetos automaticamente. Isso é ideal

para painéis usadospor diferentes grupos de usuários. Por exemplo, você pode querer mos-

trar diferentes zonas de grupos de usuários diferentes quando eles visitam seu painel.

E você pode usar a visibilidade de zona dinâmica comAções de parâmetros. Por exemplo,

quando um usuário clica em umamarca em uma visualização, uma zona anteriormente

oculta é exibida. Isso é ideal para painéis complexos porque permite que você escolha

quando níveismais profundos de dados são revelados.

Tipos de campos compatíveis

Para ser usado para visibilidade de zona dinâmica, um campo ou parâmetro deve ser:

l Booleano.

l Valor único.

l Independente da visualização, o que significa que o campo retorna um valor cons-
tante independente da estrutura da visualização, como um cálculo de nível de detalhe
fixo (LOD).
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Configurar uma zona de painel dinâmico

Oexemplo a seguir tem duas planilhas que usam dados Superstore: a primeira planilha

tem umgráfico de barras comVendas por categoria e a segunda planilha tem umgráfico

de barras comVendas por subcategoria. Ao usar a visibilidade da zona dinâmica, a

segunda planilha fica visível somente depois que umamarca é clicada na zona Vendas por

categoria. Este exemplo se baseia em um campo calculado booleano, que é usado como

campo de origem para uma ação de parâmetro. Para que o cálculo seja utilizado como

campo de origem para a ação do parâmetro, o cálculo deve ser adicionado ao cartão de

marcas.

1. Na planilha Vendas por categoria, criar um parâmetro. Neste exemplo, o parâmetro
Tipo de dados deve ser definido como Booleano.

2. Na planilha Vendas por categoria, crie um campo calculado. Este exemplo usa o
seguinte cálculo: True

3. Na planilha Vendas por categoria, arraste o cálculo que você criou para Detalhes no
cartão de marcas.

4. Crie um painel.

5. Arraste a planilha que você sempre deseja que fique visível em seu painel. Em nosso
exemplo, queremos que Vendas por categoria seja visível.

6. No painel, clique na zona Vendas por categoria (objeto do painel). Em seguida, no
menu Planilha em seu painel, crie uma ação de parâmetro. Este exemplo usa a segu-
inte ação Alterar parâmetro:
A planilha de origem é definida para usar o painel que você criou e a planilha Vendas
de categoria.
O Parâmetro de destino é o parâmetro que você criou.
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OCampo de origem é o cálculo que você criou.

7. Arraste a planilha Vendas por subcategoria para o seu painel.

8. Clique na zona Vendas por categoria. No canto superior direito, clique na seta sus-
pensa e selecione Usar como filtro.

9. Clique na zona Vendas por subcategoria e, em seguida, clique na guia Layout.
10. Marque a caixa Controlar visibilidade usando valor.
11. Na lista suspensa, escolha o parâmetro que você criou para controlar a visibilidade da

zona.

Observação: se a opção Controlar visibilidade usando valor não contiver o campo que
você deseja usar, certifique-se de que o campo seja um tipo compatível.
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Agora, quando você clica em umamarca de categoria na zona Vendas por categoria, a

zona Vendas por subcategoria aparece no painel.

Workbook Optimizer

OWorkbookOptimizer é uma ferramenta que identifica se uma pasta de trabalho segue

determinadas práticas recomendadas de desempenho. Essas diretrizes são limitadas ao

que pode ser analisado nosmetadados da pasta de trabalho e avaliado por um algoritmo
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demecanismo de regras. Nem todas as suas recomendações são aplicáveis ou apropriadas

para cada pasta de trabalho. Hámuitos aspectos de desempenho que não são capturados

pelo Optimizer, alguns dos quais podem oferecer ganhos fáceis. Para obter mais infor-

mações, consulte Simplifique sua pasta de trabalho e o whitepaper Projetar pastas de tra-

balho eficientes de produção .

Executar o Workbook Optimizer

OWorkbookOptimizer está disponível nomenu de publicação e na caixa de diálogo de publi-

cação na criação naWeb.

1. No menu Arquivo, selecione Publicar ou Publicar como. Como alternativa, clique
no menu suspenso ao lado de Publicar.

2. Clique em Executar otimizador. Isso abre uma nova caixa de diálogo para o Work-
book Optimizer.

3. A pasta de trabalho será avaliada automaticamente em relação às diretrizes, e os
resultados exibidos em uma das três categorias: Agir, Precisa de revisão ou Aprovado
(ou Aprovado e ignorado).

l Você pode ver menos de três categorias. Se nenhuma diretriz se enquadrar em
uma categoria, ela não será exibida.

l Expanda cada categoria para ver as diretrizes. Você também pode expandir
cada diretriz para obter mais informações sobre por que é uma recomendação.
Alguns têm informações adicionais específicas para sua pasta de trabalho:

l Você pode optar por abordar qualquer uma ou nenhuma das diretrizes. Como a
execução do Optimizer é uma etapa voluntária no processo de publicação, isso
não impedirá que você publique.

4. Para fechar a caixa de diálogo e voltar para a pasta de trabalho, clique em Fechar.

5. Para fechar (ou abrir) a caixa de diálogo e voltar à caixa de diálogo de publicação, cli-
que em Publicar.

OWorkbookOptimizer está disponível nomenu de publicação e na caixa de diálogo de publi-

cação na criação naWeb.

Categorias do Optimizer

OOptimizer divide suas diretrizes em três categorias: agir, precisa de revisão e aprovado.
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Agir indica que a atualização da pasta de trabalho para seguir essas práticas reco-
mendadas tem um impactomínimo ou nenhum na funcionalidade da pasta de trabalho. Pro-

vavelmente não há razão para evitar fazer essas alterações.

Revisão das necessidades indica que seguir essas práticas recomendadas pode envol-
ver amodificação da pasta de trabalho demaneirasmais complicadas, como a rees-

truturação de uma fonte de dados ou a simplificação de um painel.

l Para essas diretrizes, use seu bom senso para determinar o que é possível ou prá-
tico abordar.

l Algumas recomendações podem envolver muito esforço para ganho mínimo de
desempenho e não valem a pena.

l Pode ser útil usar o Performance Recorder para obter uma referência de desem-
penho.

l Algumas podem ser escolhas deliberadas que você fez.

Como criador, você é a autoridade final sobre o que tornará uma pasta de trabalho omais

eficiente possível. Lembre-se de que algumas práticas recomendadas devem ser evitadas

para entregar conteúdo de forma eficaz.Sempre avalie o objetivo da pasta de trabalho em

relação às alterações paramelhorar o desempenho.

Aprovado indica que as diretrizes foram atendidas e a pasta de trabalho já está seguindo

as práticas recomendadas nessa área. Mas lembre-se, hámuitos aspectos de desem-

penho que não são capturados pelo Optimizer. Essa categoria é renomeada comoApro-
vada e ignorada se alguma diretriz for ignorada para a pasta de trabalho.

Ignorar uma diretriz

As diretrizes nem sempre são aplicáveis à sua situação. Talvez você esteja publicando uma

pasta de trabalhomodelo para outras pessoas usarem e precise preservar campos e fon-

tes de dados não utilizados. Você não quer que o otimizador continue a notificá-lo sobre

essas diretrizes.

É possível ignorar uma diretriz para uma pasta de trabalho.
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1. Em uma diretriz específica, clique no botão Ignorar.
l A diretriz é silenciada e se move para a seção Aprovado e ignorado. Mesmo
se você executar o otimizador novamente, essa diretriz não aparecerá na
seção Agir ou Precisa de revisão.

2. Para retomar a avaliação da diretriz, localize sua linha na seção Aprovado e igno-
rado e clique no botão Ignorar novamente.

l OOptimizer é executado novamente e a diretriz é avaliada. Ela continua a ser
verificada toda vez que o Optimizer é executado.

Corrigir automaticamente uma diretriz

Algumas sugestões doWorkbookOptimizer podem ser implementadas sem a entrada do

usuário. Para essas diretrizes, há um botão para corrigir automaticamente a regra. Se o

botão não aparecer, você deve resolver o problemamanualmente.

Em uma diretriz específica, clique no botão Correção automática.

l A ação recomendada (como fechar uma fonte de dados não utilizada) é executada

em segundo plano e a diretriz passa para a seção Aprovado.
l Se a correção automática falhar por qualquer motivo, você será notificado e solicitado

a resolver o problema manualmente.
l Se o botão não estiver disponível, essa diretriz não pode ser corrigida auto-

maticamente e deve ser endereçada manualmente.

As diretrizes

Cada diretriz contém uma declaração de “considerar” que sugere umamaneira potencial de

abordar o impacto no desempenho. Isso é necessariamente geral e pode não se aplicar a

todas as situações. Essas sugestões são apenas um ponto de partida; sempre coloque suas

decisões no contexto de seu ambiente e os objetivos de sua pasta de trabalho.

Observação: nem todas as sugestões são possíveis de serem executadas no nave-

gador e, em vez disso, podem exigir edição no Tableau Desktop.
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Navegue até uma diretriz por letra: A . B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T.

U. V.W. X. Y. Z

Comprimento do cálculo

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: o cálculoMeu cálculo tem 600 caracteres

A computação dos resultados de cálculos complexos pode afetar o desempenho.

Considere separar o cálculo emover o que for possível para o banco de dados, ou usar o

Tableau Prep para criar os cálculos antes da análise.

Informações adicionais

Cálculos complexos e longos podem ser escritos em umúnico cálculo ou aninhados (com

alguns componentes escritos como cálculos independentes que são usados no cálculo

maior). Criar um cálculo com componentes aninhados pode facilitar a solução de pro-

blemas e amanutenção, mas pode adicionar complicações e processamento adicional. Se

possível, enviar esses componentes de volta à fonte de dados pode ajudar no desem-

penho.

Os comentários nos cálculos contam para o comprimento, portanto, essa diretriz pode ser

acionada por um comentário longo, em vez de um cálculo longo e complexo.

O cálculo usa várias fontes de dados

DoWorkbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: A cadeia de suprimentos da fonte de dados inclui 17
cálculos usando campos de outra fonte de dados.

Quando os cálculos usam campos de várias fontes de dados, o Tableau não pode usar

nenhuma otimização e deve calcular o cálculo localmente.

Considere usar o Tableau Prep para criar o cálculo e usar uma extração.
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Informações adicionais

Aomover o cálculo de banco de dados cruzado para a camada de dados, o processamento

pode ser realizado antesmesmo que o usuário solicite o painel. Consulte Unir colunas de

dados (Prep) e Criar níveis de detalhes e cálculos de classificação para obter mais infor-

mações.

Em algumas condições, um parâmetro pode acionar essa diretriz. Se for indicado um cál-

culo que não utiliza várias fontes de dados, verifique se ele tem umparâmetro, e se esse

parâmetro pode ser simplificado.

Tamanho do painel não fixo

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: a análise do Q3 do painel não tem tamanho fixo.

Os painéis de tamanho fixo podem ser armazenados em cache porque têm um tamanho pre-

visível. Usar o dimensionamento automático do painel significa que os resultados dependem

da tela do usuário e, portanto, o painel deve ser renderizado sempre. A renderização de pai-

néis commais frequência vem com um impacto no desempenho.

Considere usar o dimensionamento fixo do painel.

Informações adicionais

Embora os elementos responsivos sejam uma prática recomendada no design daWeb, per-

mitir que seu painel seja redimensionado pode distorcer o layout do conteúdo, além de afe-

tar o desempenho da nova renderização. Para visualizações do Tableau, émelhor usar um

tamanho de painel fixo e usar painéis específicos do dispositivo para oferecer suporte a dife-

rentes dispositivos e tamanhos de tela.

O filtro usa lógica condicional

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: O filtro Tipo de amostra usa lógica condicional.
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A filtragem de dimensão pode ser feita de váriasmaneiras, como emuma lista de valores,

por correspondência de curingas ou usando lógica condicional. A lógica condicional pode

ser lenta.

Considere alterar o filtro para não usar lógica condicional. Se necessário, certifique-se de

que sua lógica teste primeiro o resultadomais frequente e use ELSEIF ou CASE quando

possível.

Informações adicionais

Para obter mais informações sobre a filtragem, consulte Filtrar seus dados.

O filtro usa "Somente valores relevantes"

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: o filtro Tipo de amostra usa “Somente valores rele-
vantes”.

Quando um filtro usa “Somente valores relevantes”, o controle de filtro interativomostra

apenas as opções aplicáveis de acordo com o estado atual da exibição. Toda vez que uma

alteração é feita em outros filtros, a lista de valores a serem exibidos deve ser consultada

novamente, o que afeta o desempenho.

Considere usar ações de filtro do painel. Se o benefício do usuário final for valioso o sufi-

ciente para que esse recurso seja usado, considere extrair os dados e otimizar a extração.

Informações adicionais

Há situações em que o uso de “Somente valores relevantes” é necessário para evitar uma

lista de filtros complicada. Em vez de usar filtros interativos nessa situação, tente usar filtros

de ação. Por exemplo, considere um painel que tem filtros em cascata para Categoria, Sub-

categoria e ID do Produto, onde a ID do Produto é definida paramostrar "Somente valores

relevantes". A remoção dessa restrição expandiria significativamente a lista de produtos.

Em vez de usar filtros, você pode criar visualizações simples (como umgráfico de barras de

categoria e subcategoria) e usá-las como um filtro. O usuário clica em uma barra e o filtro
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de ação é aplicado ao restante das visualizações no painel. Para obter mais informações,

consulte Ações de painel.

Conexão de dados em tempo real

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: a cadeia de suprimentos da fonte de dados não é uma
extração.

As extrações do Tableau são projetadas para serem omais eficientes possível para uso

com análises. O uso de extrações é uma dasmaneirasmais fáceis demelhorar o desem-

penho devido à fonte de dados. As extrações também têmmuitos recursos nativos para oti-

mização.

Considere extrair a fonte de dados.

Informações adicionais

Emalguns casos, fazer uma extração pode sobrecarregar de forma indesejável os recursos

do Tableau Server ou do Tableau Site. Trabalhe com o administrador do Tableau para deter-

minar omelhor curso de ação.

Owhitepaper Projeção de pastas de trabalho eficientes contém informações abrangentes

sobre extrações e como usá-las para obter desempenho. (Talvez seja necessário fazer login

para acessar o whitepaper.)

Várias conexões em uma fonte de dados

DoWorkbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: a cadeia de suprimentos da fonte de dados usa várias
conexões de dados.

As fontes de dados que incluem várias conexões não podem ser calculadas localmente.

Considere combinar as fontes de dados no Tableau Prep e usar uma extração para análise.
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Informações adicionais

Consulte Unir colunas de dados (Prep) para obter mais informações.

Cálculos aninhados

DoWorkbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: o cálculoMeu cálculo referencia outro cálculo.

Cálculos aninhados podem adicionar complicações e processamento adicional, espe-

cialmente com instruções IF e outras funções de alto desempenho.

Considere enviar os cálculos para a fonte de dados oumaterializá-los em uma extração.

Informações adicionais

Essa regra pode ser acionada para um cálculo que não está na própria visualização, mas é

referenciado por um cálculo na visualização. Por exemplo, imagine quatro campos:

1. Pontos ganhos (um campo na fonte de dados)
2. Quiz score =[Points earned]*10

3. Curved grade = [Quiz score]*1.05

4. Letter grade = IF [Curved grade] >= 90 THEN "A" ELSEIF [ Cur-

ved grade] >= 80 THEN "B" ELSEIF [Curved grade] >=70 THEN

"C" ELSEIF [Curved grade] >=60 THEN "D" ELSE "F" END

Quiz score é um cálculo não aninhado que faz referência apenas a um campo. TantoCur-
ved grade quanto Letter grade são cálculos aninhados porque contêm referências a

outros cálculos. Mesmo que apenasLetter grade seja usado na visualização,Curved
grade também aciona a regra de cálculo aninhada porque está em uso dentro de Letter
grade.

Para obter mais informações sobre comomaterializar cálculos em umextrato (Computar

cálculos agora), consulte Materializar cálculos nas extrações.

Para obter mais informações sobre como criar cálculos no Tableau Prep, consulte Cálculos

no Tableau Prep .
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Cálculos não materializados

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: a cadeia de suprimentos da fonte de dados não foi pré-
calculada.

Calcular os resultados de um cálculo pode afetar o desempenho.

Considere enviar cálculos para a fonte de dados quando possível. Se estiver usando um

extrato, materialize cálculos para pré-calcular seus resultados.

Informações adicionais

Pré-calcule os dados e cálculos em uma extração ou em sua fonte de dados de back-end.

Aomover esse processamento adicional para a camada de dados, o processamento é con-

cluído antesmesmo que o usuário solicite o painel.

Fazer uma extração de seus dados geralmente aumenta o desempenho, embora haja des-

vantagens na atualização dos dados e em algumas funcionalidades. Consulte Extrair seus

dados para obter mais informações sobre opções de extrações eMaterializar cálculos em

suas extrações para obter mais informações sobre amaterialização de cálculos.

Extraia seus dados: clique com o botão direito domouse no nome da fonte de dados na

parte superior do painel Dados e selecioneExtrair dados . Na caixa de diálogo de con-
figuração, escolhaCalcular cálculos agora.

Número de fontes de dados

DoWorkbook Optimizer

Mensagem de saída de exemplo : a pasta de trabalho contém 17 fontes de dados.

Cada fonte de dados contribui para o tempo que o Tableau gasta carregando e ren-

derizando uma pasta de trabalho.
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Considere combinar fontes de dados, se possível, especialmente quando o nível de gra-

nularidade for omesmo ou elas suportarem amesma análise.

Informações adicionais

Consulte Relacionar seus dados para obter mais informações sobre como combinar fontes

de dados ou considere usar o Tableau Prep.

No entanto, tenha cuidado com a combinação excessiva de fontes de dados. As pastas de

trabalho funcionammelhor quando cada tipo de análise é construído a partir de uma fonte

de dados bem projetada. Se for difícil combinar suas fontes de dados, isso pode ser um

sinal de que a análise deve ser dividida em várias pastas de trabalho, cada uma com uma

finalidademais direcionada.

Para dividir sua análise em várias pastas de trabalho, tente um destesmétodos:

l Salve uma cópia da pasta de trabalho e exclua planilhas, painéis e fontes de dados
desnecessários de cada uma. Consulte Simplifique sua pasta de trabalho para obter
mais informações.

l Copie planilhas específicas para outra pasta de trabalho. Isso pode ser mais efi-
ciente, porque copiar um painel em uma nova pasta de trabalho transfere apenas o
que é necessário para esse painel. No entanto, nem todas as opções de formatação
são transferidas. Consulte Copiar informações entre pastas de trabalho para obter
mais informações.

Número de filtros

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: a planilhaDistribuição em sala de aula contém 17 fil-

tros.

Filtros excessivos em uma exibição criam uma consulta mais complexa.

Considere reduzir o número de filtros e usar ações de filtro sempre que possível. Nem

todos os tipos e formatos de filtros são criados iguais em termos de desempenho, portanto,

considere otimizar os filtros necessários.
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Informações adicionais

Owhitepaper Projetando as pastas de trabalho de produção eficiente tem uma seção inteira

sobre filtros commuitomais detalhes. Em resumo:

l Reduzir o número geral de filtros.

l Filtros aplicados a várias planilhas acionam várias consultas a cada alteração

l Limite o uso deMostrar apenas valores relevantes. O uso de uma extração ajuda
a otimizar esse recurso, se necessário.

l Evite filtros de inclusão/exclusão de alta cardinalidade

l Use o botão Aplicar para evitar várias atualizações à medida que o usuário interage
com o filtro

l Filtrar em campos que estão presentes na exibição

l Use filtros de data contínuos em vez de filtros de data discretos

l Os filtros de contexto não devem ser usados apenas para aumentar o desempenho

As ações de filtro são umamaneira eficiente de guiar o usuário por meio de um painel. Con-

sulte Ações de filtro para obter mais informações.

Número de contêineres de layout

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: a análise do Q3 do painel contém 42 contêineres de

layout.

Os contêineres de layout podem complicar a renderização do painel.

Considere remover contêineres de layout desnecessários e simplificar o design do painel.

Informações adicionais

Para obter mais informações sobre contêineres de layout e o painel Layout, consulte Agru-

par itens usando contêineres de layout.
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Número de cálculos de LOD

DoWorkbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: a pasta de trabalho contém 42 cálculos de LOD.

A computação dos resultados de cálculos complexos pode afetar o desempenho. Muitas

vezes, os LODs são usados dinamicamente para resolver problemas de granularidade na

fonte de dados que podem ser tratados antes da análise.

Considere adaptar a fonte de dados à análise para evitar a necessidade de tantos LODs.

Informações adicionais

Os cálculos de nível de detalhe são ferramentas poderosas, mas são caras. Certifique-se

de usá-los apenas quando necessário.

Os bancos de dados de produção são projetados para lidar com cargas de consulta sig-

nificativas e são uma ótima opção para remover o processamento do Tableau. Os cálculos

de LOD FIXOàs vezes podem ser executados pelo banco de dados. OTableau Prep tam-

bém oferece suporte a cálculos de LOD FIXO. Consulte Criar níveis de detalhes e cálculos

de classificação para obter mais informações.

Número de exibições em um painel

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: a análise do terceiro trimestre do painel contém 17 exi-

bições

Umpainel deve carregar todos os elementos antes de poder ser exibido. Quantomais exi-

bições um painel contiver, mais tempo levará para carregar. Embora às vezes envolva um

novo design, reduzir o número de visualizações em umpainel geralmente é amelhor

maneira de aumentar sua eficiência.

Considere simplificar o painel para ser omais eficaz e simples possível, reduzindo o

número de exibições, filtros e outros elementos. Comece com algo que pode ser removido
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imediatamente. Consulte Simplifique sua pasta de trabalho para obter outrasmaneiras de

reduzir a desordem em seu painel

Informações adicionais

Se for necessário um novo designmais substancial, lembre-se de que nem todas as exi-

bições terão um impacto igual no desempenho. Concentre-se em planilhas commaismar-

cas, filtros ou outra complexidade. Uma boa estratégia pode ser limitar o painel inicial a

informações resumidas e fornecer mais detalhes apenas quando o usuário os solicitar. Exis-

temmuitas estratégias para esse tipo de detalhamento guiado, incluindo:

l Usar filtros de ação. Consulte Ações de filtro para obter mais informações.
l Oculte visualizações detalhadas em um contêiner usando um contêiner de layout com
um botão mostrar/ocultar. ConsulteMostrar e ocultar objetos clicando em umbotão,
para obter mais informações.

l Divida o painel em vários painéis e use os botões de navegação. ConsulteOpções
detalhadas para objetos de navegação e download para obter mais informações

Número de planilhas da pasta de trabalho

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de exemplo : a pasta de trabalho contém 42 planilhas visíveis.

O tamanho geral de uma pasta de trabalho afeta o tempo que leva para ser processado e exi-

bido. Todas as planilhas visíveis devem ser carregadas antes que o Tableau possa exibir

uma pasta de trabalho ou exibição. Reduzir o número de folhas pode ajudar a acelerar o

tempo de carregamento.

Considere reduzir o número de planilhas na pasta de trabalho fechando as planilhas des-

necessárias, ocultando as planilhas usadas em umpainel ou dividindo a análise em várias

pastas de trabalho.
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Informações adicionais

Excluir planilhas não necessárias para a análise: clique com o botão direito na guia da

planilha na parte inferior da pasta de trabalho e selecione Excluir.

Ocultar planilhas em uso: planilhas usadas em umpainel ou em umhistórico não podem

ser excluídas, mas podem ser ocultadas. Consulte Gerenciar planilhas, painéis e histórias,

para obter mais informações.

l Ocultar todas as planilhas de um painel: clique com o botão direito do mouse na guia
do painel na parte inferior da pasta de trabalho e selecione Ocultar todas as pla-
nilhas.

l Ocultar uma planilha específica: clique com o botão direito na guia da planilha na
parte inferior da pasta de trabalho e selecione Ocultar.

Se todas as planilhas forem necessárias, decida se a análise pode ser dividida em
várias pastas de trabalho, cada uma com uma finalidademais específica.

l Salve uma cópia da pasta de trabalho e exclua planilhas, painéis e fontes de dados
desnecessários de cada uma. Consulte Simplifique sua pasta de trabalho para obter
mais informações.

l Copie planilhas específicas para outra pasta de trabalho. Isso pode ser mais efi-
ciente, porque copiar um painel em uma nova pasta de trabalho transfere apenas o
que é necessário para esse painel. No entanto, nem todas as opções de formatação
são transferidas. Consulte Copiar informações entre pastas de trabalho para obter
mais informações.

Fontes de dados não utilizadas

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de exemplo: a cadeia de suprimentos da fonte de dados não é
usada na pasta de trabalho.

Cada fonte de dados contribui para o tempo que o Tableau gasta carregando e ren-

derizando uma pasta de trabalho.

Considere fechar as fontes de dados que não estão em uso.
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Informações adicionais

Se alguma fonte de dados não está sendo usada, feche-a: clique com o botão direito do

mouse no nome da fonte de dados na parte superior do painel Dados e selecione Fechar.

Campos não usados

DoWorkbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: a cadeia de suprimentos da fonte de dados contém 42

campos que não estão sendo usados.

Ocultar campos não utilizados impedirá que sejam consultados desnecessariamente e redu-

zirá o tamanho das extrações.

Considere ocultar quaisquer campos que não estejam sendo usados, independentemente

de a fonte de dados ser uma extração.

Informações adicionais

Ocultar campos não utilizados

l No Tableau Desktop: abra o menu suspenso na parte superior do painel Dados e sele-
cioneOcultar todos os campos não usados.

l Na criação na Web: clique com o botão direito do mouse em um campo não utilizado e
selecioneOcultar. Não há como ocultar campos não utilizados em massa na criação
da Web. Se ocultar campos individualmente for proibitivo, considere editar no Tableau
Desktop em vez de trabalhar no navegador.

Use combinação de dados.

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: a planilhaDistribuição em sala de aula usa combinação
de dados.

O desempenho da combinação de dados é determinado pelo número demembros exclu-

sivos nos campos de vinculação.
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Considere usar relacionamentos quando possível. Se uma combinação for necessária,

tente usar campos de vinculação de baixa cardinalidade.

Informações adicionais

Existem váriasmaneiras de combinar dados de várias fontes. A combinação de dados

envia duas consultas separadas para duas fontes de dados separadas e exibe os resul-

tados juntos na visualização. Essas consultas estão no nível dos campos de vinculação, e

os resultados sãomesclados namemória no Tableau. Resultados de consulta grandes exi-

gemmais processamento para gerar a visualização final.

Dica: se você não estiver usando a combinação de dados, mas oWorkbookOptimizer

falhou nessa regra, verifique se a pasta de trabalho está usando filtragem de fonte de

dados cruzada. A filtragem entre fontes de dados sofre de problemas de desempenho

semelhantes em relação à cardinalidade de campo.

Usa cálculos de data

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: aCadeia de suprimentos contém 17 cálculos de data.

A lógica de data pode ser complicada. Minimize a quantidade de cálculos de data e con-

versão que você precisa fazer no Tableau.

Considere usar DATEPARSE eMAKEDATE antes de outrosmétodos e tente usar fun-

ções internas comoDATEDIFF() quando possível. Se estiver filtrando em uma data, use fil-

tros de data relativa ou um filtro de data contínua em vez de um filtro discreto.

Informações adicionais

A computação de cálculos no Tableau pode ter um impacto significativo no desempenho,

especialmente nas funções de data . Considere fazer uma extração ematerializar cálculos

ou enviar cálculos para sua fonte de dados. Para obter mais informações sobre como criar

cálculos no Tableau Prep, consulte Criar cálculos no Tableau Prep .
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Observação: se um cálculo de data estiver aninhado em outro cálculo, o Optimizer sina-

liza o cálculo de data aninhado, mesmo que o cálculo pai seja o campo usado na visu-

alização.

Usa agrupamento

Do Workbook Optimizer

Mensagem de saída de amostra: aCadeia de suprimentos da fonte de dados usa 17 cam-
pos agrupados.

A funcionalidade de agrupamento nativo do Tableau carrega todo o domínio do campo, o

que pode afetar o desempenho.

Considere usar um campo calculado com uma instrução CASE ou conjuntos em vez de gru-

pos.

Informações adicionais

Nos testes realizados para o whitepaper Projentando pastas de trabalho eficientes, o agru-

pamento comCASE e conjuntos teve um desempenhomelhor do que a funcionalidade de

grupo nativa.

A função CASE pode ser usada para criar grupos. Imagine um cenário em que os dados

envolviam umbaralho de cartas. Há um campo para o valor do cartão (2-10, J, Q, K, A), mas

a análise deve comparar os cartões com figuras e números. A instrução case para fazer

esse agrupamento pode ser

CASE [Value]

WHEN "J" THEN "Face card"

WHEN "Q" THEN "Face card"

WHEN "K" THEN "Face card"

ELSE "Number card"

END

Tableau Software 1085

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/designing-efficient-workbooks
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/functions_functions_logical.htm


Os conjuntos têm o benefício adicional de ações de conjunto, que tornam os conjuntosmais

poderosos e flexíveis do que o agrupamento tradicional. Para obter mais informações, con-

sulte Criar conjuntos e Definir ações.

1086 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/sortgroup_sets_create.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/actions_sets.htm


Gerenciar servidor
Após instalar o Tableau Server, é possível personalizar e gerenciar seu servidor. Por exem-

plo, você pode gerenciar segurança, licenças, sites, assinaturas e alertas orientados por

dados emuito mais.

Segurança 1092

Fontes de dados compatíveis 1310

Requisitos 1310

Processo de configuração 1310

Etapa 1: criar um aplicativo conectado ao Salesforce 1327

Etapa 2: configurar Tableau Server para Salesforce.com OAuth 1329

Configurar Oauth personalizado para um site 1330

Gerenciar de tokens de acesso 1333

Proxy de encaminhamento para autenticação OAuth 1334

Etapa 1: configure o conector do Customer Data Platform 1335

Etapa 2: instale o driver JDBC do Customer Data Platform 1335

Etapa 3: configure APIs do Customer Data Platform 1335

Etapa 4: criar um aplicativo conectado ao Salesforce 1336

Etapa 5: configure Tableau Server para Customer Data Platform e OAuth 1339

Configurar Oauth personalizado para um site 1340

Proxy de encaminhamento para autenticação OAuth 1347

Habilitar processamento de hiperconsulta no Tableau Server 1348
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Obter uma ID de cliente e habilitar as APIs do Google 1350

Configurar o Tableau Server para OAuth do Google 1352

Configurar Oauth personalizado para um site 1353

Criar e editar uma fonte de dados do Google 1356

Gerenciamento de tokens de acesso 1356

Proxy de encaminhamento para autenticação OAuth 1357

Etapa 1: registrar o cliente OAuth para Azure 1357

Etapa 2: configurar o Tableau Server para Azure 1357

Configurar um cliente OAuth padrão para OneDrive e SharePoint Online 1360

Configurar um cliente OAuth padrão para OneDrive (obsoleto) 1361

Configurar Oauth personalizado para um site 1362

Proxy de encaminhamento para autenticação OAuth 1365

Etapa 1: obter uma ID do cliente com Snowflake 1366

Etapa 2: configurar Tableau Server para Snowflake OAuth 1366

Configurar Oauth personalizado para um site 1368

Proxy de encaminhamento para autenticação OAuth 1371

Etapa 1: criar um aplicativo Intuit 1372

Etapa 2: configurar o Tableau Server para QuickBooks Online do Intuit 1372

Gerenciamento de tokens de acesso 1373

Etapa 1: registrar o cliente OAuth no Dremio 1374

Etapa 2: configurar Tableau Server para OAuth do Dremio 1374

Configurar Oauth personalizado para um site 1375
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Proxy de encaminhamento para autenticação OAuth 1378

Etapa 1: criar um novo aplicativo 1379

Etapa 2: configurar o Tableau Server para Dropbox 1379

Configurar Oauth personalizado para um site 1380

Proxy de encaminhamento para autenticação OAuth 1383

Gerenciamento de credenciais de maneira centralizada 1385

Proxy de encaminhamento para autenticação OAuth 1385

Consulte também 1385

Erro de conflito 1386

Gerenciar licenças 1512

Sobre a migração de identidade 1584

Adicionar usuários ao Tableau Server 1609

Fazer logon na área de administração do Tableau Server 1614

Fazer logon na interface do usuário na Web do Tableau Services Manager 1622

Personalizar seu servidor 1625

Gerenciar sites em um servidor 1629

Agendas de atualização de extrações 1654

Gerenciar trabalhos do Processador em segundo plano no Tableau Server 1689

Trabalhos do Tableau Services Manager 1696

Exibições administrativas 1700

Desempenho 1753

Monitoramento do Tableau Server 1822
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Manutenção 1839

Referência da linha de comando tsm 1911

Definições de entidade e Modelos 2172

tabcmd 2221

Solução de problemas 2374
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Sobre o Tableau Advanced Management no Tableau Server 2648
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Agentes não licenciados 2825
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Falha na rotação da credencial da fila de mensagens do agente 2829

Agente inativo 2829
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Usar a interface na Web do Servidor RMT 2831

Usar o arquivo de configuração (config.json) 2834
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Usar a interface na Web do Servidor RMT 2837

Usar o arquivo de configuração (config.json) 2838
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1090 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Guia Ambiente 2860

Guia Servidores 2863

Guia Informações 2863

Guia Status 2864

Quem pode fazer isso 2864

Tópicos relacionados 2864

Sessões VizQL 2865
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Segurança
Como parte do gerenciamento do Tableau Server, você pode configurar a autenticação, a

segurança de dados e a segurança da rede.

Autenticação

A autenticação verifica a identidade de um usuário. Todos que precisam acessar o Tableau

Server, seja para gerenciar o servidor ou para publicar, navegar ou administrar conteúdo,

deverão ser representados como umusuário no repositório do Tableau Server. Ométodo

de autenticação pode ser executado pelo Tableau Server (“autenticação local”) ou a auten-

ticação pode ser executada por um processo externo. No último caso, é necessário con-

figurar o Tableau Server para tecnologias de autenticação externa, como Kerberos, SSPI,

SAML ouOpenID. Em todos os casos, não importa se a autenticação acontece de forma

local ou externa, cada identidade de usuário deve ser representada no repositório do

Tableau Server. O repositório gerencia osmetadados de autorização das identidades do

usuário.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Autenticação.

Embora todas as identidades de usuários estejam representadas e armazenadas no repo-

sitório do Tableau Server, você deve gerencias as contas de usuários do Tableau Server

em um repositório de identidades. Há duas opções de repositório de identidades: LDAP e

local. Tableau Server suporta diretórios LDAP arbitrários, mas foi otimizado para a imple-

mentação LDAP do Active Directory LDAP. Como alternativa, se não estiver executando

um diretório LDAP, use o repositório de identidades local do Tableau Server. Para obter

mais informações, consulte Repositório de identidades.

Conformemostrado na seguinte tabela, o tipo do repositório de identidades implementado

determinará, em parte, suas opções de autenticação.
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Armazenamen-
to 

De identidade

Mecanismo de autenticação

Básic-
o

SAM-
L

SAM-
L do
site

Ker-
beros

(Somente

Win-

dows)

Auto-

mático

Logon

Windows

(SSPI)

OpenID

Conec-

tar

Trus-

ted

Auth

Mútu-

o

SSL

Local X X X X X X

Active

Diretório

X X X X X X

LDAP X X X X

As permissões de acesso e de gerenciamento são implementadas por meio de funções no

site. As funções no site definem quais usuários são administradores e quais usuários são

consumidores e publicadores de conteúdo no servidor. Para obter mais informações sobre

administradores, funções de site, grupos, Usuário convidado e tarefas administrativas rela-

cionadas ao usuário, consulte Usuários e Funções de site para usuários.

Observação: no contexto de autenticação, é importante entender que os usuários não
estão autorizados a acessar fontes de dados externas pelo Tableau Server somente

pelo fato de possuírem uma conta no servidor. Em outras palavras, na configuração

padrão, o Tableau Server não funciona como proxy para fontes de dados externas.

Esse tipo de acesso exige configuração adicional da fonte de dados no Tableau Server

ou autenticação na fonte de dados quando o usuário se conecta pelo Tableau Desktop.
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Compatibilidade de autenticação complementar

Algunsmétodos de autenticação podem ser usados juntos. A tabela a seguir mostra os

métodos de autenticação que podem ser combinados. As célulasmarcadas com um "X"

indicam um conjunto de autenticação compatível. Células em branco indicam conjuntos de

autenticação incompatíveis.

Auten-
ticação con-
fiável

SAML
de ser-
vidor

SAM-
L do
site

Ker-
beros

(Somente

Windows)

Login

Auto-

mático

Windows

(SSPI)

SSL

mútu-

o

OpenID

Con-

nect

Auten-
ticação con-
fiável

N/A X X X X X

SAML de
servidor

X N/A X

SAML do
site

X X N/A

Kerberos X N/A

Login Auto-
mático Win-
dows (SSPI)

N/A

SSL mútuo X N/A

OpenID
Connect

X N/A
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Compatibilidade de autenticação do cliente

Clientes Mecanismo de autenticação

Básic-
o

SAM-
L

SAM-
L do
site

Ker-
beros

(Somente

Windows)

Auto-

mático

Logon

Windows

(SSPI)

OpenID

Conec-

tar

Trus-

ted

Auth

Mútu-

o

SSL

Tableau
Desktop

X X X X X X X

Tableau

Prep

X X X X X X X

Tableau
Mobile

X X X X

(soment-

e no

iOS)

X

*

X X

Tabcmd X

Nave-
gadores da
Web

X X X X X X X X

*OSSPI não é compatível com a versãoWorkspaceONE do aplicativo TableauMobile.
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Autenticação local

Se o servidor estiver configurado para usar autenticação local, o Tableau Server auten-

ticará os usuários. Quando os usuários fazem logon e inserem suas credenciais, pelo

Tableau Desktop, tabcmd, API ou clienteWeb, o Tableau Server verifica as credenciais.

Para habilitar esse cenário, primeiro é necessário criar uma identidade para cada usuário.

Para criar uma identidade, especifique um nome de usuário e uma senha. Para acessar ou

interagir com conteúdo no servidor, tambémé necessário atribuir uma função no site aos

usuários. As identidades de usuário podem ser adicionadas ao Tableau Server na interface

de usuário do servidor, com osComandos tabcmd ou a API REST.

Tambémé possível criar grupos no Tableau Server para ajudar a gerenciar e a atribuir fun-

ções a grandes conjuntos de grupos de usuários relacionados (ex., “Marketing”).

Ao configurar o Tableau Server para a autenticação local, é possível definir políticas de

senha e bloqueio de conta no caso de tentativas de senhamal sucedidas. Consulte Auten-

ticação local.

Observação: o Tableau com autenticaçãomultifatorial (MFA) está disponível apenas para

Tableau Cloud.

Soluções de autenticação externa

OTableau Server pode ser configurado para funcionar com uma série de soluções de

autenticação externa.

NTLM e SSPI

Se você configurar o Tableau Server para usar o Active Directory durante a instalação, o

NTLM será ométodo de autenticação padrão do usuário.

Quando um usuário faz logon no Tableau Server pelo Tableau Desktop ou por um cliente

daWeb, as credenciais são enviadas para o Active Directory, que então as verifica e envia
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um token de acesso para o Tableau Server. O Tableau Server gerenciará o acesso de usu-

ário aos recursos do Tableau com base nas funções no site armazenadas no repositório.

Se o Tableau Server estiver instalado em um computador comWindows no Active Direc-

tory, opcionalmente, será possível habilitar o logon automático. Nesse cenário, o Tableau

Server usará o SSPI daMicrosoft para fazer logon dos usuários automaticamente com base

no nome de usuário e na senha doWindows. Isso cria uma experiência semelhante à de

logon único (SSO).

Não habilite o SSPI se planeja configurar o Tableau Server para SAML, autenticação con-

fiável, uma balanceador de carga ou servidor proxy. OSSPI não é compatível com esses

cenários. Consulte tsm authentication sspi <commands>.

Kerberos

É possível configurar o Tableau Server para usar o Kerberos para o Active Directory. Con-

sulte Kerberos.

SAML

É possível configurar o Tableau Server para usar a autenticação SAML (Security Assertion

Markup Language). Com o SAML, um provedor de identidade externo (IdP) autentica as cre-

denciais do usuário e depois envia uma asserção de segurança ao Tableau Server, que for-

nece as informações sobre a identidade do usuário.

Para obter mais informações, consulte SAML.

OpenID Connect

OOpenID Connect é um protocolo de autenticação padrão que permite aos usuários fazer

logon em umprovedor de identidade (IdP) como oGoogle. Após fazerem logon com

sucesso no IdP, eles entram automaticamente no Tableau Server. Para usar o OpenID Con-

nect (OIDC) no Tableau Server, o servidor deve ser configurado para usar o arma-

zenamento de identidades local. Os armazenamentos de identidades Active Directory ou
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LDAP não são suportados comOIDC. Para obter mais informações, consulte OpenID Con-

nect.

SSL mútuo

Ao usar o SSLmútuo, é possível fornecer uma experiência de acesso direto e segura ao

Tableau Server para os usuários do Tableau Desktop, do TableauMobile e de outros cli-

entes aprovados do Tableau. Com oSSLmútuo, quando um cliente com um certificado

SSL válido se conecta ao Tableau Server, o Tableau Server confirma a existência do cer-

tificado do cliente e autentica o usuário, com base no nome de usuário no certificado do cli-

ente. Se o cliente não tiver um certificado SSL válido, o Tableau Server pode recusar a

conexão. Para obter mais informações, consulte Configurar autenticação do SSLmútuo.

Autenticação confiável

A autenticação confiável (também referida como "tíquetes confiáveis") permite a con-

figuração de uma relação confiável entre o Tableau Server e um oumais servidores da

Web. Quando o Tableau Server recebe solicitações de um servidor Web confiável, ele

supõe que o servidor Web já tratou de qualquer autenticação necessária. O Tableau Ser-

ver recebe a solicitação com um token ou ticket resgatável e apresenta ao usuário uma exi-

bição personalizada que leva em consideração a função e as permissões do usuário. Para

obter mais informações, consulte Autenticação confiável.

LDAP

Você tambémpode configurar o Tableau Server para usar o LDAP para a autenticação do

usuário. Os usuários são autenticados enviando suas credenciais ao Tableau Server, que

tentará associar-se à instância do LDAP usando as credenciais do usuário. Se a asso-

ciação funcionar, as credenciais serão válidas e o Tableau Server concederá uma sessão

ao usuário.

A "associação" é a etapa de comunicação/autenticação que acontece quando um cliente

tenta acessar um servidor LDAP. OTableau Server faz isso sozinho ao realizar várias con-

sultas relacionadas à não autenticação (como importar usuários e grupos).
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Você pode configurar o tipo de associação que deseja que o Tableau Server use ao verificar

as credenciais do usuário. O Tableau Server suporta associaçãoGSSAPI e simples. As

associações simples passam as credenciais diretamente para a instância do LDAP. Reco-

menda-se a configuração de SSL para criptografar a comunicação de associação. A auten-

ticação nesse cenário pode ser fornecida pela solução LDAP nativa ou por um processo

externo, como o SAML.

Para obter mais informações sobre como planejar e configurar o LDAP, consulte Repo-

sitório de identidades e Referência de configuração do armazenamento de identidades

externo.

Outros cenários de autenticação

l API REST: Entrar e sair (Autenticação)

l Autenticação de dispositivomóvel: Logon único para o TableauMobile

l Confiança de certificado de clientes do TSM: Conexão de clientes do TSM

Autenticação de acesso a dados e de fonte de dados

É possível configurar o Tableau Server para oferecer suporte a uma série de protocolos de

autenticação diferentes para várias fontes de dados distintas. A autenticação da conexão de

dados pode ser independente da autenticação do Tableau Server.

Por exemplo, é possível configurar a autenticação do usuário no Tableau Server usando a

autenticação local, enquanto a delegação do Kerberos, a autenticaçãoOAuth ou a do SAML

estiver sendo configurada para fontes de dados específicas. Consulte Autenticação de cone-

xões de dados.

Autenticação local

Se o servidor estiver configurado para usar o armazenamento de autenticação local, o

Tableau Server autenticará os usuários. Quando os usuários fazem logon e inserem suas

credenciais, pelo Tableau Desktop, tabcmd, API ou clienteWeb, o Tableau Server verifica

as credenciais. Os nomes de usuário do Tableau armazenados no repositório são
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associados a direitos e permissões do Tableau Server. Depois que a autenticação for veri-

ficada, o Tableau Server gerenciará o acesso do usuário (autorização) aos recursos do

Tableau.

Para usar a autenticação local, você deve configurar o Tableau Server com um repositório

de identidades local durante a Instalação. Não é possível usar a autenticação local se o

Tableau Server tiver sido configurado com um repositório de identidades externo (LDAP,

Active Directory etc.).

Armazenamento de senha

Quando a autenticação local é usada, a senha do usuário com hash e salt é armazenada no

repositório. As senhas nunca são armazenadas diretamente, em vez disso, o resultado de

colocar salt e hash na senha é armazenado. O servidor usa a função de derivação

PBKDF2 com a função de hashing HMAC SHA512.

Definir configurações de senha

Depois de instalar o Tableau Server com autenticação local, você pode usar o Tableau Ser-

ver Manager (TSM) para configurar várias configurações relacionadas à senha:

l Políticas de senha: essas políticas definem o requisito para a estrutura de senhas,

como comprimento, tipos de caracteres e outros requisitos.

l Expiração de senha: habilite e especifique a expiração da senha.

l Limite da taxa de logon: o Tableau Server limita o tempo entre as tentativas de logon

após os usuários inserirem 5 senhas incorretas. Os usuários precisarão aguardar

alguns segundos antes de tentar logar novamente. Se os usuários continuarem a

inserir senhas incorretas, eles deverão aguardar por períodos exponencialmente lon-

gos de tempo entre as tentativas de entrada. Por padrão, o tempomáximo entre ten-

tativas de entrada é de 60minutos.

Bloquear o acesso à conta apósmuitas tentativasmalsucedidas. Especifique quan-

tas tentativasmalsucedidas os usuários têm permissão para inserir antes de serem
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bloqueados. Para obter informações sobre como desbloquear o acesso a uma conta

bloqueada, consulte Exibir e gerenciar usuários em um site.

l Redefinição de senha do usuário: permite que os usuários redefinam senhas. A ati-

vação da redefinição de senha configurará o Tableau Server para exibir um link na

página de logon. Os usuários que esquecerem as senhas ou desejarem redefinir uma

senha podem clicar no link para iniciar um fluxo de trabalho de redefinição de senha.

A redefinição de senha deve ser configurada usando o CLI do TSM, conforme des-

crito abaixo.

Usar a interface na Web do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique em Identidade e acesso de usuário na guiaConfiguração, em seguida cli-

que emMétodo de autenticação.

3. Selecione Autenticação local nomenu suspenso para exibir as configurações de

senha.

4. Configure as definições de senha e clique emSalvar alterações pendentes.

5. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

6. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Usar a CLI do TSM

Para a configuração inicial das políticas de senha, recomendamos usar omodelo do arquivo

de configuração abaixo para criar um arquivo json. Além disso, é possível definir qualquer

chave de configuração única listada abaixo com a sintaxe descrita em tsm configuration set.
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1. Copie omodelo json abaixo em umarquivo. Preencha os valores principais com a

configuração da política de senha. Consulte a seção de referência a seguir para

obter mais informações sobre as opções principais.

{

"configKeys": {

"wgserver.localauth.policies.mustcontainletters.enabled":

false,

"wgser-

ver.localauth.policies.mustcontainuppercase.enabled":

false,

"wgser-

ver.localauth.policies.mustcontainnumbers.enabled": false,

"wgser-

ver.localauth.policies.mustcontainsymbols.enabled": false,

"wgser-

ver.localauth.policies.minimumpasswordlength.enabled":

false,

"wgser-

ver.localauth.policies.minimumpasswordlength.value": 8,

"wgser-

ver.localauth.policies.maximumpasswordlength.enabled":

false,

"wgser-

ver.localauth.policies.maximumpasswordlength.value": 255,

"wgserver.localauth.passwordexpiration.enabled": false,

"wgserver.localauth.passwordexpiration.days": 90,
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"wgserver.localauth.ratelimiting.maxbackoff.minutes": 60,

"wgserver.localauth.ratelimiting.maxattempts.enabled":

false,

"wgserver.localauth.ratelimiting.maxattempts.value": 5,

"features.PasswordReset": false

}

}

2. Execute tsm settings import -f file.json para passar o arquivo json

com os valores adequados ao Tableau ServicesManager e configurar o Tableau Ser-

ver.

3. Execute o comando tsm pending-changes apply para aplicar as alterações.

Consulte tsm pending-changes apply.

Referência do arquivo de configuração

Esta tabela lista todas as opções que podem ser usadas para configurar as políticas de

senha.

wgserver.localauth.policies.mustcontainletters.enabled

Valor padrão: false

Exigir pelo menos uma letra nas senhas.

wgserver.localauth.policies.mustcontainuppercase.enabled

Valor padrão: false

Exigir pelo menos uma letra maiúscula nas senhas.

wgserver.localauth.policies.mustcontainnumbers.enabled

Valor padrão: false

Tableau Software 1103

Ajuda do Tableau Server noWindows



Exigir pelo menos uma letra de número nas senhas.

wgserver.localauth.policies.mustcontainsymbols.enabled

Valor padrão: false

Exigir pelo menos um caractere especial nas senhas.

wgserver.localauth.policies.minimumpasswordlength.enabled

Valor padrão: false

Impor senhas com comprimento mínimo.

wgserver.localauth.policies.minimumpasswordlength.value

Valor padrão: 8

O número vmínimo de caracteres que as senhas devem ter. Insira um valor entre 4 e
255, inclusive. Você deve definir wgser-
ver.localauth.policies.minimumpasswordlength.enabled como true para
forçar esse valor.

wgserver.localauth.policies.maximumpasswordlength.enabled

Valor padrão: false

Impor senhas com comprimento máximo.

wgserver.localauth.policies.maximumpasswordlength.value

Valor padrão: 255

O número máximo de caracteres que as senhas podem ter. Insira um valor entre 8 e
225, inclusive. Você deve definir wgser-
ver.localauth.policies.maximumpasswordlength.enabled como true para
forçar esse valor.

1104 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



wgserver.localauth.passwordexpiration.enabled

Valor padrão: false

Forçar expiração de senha.

wgserver.localauth.passwordexpiration.days

Valor padrão: 90

O número de dias antes de uma senha expirar. Insira um valor entre 1 e 365, inclu-
sive. Você deve definir wgserver.localauth.passwordexpiration.enabled
como true para forçar esse valor.

wgserver.localauth.ratelimiting.maxbackoff.minutes

Valor padrão: 60

Tempo máximo entre tentativas de logon após um usuário inserir várias senhas incor-
retas. Insira um valor entre 5 e 1440, inclusive.

wgserver.localauth.ratelimiting.maxattempts.enabled

Valor padrão: false

Aplicar bloqueio de conta após 5 senhas incorretas inseridas. Para alterar o número
de senhas incorretas que acionarão o bloqueio de conta, defina wgser-
ver.localauth.ratelimiting.maxattempts.value.

wgserver.localauth.ratelimiting.maxattempts.value

Valor padrão: 5

O número de senhas incorretas que um usuário pode inserir para acionar o bloqueio
da conta. Insira um valor entre 5 e 100, inclusive. Você deve definir wgser-
ver.localauth.ratelimiting.maxattempts.enabled como true para forçar
esse valor.
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features.PasswordReset

Valor padrão: false

Permitir que os usuários redefinam senhas. O Tableau Server deve ser configurado

para enviar e-mail para que esse recurso funcione. Consulte Configurar o SMTP.

SAML

SAML (Security AssertionMarkup Language) é um padrão de XML que permite que domí-

nios web seguros troquem autenticação de usuário e dados de autorização. É possível con-

figurar o Tableau Server para usar um provedor de identidade externo (IdP) para

autenticar usuários por SAML 2.0. Nenhuma credencial do usuário é armazenada no

Tableau Server e usar o SAML habilita a adição do Tableau ao ambiente de logon único da

sua empresa.

É possível usar o SAML em todo o servidor ou configurar os sites individualmente. Um

resumo dessas opções se encontra a seguir:

l Autenticação SAML de servidor. Um único aplicativo SAML IdP lida com a auten-

ticação de todos os usuários do Tableau Server. Use esta opção se o servidor tiver

apenas o site Padrão, pois é desnecessário configurar o SAML específico do site

neste caso. Você tambémpode usar SAML em todo o servidor em ambientes de

vários sites, mas os usuários estão limitados a um único IdP para todos os sites.

l Autenticação local no servidor e autenticação de SAML específico a cada
site. Em umambiente com vários sites, os usuários que não estão habilitados para

autenticação SAML no nível do site podem fazer logon ao usar autenticação local.

l Autenticação local no servidor e autenticação de SAML específico a cada
site. Em umambiente com vários sites, todos os usuários são autenticados por meio

do SAML IdP configurado no nível do site e você especifica um padrão SAML IdP em

todo o servidor para os usuários que pertencem a vários sites.
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Se quiser usar SAML específico ao site, é obrigatória a configuração do SAML em todo o

servidor antes da configuração dos sites individuais. OSAML do lado do servidor não pre-

cisa ser ativado para que o SAML específico do site funcione, mas deve ser configurado.

A autenticação do usuário por meio do SAML não se aplica a permissões e autorização para

o conteúdo do Tableau Server, como fontes de dados e pastas de trabalho. Ela tambémnão

controla o acesso aos dados subjacentes aos quais pastas de trabalho e fontes de dados se

conectam.

Observação: o Tableau Server oferece suporte ao SAML iniciado pelo provedor de ser-
viços e iniciado por IdP em navegadores e no aplicativo TableauMobile. As conexões

SAML do Tableau Desktop devem ser iniciadas pelo provedor de serviços.

A imagem a seguir mostra as etapas para autenticar um usuário com logon único em um

típico fluxo iniciado pelo provedor de serviços:
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1. O usuário navega até a página de logon do Tableau Server ou clica na URL de uma

pasta de trabalho publicada.

2. OTableau Server inicia o processo de autenticação ao redirecionar a solicitação

para o IdP configurado.

3. O IdP solicita o nome de usuário e a senha do usuário. Depois que o usuário envia

credenciais válidas, o IdP autentica o usuário.

4. O IdP retorna a autenticação bem-sucedida na forma de umaResposta do SAML ao

cliente. O cliente transmite a Resposta do SAML para o Tableau Server.

5. O Tableau Server verifica se o nome de usuário na Resposta do SAML corresponde

a um usuário licenciado armazenado no Repositório do Tableau Server. Se uma cor-

respondência for verificada, o Tableau Server responderá ao cliente com o conteúdo

solicitado.

Requisitos do SAML

Antes de configurar o SAML no Tableau Server, tenha certeza de que o ambiente atende

aos requisitos.

Importante: as configurações de SAML, com o IdP e no Tableau Server, diferenciammai-

úsculas deminúsculas. Por exemplo, as URLs configurados com o IdP e no Tableau Ser-

ver devem corresponder exatamente.

Requisitos de certificado e de provedor de identidades (IdP)

Para configurar o Tableau Server para SAML, você precisa do seguinte:

l Arquivo de certificado.Umarquivo de certificado x509 codificado por PEM coma

extensão .crt. Esse arquivo é usado pelo Tableau Server, não pelo IdP. Se você
tiver um certificado SSL, é possível, em alguns casos, usar omesmo certificado com

o SAML. Para obter mais informações, consulte Uso do certificado SSL e arquivos-

chave para SAML adiante neste artigo.
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OTableau Server requer um par de chave e certificado para assinar a solicitação envi-

ada ao IdP. Isso reduz a ameaça de um ataqueman-in-the-middle, dada a dificuldade

de falsificar um pedido assinado. Além disso, o Tableau Server verifica que o

AuthNResponse recebe do IdP confiável. O Tableau Server verifica o AuthNRes-

ponse usando a assinatura produzida pelo IdP. Osmetadados de certificado IdP são

fornecidos ao Tableau Server como parte do processo inicial de configuração SAML.

Os pedidos assinados nem sempre são necessários para todos os IDPs. Por padrão,

o Tableau Server requer solicitações assinadas. Recomendamos essa configuração

para garantir uma transmissão de comunicaçãomais segura com o IdP. Trabalhe

com sua equipe de IdP para entender se a desativação de solicitações assinadas é

necessária. Para desativar as solicitações assinadas consulte Entidade samlSettings.

l Algoritmo de assinatura.Ocertificado deve usar um algoritmo de assinatura

seguro, por exemplo SHA-256. Se você tentar configurar o Tableau Server para

SAML com um certificado que usa hash de assinatura SHA-1, o Tableau Server o

rejeitará. Você pode configurar o Tableau Server para aceitar o hash SHA-1menos

seguro definindo a chave de configuração do tsmwgserver.saml.blocklisted_digest_

algorithms.

l Chave RSA e tamanhos de curva ECDSA.Ocertificado do Tableau Server deve

ter uma força de chave RSA de 2048, e o certificado IdP deve ter uma força de chave

RSA de 2048 ou um tamanho de curva ECDSA de 256.

Você pode configurar o Tableau Server para aceitar os tamanhosmenos seguros defi-

nindo as respectivas chaves de configuração, wgserver.saml.min_allowed.rsa_key_

size e wgserver.saml.min_allowed.elliptic_curve_size .

l Arquivo de chave do certificado.Umarquivo de chave privada RSA ouDSA com

a extensão .key. As chavesRSA devem estar no formato PKCS#1ou PKCS#8.

Os requisitos de proteção de senha são os seguintes:
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l O arquivo-chave RSAPKCS#1 não pode ser protegido por senha.

l Para usar um arquivo de chave protegido por senha, configure o SAML com

umarquivo RSA PKCS#8.Observação: um arquivo PKCS#8 com uma

senha nula não é compatível.

l Os arquivos-chave protegidos por senha não são aceitos em implantações

SAML específicas do site.

Resumo de suporte

Formato de
arquivo-chave

Suporte SAML em
todo servidor

Suporte SAML no
nível do site

PKCS#8 RSA Sim Não

PKCS#8 (sem senha/-
senha nula)

Não Não

PKCS#1 RSA Sim Sim

PKCS#1 RSA (senha) Não Não

PKCS#1 DSA (senha) Não Não

l O IdP deve assinar asserções SAML com um algoritmo de assinatura
seguro.Por padrão, o Tableau Server rejeitará asserções SAML assinadas com o

algoritmo SHA-1. Você pode configurar o Tableau Server para aceitar asserções

assinadas com o hash SHA-1menos seguro definindo o a chave de configuração

tsmwgserver.saml.blocklisted_digest_algorithms.

l Conta de IdP que aceita SAML 2.0 ou posterior: Você precisa de uma conta
com umprovedor de identidades externo. Alguns exemplos são PingFederate,

SiteMinder e Open AM.

l Provedor IdP compatível com a importação e exportação de metadados
XML. Embora um arquivo demetadados criadomanualmente possa funcionar, o
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suporte técnico do Tableau não pode ajudar com a solução de problemas ou a gera-

ção do arquivo.

l Nome de usuário: obrigatório. A configuração do IdP deve incluir o atributo ou decla-

ração "username" e o atributo de configuração SAML correspondente no Tableau Ser-

ver tambémdeve ser definido como "username".

Descarregamento de SSL

Se a sua empresa encerrar conexões SSL do IdP em um servidor proxy, antes de enviar a

solicitação de autenticação para o Tableau Server, você precisa fazer a configuração proxy.

Nesse cenário, o SSL é "descarregado" no servidor proxy, o que significa que a solicitação

https é encerrada no servidor proxy e depois encaminhada ao Tableau Server em http.

OTableau Server valida amensagem de resposta SAML retornada do IdP. Como o SSL é

descarregado no proxy, o Tableau Server valida com o protocolo recebido (http), mas a res-

posta do IdP é formatada com https, então a validação falhará amenos que o servidor proxy

inclua o cabeçalho X-Forwarded-Proto definido como https. Consulte Configurar o

Tableau Server para funcionar com um servidor proxy reverso.

Uso do certificado SSL e arquivos-chave para SAML

Se estiver usando um arquivo de certificado x509 codificado por PEM, é possível usar o

mesmo arquivo para SAML. Para SSL, o arquivo de certificado é usado para criptografar trá-

fego. Para SAML, o certificado é usado para autenticação.

Além dos requisitos listados emRequisitos de certificado e de provedor de identidades (IdP)

acima, para usar omesmo certificado para SSL e SAML, o certificado tambémdeve atender

à seguinte condição para trabalhar com o SAML:

l Confirme se o certificado inclui apenas o que se aplica ao Tableau Server e não

nenhum outro certificado ou chave.

Para fazer isso, é possível criar uma cópia de backup do arquivo de certificado e, em

seguida, abri-la em umeditor de texto para revisar o conteúdo.
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Requisitos de gerenciamento de usuário

Ao habilitar o SAML, a autenticação de usuário é realizada fora do Tableau, pelo IdP. No

entanto, o gerenciamento do usuário é realizado por um repositório de identidades: um

repositório de identidades externo (Active Directory ou LDAP) ou pelo Tableau Server em

um repositório de identidades local. Para obter mais informações sobre o planejamento do

gerenciamento do usuário com o Tableau Server, consulte Repositório de identidades.

Ao configurar o repositório de identidades durante a instalação, selecione a opção que

reflete como você deseja usar o SAML. Se quiser usar SAML específico ao site, é obri-

gatória a configuração do SAML em todo o servidor antes da configuração dos sites indi-

viduais.

l Para SAML específico ao site: caso tenha vários sites no Tableau Server e queira
configurar cada um deles em um IdP específico ou aplicativo de IdP (ou configurar

alguns sites para não usaremSAML), configure o Tableau Server para gerenciar

usuários com um repositório de identidades local. Quando o SAML específico ao site

é usado, o Tableau Server depende do IdP para a autenticação e não usa senhas.

l Para SAML de servidor: se você configurar o SAML para servidor com umúnico

IdP, pode configurar o Tableau Server para usar o repositório de identidades local ou

um repositório de identidades externo. Caso esteja usando o Active Directory, desa-

bilite a opçãoHabilitar logon automático.

l Autenticação local no servidor e autenticação de SAML específico a cada
site. Em umambiente de vários sites, todos os usuários autenticam por meio de IdP

umSAML configurado no nível do site. Nesse cenário, você especifica um IdP SAML

padrão em todo o servidor para usuários que pertencem a vários sites. Para con-

figurar esse cenário, o Tableau Server deve ser configurado com um repositório de

identidades local.

Observação: a REST API e o tabcmd não oferecem suporte ao logon único (SSO) do

SAML. Para fazer logon, especifique o nome e a senha de um usuário criados no
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servidor. O usuário pode ser gerenciado pelo repositório de identidades local ou por um

repositório de identidades externo, dependendo de como configurou o Tableau Server.

Para o Tableau Cloud, é possível especificar as credenciais do TableauID do usuário.

As chamadas de REST API ou tabcmd terão as permissões do usuário pelo qual você

faz logon.

Notas e requisitos de compatibilidade do SAML

l Nomes de usuário correspondentes: o nome de usuário armazenado no Tableau
Server deve corresponder ao atributo de nome de usuário configurado enviado pelo

IdP na asserção SAML. Por padrão, o Tableau Server espera que a declaração de

entrada contenha um atributo denominado "nome de usuário" com as informações

desse usuário. Por exemplo, se o nome de usuário de Jane Smith estiver arma-

zenado no PingFederate como jsmith, também deverá ser armazenado no Tableau

Server como jsmith.

Ao configurar SAML durante a autenticação

Se estiver configurando o SAML como parte da instalação inicial do Tableau Server,

verifique se a conta que você planeja usar existe no IdP antes de executar a ins-

talação. Durante a instalação do Tableau Server, crie a conta de administrador do ser-

vidor.

Ao executar vários domínios

Se você usar umActive Directory ou repositório de identidades externo LDAP e esti-

ver em execução em vários domínios (isto é, os usuários pertencem a vários domínios

ou a instalação do Tableau Server inclui vários domínios), o IdP deve enviar os atri-

butos do nome e domínio do usuário para um usuário na asserção SAML. Esses atri-

butos de nome de usuário e domínio devem corresponder exatamente ao nome de

usuário e domínio armazenados no Tableau Server. Execute um destes pro-

cedimentos:
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l Definir domain\username no campo de nome de usuário
l Defina o domínio no campo de domínio e defina o nome de usuário no campo
de nome de usuário

Ao definir o atributo de domínio, você pode usar o nome de domínio totalmente qua-

lificado (FQDN) ou o nome abreviado.

Onde o domínio não for especificado, ele será considerado o domínio padrão.

Para obter mais informações, consulte Suporte a vários domínios e a seção "Asser-

ções de correspondência" na guiaUsar TSM CLI de Configurar SAML em todo o

servidor.

l Algoritmo de assinatura: o Tableau Server usa o algoritmo de assinatura
SHA256.

l Logout único (SLO): O Tableau Server é compatível comSLO iniciado por pro-

vedor de serviços (SP) e SLO iniciado por provedor de identidade (IdP) para SAML

em todo o servidor e SAML específico do site.

l Tipos de autenticação externa: o Tableau Server oferece suporte ao uso de um
tipo de autenticação externa aomesmo tempo.

l SSL mútua: o Tableau Server não suporta SSLmútuo (SSL bidirecional) e SAML
juntos. Caso queira usar o SSLmútuo, configure esta opção no IdP.

l Codificação de asserções: as asserções devem ser codificadas por UTF-8.

l Asserções de criptografia e SAML: quando configurado para SAML em todo o

servidor, o Tableau Server suporta asserções criptografadas do IdP. As asserções

de criptografia são habilitadas pelo certificado que você carrega como parte da con-

figuração inicial para SAML em todo o servidor.
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Quando configurado para SAML específico do site, o Tableau Server não suporta

asserções criptografadas do IdP. No entanto, todas as solicitações e respostas da

SAML são enviadas pelo HTTPS.

l Identidade do usuário no Tableau Server para usuários do tabcmd: conforme
descrito na seção Requisitos de gerenciamento de usuário acima, para usar o

tabcmd, faça logon com umusuário definido no servidor. Não é possível usar contas

SAML com o tabcmd.

l Uso do SAML SSO com Tableau Desktop: por padrão, o Tableau Desktop per-
mite a autenticação SAML iniciada emSP.

Caso seu IdP não suporte esta funcionalidade, é possível desabilitar o logon com

SAML para Tableau Desktop usando o comando a seguir:

tsm authentication saml configure --desktop-access disable

Para obter mais informações, consulte tsm authentication saml <commands>.

l Instalações distribuídas: versões TSMdo Tableau Server (2018.2 emais recente)

usam o Serviço de arquivos do cliente para compartilhar arquivos em um cluster de

vários nós. Depois de configurar o SAML no nó inicial do cluster, o Serviço de arquivo

do cliente distribuirá arquivos de certificado principais para os outros nós.

l URL de logon: para que os usuários possam fazer logon, o seu IdP deve ser con-

figurado com o endpoint de Login do SAML que envia uma solicitação POST para a

seguinte URL:

https://<tableauserver>/wg/saml/SSO/index.html.

l URL de logout: para que os usuários possam fazer logout após o logon com o SAML

(logout único ou SLO), seu IdP deve ser configurado com umendpoint de Logout do

SAML que envia uma solicitação POST para a URL a seguir:

https://<tableauserver>/wg/saml/SingleLogout/index.html.
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Observação:OTableau Server é compatível comSLO iniciado por provedor de ser-

viços (SP) e SLO iniciado por provedor de identidade (IdP) para SAML em todo o ser-

vidor e SAML específico do site.

l URL de redirecionamento pós-logout: por padrão, quando um usuário faz logout

do Tableau Server, a página de logon é exibida. 

Para exibir uma página diferente após o logout, use o comando tsm authen-

tication saml configure com a opção -su ou --signout-url.

l Para especificar umaURL absoluta, use umaURL totalmente qualificada que

comece com http:// ou https://, como neste exemplo:

tsm authentication saml configure -su https://e-

xample.com

l Para especificar umaURL relativa Tableau Server, use uma página que inicie

com um / (slash):

tsm authentication saml configure -su /our-

logoutpage.html

l Active Directory Federation Service (AD FS): é necessário configurar o AD FS

para retornar atributos adicionais para a autenticação do Tableau comSAML. Os atri-

butos ID do nome e nome de usuário podem ser mapeados nomesmo atributo

AD: SAM-Account-Name

Para obter informações sobre configuração, consulte Configurar SAML comAD FS

no Tableau Server.

l AuthNContextClassRef : AuthNContextClassRef é um atributo SAML opcional

que impõe a validação de certos "contextos" de autenticação em fluxos iniciados pelo

IdP. Você pode definir valores separados por vírgulas para este atributo comTSM.

Quando esse atributo é definido, o Tableau Server valida que a resposta SAML con-

tém pelomenos um dos valores listados. Se a resposta SAML não contiver um dos
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valores configurados, a autenticação será rejeitada, mesmo que o usuário tenha

autenticado com sucesso com o IdP.

Deixar esse atributo opcional em branco resultará em comportamento padrão: qual-

quer resposta SAML autenticada com sucesso resultará em umusuário sendo con-

cedido a uma sessão dentro do Tableau Server.

Este valor é compatível somente comSAML em todo o servidor. Se o SAML do site

estiver configurado, o atributo AuthNContextClassRef será ignorado.

Para definir esse valor com a interface daWeb TSM, consulte Configurar SAML em

todo o servidor.

Para definir esse valor com tsm configuration set, use a chave wgser-

ver.saml.authcontexts, para definir uma lista de valores separada por vírgula.

Para definir esse valor com umarquivo de configuração JSON, consulte Entidade

samlSettings.

Usar logon único SAML em aplicativos de clientes do Tableau

Os usuários do Tableau Server com credenciais do SAML podem fazer logon no servidor do

aplicativo do Tableau Desktop ou do TableauMobile. Para obter total compatibilidade, é

recomendável que a versão do aplicativo do cliente Tableau corresponda à do servidor.

Para se conectarem por meio do SAML específico ao site, os usuários devem executar a ver-

são 10.0 ou posterior do aplicativo do cliente do Tableau.

A conexão com o Tableau Server a partir do Tableau Desktop ou do TableauMobile usa

uma conexão iniciada pelo provedor de serviços (SP).

Redirecionamento de usuários autenticados de volta aos cli-
entes do Tableau

Quando um usuário faz logon no Tableau Server, Tableau Server envia uma solicitação

SAML (AuthnRequest) para o IdP, que inclui o valorRelayState do aplicativo do
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Tableau. Se o usuário fez logon no Tableau Server a partir de um cliente do Tableau, como

Tableau Desktop ou TableauMobile, é importante que o valor RelayState seja retornado

na resposta SAML do IdP para o Tableau.

Quando o valor RelayState não é retornado corretamente neste cenário, o usuário é dire-

cionado para a página inicial do Tableau Server no navegador daWeb, em vez de ser redi-

recionado para o aplicativo no qual fez logon.

Trabalhe com o provedor de identidades e a equipe de TI interna para confirmar se esse

valor será incluído como parte da resposta SAML do IdP emantido por qualquer dispositivo

de rede (como umproxy ou balanceador de carga) que reside entre o IdP e Tableau

Server.

Requisitos de dados em XML

Como parte da configuração de SAML, há troca demetadados XML entre o Tableau Ser-

ver e o IdP. Essesmetadados XML são usados para verificar as informações de auten-

ticação de um usuário, quando ele inicia o processo de logon no Tableau Server.

O Tableau Server e o IdP geram seus própriosmetadados. Cada conjunto demetadados

deve conter as informações descritas na seguinte lista. Se um dos conjuntos estiver com

informações ausentes, poderão ocorrer erros ao configurar o SAML ou quando os usuários

tentarem fazer logon.

l HTTP POST: o Tableau Server aceita apenas as solicitaçõesHTTP POST para as

comunicações do SAML. Redirecionamento HTTP não compatível.

l Como atributo Binding definido como HTTP-POST, osmetadados do SAML

exportados pelo Tableau Server e pelo IdP devem conter os elementos a seguir.

l Oelemento que especifica a URL para a qual o IdP vai redirecionar após a

autenticação ser efetuada com êxito. Isso é necessário nosmetadados do Pro-

vedor de serviços, não nosmetadados do Provedor de identidade.
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<md:AssertionConsumerService Bin-

ding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"

Location="https://<tableau-ser-

ver>/wg/saml/SSO/index.html index="0" isDe-

fault="true"/>

Para o SAML do site, o endpoint Location é /saml-

service/public/sp/metadata?alias=<site alias>.

l Oelemento de endpoint de logoff aparece nosmetadados do Tableau Server e

especifica a URL que o IdP usará para o endpoint de logout do Tableau Server:

Se esse elemento não estiver nosmetadados IdP, o Tableau Server não

poderá negociar um endpoint de logoff com o IdP e o recurso Logoff do SAML

não estará disponível no Tableau Server:

<md:SingleLogoutService Bin-

ding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"

Location="https://SERVER-NAME:9031/idp/slo"

Observação: o SLO iniciado por SP é compatível comSAML em todo o ser-

vidor e específico do site. Entretanto, o SLO iniciado por IdP não é compatível.

l Verifique se o XML de IdP inclui um elementoSingleSignOnService, no qual
a associação é definida para HTTP-POST, conforme o exemplo a seguir:

<md:SingleSignOnService Bin-

ding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"

Location="https://SERVER-NAME:9031/idp/SSO.saml2"/>

l Esse elemento deve aparecer nosmetadados IdP e especifica a URL que o

Tableau Server usará para o endpoint de logout do IdP.
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<md:SingleLogoutService Bin-

ding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"

Location="https://SERVER-NAME:9031/idp/slo"/>

l Atributo nomeado nome de usuário: configure o IdP para retornar uma asserção

que inclua o atributo username no elemento saml:AttributeStatement. O

tipo de atributo da asserção deve ser xs:string (não deve ser digitado como

xs:any).

Veja o exemplo a seguir.

<saml:Assertion assertion-element-attributes>

<saml:Issuer>issuer-information</saml:Issuer>

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

...

</Signature>

<saml:Subject>

...

</saml:Subject>

<saml:Conditions condition-attributes >

...

</saml:Conditions>

<saml:AuthnStatement authn-statement-attributes >

...

</saml:AuthnStatement>

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute Name="username" NameFor-

mat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic">

<saml:AttributeValue xmlns:xs-

s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:x-

si="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
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xsi:type="xs:string">

user-name

</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

</saml:Assertion>

Por padrão, o Tableau Server lerá o atributo username no AuthNResponse que

retornou do Idp. No entanto, alguns IdPs podem retornar um atributo diferente que é

indicado para identificar o usuário.

Para alterar o atributo SAML que passa o valor username, execute o comando TSM

a seguir:

tsm authentication saml map-assertions --user-name <USER-

NAME>.

Consulte tsm authentication.

Configurar SAML em todo o servidor

Configure o SAML em todo o servidor, quando desejar que todos os usuários de logon único

(SSO) no Tableau Server sejam autenticados por meio de um único provedor de identidade

(IdP) do SAML ou como a primeira etapa para configurar umSAML específico do site em

umambiente de vários sites.

Se você configurou o SAML em todo o servidor e está pronto para configurar um site, con-

sulte Configurar SAML para um site específico.

As etapas de configuração do SAML que fornecemos pressupõem que:

l Você está familiarizado com as opções de configuração da autenticação SAML no

Tableau Server, como descrito no tópico SAML.

l Você certificou-se de que seu ambiente atende osRequisitos do SAML e obteve os

arquivos de certificado do SAML descritos nos requisitos.
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Antes de começar

Reúna os arquivos de certificado e coloque-os no Tableau Server.

Na pasta Tableau Server, crie uma nova pasta chamada SAML e coloque as cópias do cer-

tificado SAML nela. Por exemplo:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML

Esta é a localização recomendada porque a conta de usuário que executa o Tableau Ser-

ver tem as permissões necessárias para acessar essa pasta.

Como parte do seu plano de recuperação de desastres, recomendamosmanter um backup

de arquivos de certificado e IdP em um local seguro fora do Tableau Server. Os arquivos de

ativos SAML que você carrega no Tableau Server serão armazenados e distribuídos a

outros nós pelo Serviço de arquivos do cliente. No entanto, esses arquivos não são arma-

zenados em um formato recuperável. Consulte Serviço de arquivo do cliente do Tableau

Server.

Observação: se você usa osmesmos arquivos de certificado para o SSL, é possível
usar, alternativamente, a localização do certificado existente para configurar o SAML e

adicionar o arquivo demetadados do IdP àquele diretório ao baixá-lo mais tarde neste

procedimento. Para obter mais informações, consulte Uso do certificado SSL e arqui-

vos-chave para SAML nos requisitos do SAML.

Se você estiver executando o Tableau Server em um cluster, os certificados SAML, as cha-

ves e o arquivo demetadados serão automaticamente distribuídos nos nós quando você

habilitar o SAML.

Usar a interface na Web do TSM

Este procedimento exige que você carregue os certificados SAML para o TSM, de forma

que eles sejam armazenados e distribuídos corretamente na configuração do servidor. Os

arquivos SAML devem estar disponíveis no navegador do computador local onde você exe-

cuta a interface naWeb do TSMneste procedimento.
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Se você tiver coletado e salvado os arquivos SAML no Tableau Server conforme reco-

mendado na seção anterior, execute a interface naWeb do TSMno computador do Tableau

Server onde você copiou os arquivos.

Se estiver executando a interface naWeb do TSMa partir de um computador diferente, será

necessário copiar todos os arquivos SAML localmente antes de continuar. Ao seguir o pro-

cedimento abaixo, navegue até os arquivos no computador local para carregá-los para o

TSM.

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Na guiaConfiguração, selecione Identidade e acesso do usuário e, em seguida,

a guiaMétodo de autenticação.

3. ParaMétodo de autenticação, selecioneSAML.

4. Na seção SAML exibida, conclua a Etapa 1 na interface de usuário, inserindo as segu-

intes configurações (nãomarque ainda a caixa de seleção para habilitar o SAML para

o servidor):

l URL de retorno do Tableau Server—AURL que os usuários do Tableau

Server vão acessar, como https://tableau-server.
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Ouso de https://localhost ou umaURL com umbarra à direita (por exemplo,

http://tableau_server/) não é compatível.

l ID de entidade do SAML—A ID de entidade que identifica a instalação do

Tableau Server para o IdP.

Você pode inserir a URL do Tableau Server novamente aqui. Se você planeja

habilitar o SAML específico do site posteriormente, essa URL também serve

como base para cada ID exclusiva do site.

l Certificado SAML e arquivos-chave- clique emSelecionar arquivo para
carregar cada um desses arquivos.

Se estiver usando um arquivo de chave protegido por frase secreta PKCS#8,

será necessário inserir a frase com o TSMCLI.

tsm configuration set -k wgserver.saml.key.passphrase

-v <passphrase>

Após fornecer as informações necessárias na Etapa 1 na interface de usuário,

o botãoBaixar arquivo de metadados XML na Etapa 2 na interface de usu-
ário será disponibilizado.

5. Agora, selecione a caixa de seleçãoAtivar autenticação de SAML para o ser-
vidor acima da Etapa 1 na interface de usuário.

6. Preencha as configurações restantes do SAML.

a. Para as Etapas 2 e 3 na interface de usuário, troque osmetadados entre o

Tableau Server e o IdP. (Aqui talvez seja necessário verificar a documentação

de IdP.)

SelecioneBaixar arquivo de metadados XML e especifique o local do
arquivo.
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Se estiver configurando o SAML com oAD FS, poderá retornar a Etapa 3: con-

figurar o AD FS para aceitar solicitações de logon do Tableau Server de "Con-

figurar SAML com oAD FS no Tableau Server".

Para outros IdPs, acesse a conta do IdP para adicionar o Tableau Server a

seus aplicativos (como umprovedor de serviços), fornecendo osmetadados do

Tableau, conforme necessário.

Siga as instruções no site ou na documentação do IdP para baixar osmeta-

dados de IdP. Salve o arquivo .xml nomesmo local que contém o certificado

SAML e os arquivos-chave. Por exemplo:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML\idp-meta-

data.xml

b. Retorne para a interface do usuário daWeb no TSM. Na Etapa 4 na interface

de usuário, insira o caminho para o arquivo demetadados de IdP e, em

seguida, clique emSelecionar arquivo.

c. Para a Etapa 5 na interface de usuário: em alguns casos, talvez seja neces-

sário alterar os valores da asserção na configuração do Tableau Server para

corresponder aos nomes da asserção que são transmitidos pelo IdP.

Você pode encontrar nomes de asserção na configuração SAML do IdP. Se

diferentes nomes de asserção forem enviados de seu IdP, atualize o Tableau

Server para usar omesmo valor de asserção.
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Dica: "asserções" são um componente-chave do SAML e o conceito de asser-

ções demapeamento pode ser complicado no começo. Colocar isso em um

contexto de dados tabulares, no qual o nome de asserção (atributo) é equi-

valente a um cabeçalho de coluna na tabela, pode ajudar. Você insere o nome

de "título", em vez de um exemplo de um valor que pode ser exibido nessa

coluna.

d. Para a Etapa 6 na interface de usuário, selecione os aplicativos do Tableau

nos quais você deseja fornecer aos usuários uma experiência de logon único.

Observação: a opção para desabilitar o acessomóvel é ignorada por dis-
positivos que executam a versão 19.225.1731 do aplicativo Tableau

Mobile e superior. Para desabilitar o SAML nos dispositivos que executam

essas versões, desabilite o SAML como uma opção de logon do cliente no

Tableau Server.

e. Para o redirecionamento de saída do SAML, se o IdP oferecer suporte ao

logout único (SLO), insira a página para qual deseja redirecionar os usuários

após se desconectarem, em relação ao caminho inserido para a URL de

retorno do Tableau Server.

f. (Opcional) Para a Etapa 7 naGUI, faça o seguinte:

l Adicione um valor separado por vírgula para o atributo AuthNCon-

textClassRef. Para obter mais informações sobre como esse atri-

buto é usado, consulte Notas e requisitos de compatibilidade do SAML.

l Especifique um atributo de domínio se não enviar o domínio como parte

do nome de usuário (ou seja,domain\username). Para obter mais

informações, consulte Ao executar vários domínios.

7. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de
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configuração.

8. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

9. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Usar a CLI do TSM

Antes de começar

Vá para o site ou aplicativo do seu IdP e exporte o arquivo XML demetadados do IdP.

Confirme se o XML de IdP inclui um elementoSingleSignOnService, no qual a associação
é definida para HTTP-POST, conforme o exemplo a seguir:

<md:SingleSignOnService Bin-

ding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Loca-

tion="https://SERVER-NAME:9031/idp/SSO.saml2"/>

Etapa 1: configurar URL de retorno, ID da entidade SAML e
especificar arquivos de chave e certificado

1. Abra o shell de prompt de comando e defina as configurações de SAML para o ser-

vidor (substituindo valores de espaço reservado por nomes de arquivo e caminho de

ambiente).

tsm authentication saml configure --idp-entity-id https://-

tableau-server --idp-metadata "C:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Server\SAML\<metadata-file.xml>" --idp-

return-url https://tableau-server --cert-file "C:\Program
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Files\Tableau\Tableau Server\SAML\<file.crt>" --key-file

"C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML\<file.key>"

Para obter mais informações, consulte tsm authentication saml con-

figure.

2. Se estiver usando a chave PKCS#8 protegida por uma frase secreta, insira essa

frase da seguinte forma:

tsm configuration set -k wgserver.saml.key.passphrase -v

<passphrase>

3. Se o SAML ainda não estiver habilitado no Tableau Server, por exemplo, você está

configurando-o pela primeira vez ou desabilitou-o, habilite-o agora:

tsm authentication saml enable

4. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Etapa 2: gerar os metadados do Tableau Server e configurar
o IdP

1. Execute o comando a seguir para gerar o arquivo demetadados XML do Tableau

Server.

tsm authentication saml export-metadata -f <file-name.xml>
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Você pode especificar um nome de arquivo ou omitir o parâmetro -f para criar um

arquivo padrão chamado samlmetadata.xml.

2. No site do seu IdP ou em seu aplicativo:

l Adicione o Tableau Server como umProvedor de serviços.

Consulte a documentação do seu IdP para obter informações sobre como fazer

isso. Como parte do processo de configuração do Tableau Server como um

Provedor de serviços, você importará o arquivo demetadados do Tableau Ser-

ver que gerou do comando export-metadata.

l Confirme se o seu IdP usa nome de usuário como o atributo para verificar os
usuários.

Etapa 3: corresponder asserções

Emalguns casos, talvez seja necessário alterar os valores da asserção na configuração do

Tableau Server para corresponder aos nomes da asserção que são transmitidos pelo IdP.

Você pode encontrar nomes de asserção na configuração SAML do IdP. Se diferentes

nomes de asserção forem enviados de seu IdP, atualize o Tableau Server para usar o

mesmo valor de asserção.

Dica: "asserções" são um componente-chave do SAML e o conceito de asserções demape-

amento pode ser complicado no começo. Colocar isso em um contexto de dados tabulares,

no qual o nome de asserção (atributo) é equivalente a um cabeçalho de coluna na tabela,

pode ajudar. Você insere o nome de "título", em vez de um exemplo de um valor que pode

ser exibido nessa coluna.

A tabela a seguir mostra os valores de asserção padrão e a chave de configuração que

armazena o valor.

Asserção Valor padrão Chave

Username username wgserver.saml.idpattribute.username
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Nome de exi-
bição

displayName OTableau não oferece suporte a esse tipo de atri-

buto.

E-mail email OTableau não oferece suporte a esse tipo de atri-

buto.

Domínio (não mapeado por
padrão)

wgserver.saml.idpattribute.domain

Para alterar um determinado valor, execute o comando tsm configuration set com

o par de chave:valor apropriado.

Por exemplo, para alterar a asserção de username para o valor, name, execute os coman-

dos a seguir:

tsm configuration set -k wgserver.saml.idpattribute.username -v

name

tsm pending-changes apply

Como alternativa, você pode usar o comando tsm authentication saml map-

assertions para alterar um determinado valor.

Por exemplo, para definir a asserção de domínio para um valor chamado domain e espe-

cificar valor como "example.myco.com", execute os seguintes comandos:

tsm authentication saml map-assertions --domain exam-

ple.myco.com

tsm pending-changes apply

Opcional: desabilitar tipos de cliente usando SAML

Por padrão, o Tableau Desktop e o aplicativo TableauMobile permitem a autenticação

SAML.
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Caso seu IdP não suporte esta funcionalidade, é possível desabilitar o logon comSAML

para clientes do Tableau usando os comandos a seguir:

tsm authentication saml configure --desktop-access disable

tsm authentication saml configure --mobile-access disable

Observação: a opção --mobile-access disable é ignorada por dispositivos que

executam a versão 19.225.1731 do aplicativo TableauMobile e superior. Para desa-

bilitar o SAML nos dispositivos que executam essas versões, desabilite o SAML como

uma opção de logon do cliente no Tableau Server.

tsm pending-changes apply

Opcional: adicionar valor AuthNContextClassRef

Adicione um valor separado por vírgula para o atributo AuthNContextClassRef. Para

obter mais informações sobre como esse atributo é usado, consulte Notas e requisitos de

compatibilidade do SAML.

Para definir esse atributo, execute os comandos a seguir:

tsm configuration set -k wgserver.saml.authcontexts -v <value>

tsm pending-changes apply

Testar a configuração

1. No navegador daWeb, abra uma nova página ou guia e insira a URL do Tableau Ser-

ver.
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Onavegador o direciona para o formulário de logon do IdP.

2. Insira seu nome de usuário do logon único e senha.

O IdP verifica suas credenciais e o redireciona para a página inicial do Tableau Ser-

ver.

Configurar SAML com IdP do Salesforce no Tableau Server

Este tópico fornece etapas do roteiro que descrevem como configurar o SAML no Tableau

Server com o IdP do Salesforce.

Ele tambémexplica como habilitar o LighteningWebComponent (LWC). O LWC permite

que os administradores do Salesforce incorporem uma visualização do Tableau em uma

página do Lightning. Quando o SSOé configurado para o LWC do Tableau Viz no Tableau

Server, a experiência do usuário é perfeita: após o usuário entrar no Salesforce, as exi-

bições inseridas do Tableau funcionarão sem autenticação adicional para o Tableau Ser-

ver.
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Ativar o Salesforce como provedor de identidade SAML

Se você ainda não configurou o Salesforce como um IdP, siga o procedimento, Habilitar o

Salesforce como umprovedor de identidade SAML, no site de ajuda do Salesforce.

Durante o processo para habilitar o Salesforce como um IdP de SAML, você especificará

um certificado ou o Salesforce gerará um certificado autoassinado para uso comSAML.

Baixe este certificado (arquivo .crt) e o arquivo demetadados do provedor associado (.xml).

Esses ativos serão necessários para a próxima etapa.

Configurar o SAML no Tableau Server

Usando o certificado e os arquivos demetadados que você baixou na etapa anterior, siga o

procedimento emConfigurar SAML em todo o servidor.

Como parte do processo de configuração, você gerará uma ID de entidade SAML e uma

URL de retorno (também conhecido como “ACS”) para o Tableau Server. Esses ativos

serão necessários para a próxima etapa.

(Opcional) Depois de configurar o SAML em todo o servidor, você pode configurar o SAML

específico do site no Tableau Server. Consulte Configurar SAML para um site específico.

Adicionar Tableau Server como um aplicativo conectado no Salesforce

Siga o procedimento Integrar provedores de serviços como aplicativos conectados com

SAML 2.0 , no site de Ajuda do Salesforce.

Nesse processo, você criará um novo aplicativo conectado (Tableau Server). Seguem

alguns detalhes importantes:

l Selecione "Ativar SAML"

l Insira a ID da entidade e o ACS (URL de retorno) que você gerou ao configurar o
Tableau na seção anterior.

l Para o certificado IdP, certifique-se de selecionar o mesmo certificado que você espe-
cificou ou gerou quando ativou o Salesforce como um provedor SAML.

l Para permitir que os usuários entrem no Tableau Server na sua organização, geren-
cie o acesso ao seu aplicativo conectado atribuindo os perfis ou conjuntos de per-
missões apropriados.
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Habilitar Web Lightening Component

Para habilitar o LWC para SSOdo SAML no Tableau Server, você deve habilitar a auten-

ticação no quadro. Antes de habilitar o LWC, atualize para a versão demanutençãomais

recente do Tableau Sever. Dois detalhes adicionais da versão são importantes:

l Se você não estiver executando a versão de manutenção mais recente e os usuários
estiverem executando os navegadores Chrome para acessar o Salesforce Lightning,
reveja o artigo Embedded Views Fail to Load After Updating to Chrome 80.

l Se você estiver usando o LWC com SAML específico do site no Tableau Server,
deverá executar o Tableau Server 2020.4 ou posterior.

Depois de configurar o SAML no Tableau Server, execute os seguintes comandos TSM

para habilitar a autenticação no quadro:

tsm configuration set -k wgserver.saml.iframed_idp.enabled -v

true

tsm pending-changes apply

Inserir exibições do Tableau no Salesforce

Depois de configurar o Tableau Server para SSO, você pode instalar o LWC em sua orga-

nização Salesforce e inserir exibições do Tableau. Consulte Inserir exibições do Tableau

no Salesforce.

Configurar SAML para Lightning Web Component de visualização do Tableau

OTableau fornece um LightningWebComponent (LWC) para incorporar uma visualização

do Tableau dentro de uma página do Salesforce Lightning.

Este tópico descreve como ativar uma experiência SSOpara visualizações de tableau incor-

poradas em uma página do Salesforce Lightning. OSSOpara o cenário LWC de visu-

alização do Tableau requer configuração SAML. OSAML IdP usado para autenticação do

Tableau deve ser o Salesforce IdP ou omesmo IdP usado para a sua instância Salesforce.

Neste cenário, os administradores da Salesforce podem arrastar e soltar o LWC da visu-

alização do Tableau na página Lightning para incorporar uma visualização. ualquer
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exibição disponível para eles no Tableau Server pode ser exibida no painel de instrumentos

inserindo a URL

Quando o logon único (SSO) é configurado para o Tableau Viz LWC no Tableau Tableau

Server, a experiência do usuário é perfeita: após o usuário entrar no Salesforce, as exi-

bições inseridas do Tableau funcionarão sem autenticação adicional para o Tableau Server.

Quando o SSOnão estiver configurado, os usuários precisarão se autenticar novamente

com o Tableau Server para exibir visualizações incorporadas do Tableau Server.

Requisitos

l O SAML IdP usado para autenticação do Tableau deve ser o Salesforce IdP ou o
mesmo IdP usado para a sua instância Salesforce. Consulte Configurar SAML com
IdP do Salesforce no Tableau Server

l O SAML deve estar configurado no Tableau Server. Consulte Configurar SAML em
todo o servidor ou Configurar SAML para um site específico.

l O SAML deve ser configurado para o Salesforce.

l Instale o Lightening Web Component de visualização do Tableau. Consulte Inserir exi-
bições do Tableau no Salesforce.

Configuração do fluxo de trabalho de autenticação

Talvez você precise fazer configurações adicionais para otimizar a experiência de logon dos

usuários que acessam o Lightning com as exibições inseridas do Tableau.

Se uma experiência do usuário de autenticação perfeita for importante, você precisa fazer

algumas configurações adicionais. Neste contexto, "simples" significa que os usuários que

acessarem a página Salesforce Lightning, onde o SSOdo LWC de visualização do Tableau

foi ativado, não serão obrigados a realizar qualquer ação para visualizar a exibição do

Tableau incorporada. No cenário perfeito, se o usuário estiver conectado ao Salesforce, as

exibições inseridas do Tableau serãomostradas sem nenhuma ação adicional do usuário.

Esse cenário é habilitado pela autenticação no quadro.
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Para uma experiência do usuário perfeita, você precisa habilitar a autenticação no quadro

no TTableau Server e no IdP. As seções abaixo descrevem como configurar a auten-

ticação no quadro.

Por outro lado, há cenários em que os usuários interagem com a página do Lightning, que

exigirão que eles cliquem no botão "Entrar" para acessar a exibição inserida do Tableau.

Esse cenário em que o usuário deve realizar outra ação para acessar a exibição inserida do

Tableau é chamado de autenticação pop-up.

A autenticação pop-up é a experiência do usuário padrão, se você não habilitar a auten-

ticação no quadro.

Habilitar a autenticação no quadro no Tableau Server

Antes de habilitar a autenticação no quadro no Tableau Server, você já deve ter con-

figurado e habilitado o SAML no Tableau Server.

Execute os comandos TSMa seguir para habilitar a autenticação no quadro:

tsm configuration set -k wgserver.saml.iframed_idp.enabled -v

true

tsm pending-changes apply

Observação: a proteção contra clickjack é habilitada por padrão no Tableau Server.
Quando você habilita a autenticação no quatro, a proteção contra clickjack é tem-

porariamente desabilitada para a sessão. Você deve avaliar o risco de desabilitar a pro-

teção contra clickjack. Consulte Proteção contra roubo de clique.

Histórico de revisões do Tableau Server

Para obter amelhor experiência do usuário, execute a versão demanutençãomais recente

do Tableau Server.
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Se você não estiver executando a versão demanutençãomais recente e os usuários esti-

verem executando os navegadoresChrome para acessar o Salesforce Lightning, reveja o

artigo Embedded Views Fail to Load After Updating to Chrome 80.

Habilitar a autenticação no quadro com seu SAML IdP

Como descrito acima, uma experiência perfeita de usuário de autenticação com o Sales-

forceMobile requer suporte a IdP para autenticação no quadro. Essa funcionalidade tam-

bém pode ser referida como "incorporação de iframe" ou "proteção de quadros" em IdPs.

Domínios da lista de permissões do Salesforce

Emalguns casos, os IdPs só permitem permitir a autenticação no quadro por domínio. Nes-

ses casos, defina os seguintes domínios curingas do Salesforce, quando você habilitar a

autenticação no quadro:

*.force

*.visualforce

Salesforce IdP

OSalesforce IdP aceita a autenticação no quadro por padrão. Você não precisa habilitar ou

configurar a autenticação no quadro na configuração do Salesforce. No entanto, você deve

executar o comando TSMno Tableau Server, conforme descrito acima.

Okta IdP

Consulte Incorporar Okta em um iframe, no tópico Okta Help Center, Opções gerais de per-

sonalização.

Ping IdP

Veja o tópico de suporte do ping, Como desativar o cabeçalho "X-Frame-Opti-

ons=SAMEORIGIN" emPingFederate.
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OneLogin IdP

ConsulteProteção de quadros, no artigo OneLogin Knowledge Base, Configurações de

conta para proprietários de contas.

ADFS e Azure AD IdP

AMicrosoft bloqueou toda a autenticação no quadro e ela não pode ser ativada. Em vez

disso, aMicrosoft só oferece suporte à autenticação pop-up em uma segunda janela.

Como resultado, o comportamento pop-up pode ser bloqueado por alguns navegadores, o

que exigirá que os usuários aceitem pop-ups para os sites force.comvisu-

alforce.com.

Salesforce Mobile App

Se os usuários interagem principalmente com o Lightning no SalesforceMobile App, você

deve estar ciente dos seguintes cenários:

l O Salesforce Mobile App exige que você configure o SSO/SAML para exibir o
Tableau inserido.

l O Salesforce Mobile App requer autenticação no quadro. A autenticação pop-up não
funciona. Em vez disso, os usuários do Salesforce Mobile App verão o botão de logon
do Tableau, mas não poderão entrar no Tableau.

l OMobile App não funcionará no ADFS e no Azure AD IdP.

l OMobile App usa tokens OAuth para habilitar o SSO. Há cenários em que o token
OAuth atualiza e registra os usuários, exigindo que os usuários façam logon nova-
mente. Para saber mais, consulte o artigo sobre KB do Tableau,Tableau Viz Ligh-
tningWebComponent no aplicativomóvel do Salesforce solicita logon.

l O comportamento do SSO é diferente dependendo da versão do Salesforce Mobile
App (iOS vs Android) e do IdP:

IdP SO
móvel

Comportamento do SSO
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Salesforce
IdP

Android O SSO funciona inicialmente, mas os usuários precisarão
fazer logon depois de algum tempo.

iOS

IdP
externo

Android O SSO não funciona. Os usuários precisarão fazer logon
manualmente (O SSO ainda deve ser configurado para
permitir que os usuários acessem as exibições inseridas
do Tableau).

iOS O SSO funciona inicialmente, mas os usuários precisarão
fazer logon depois de algum tempo.

Configurar SAML com IdP do Azure AD no Tableau Server

Você pode configurar o Azure AD como provedor de identidade do SAML (IdP) e adicionar

o Tableau Server aos aplicativos de logon único (SSO) compatíveis. Ao integrar o Azure AD

com oSAML e o Tableau Server, seus usuários poderão fazer logon no Tableau Server

usando suas credenciais de rede padrão.

Antes de começar: pré-requisitos

Antes de configurar o Tableau Server e o SAML com oAzure AD, seu ambiente deve ter o

seguinte:

l Ocertificado SSL codificado usando a codificação SHA-2 (256 ou 512 bits), e que

esteja em conformidade com os requerimentos listados nas seções a seguir:

l Requisitos do certificado SSL

l Requisitos de certificado e de provedor de identidades (IdP) do SAML

l Se seus usuários estiverem entrando em umdomínio que não seja o padrão, analise

osRequisitos do SAML eGerenciamento de usuários em implantações com arma-

zenamentos de identidades externos para garantir que o valor do atributo de domínio

seja definido e definido, para evitar problemas de conexão posteriormente.
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Etapa 1: verificar a conexão SSL com o Azure AD

OAzure AD requer uma conexão SSL. Caso não tenha feito, conclua as etapas emCon-

figurar o SSL para tráfego de HTTP externo e do Tableau Server, usando um certificado

que atenda aos requisitos especificados acima.

Como alternativa, se o Tableau Server estiver configurado para funcionar com umproxy

reverso ou balanceador de carga onde o SSL está sendo encerrado (comumente chamado

de descarregamento de SSL), você não precisará configurar o SSL externo.

Se sua organização usar o proxy do aplicativo Azure AD, consulte a seção abaixo,Proxy do

aplicativo Azure AD.

Etapa 2: configurar SAML no Tableau Server

Conclua as etapas emConfigurar SAML em todo o servidor, baixando osmetadados do

Tableau Server para um arquivo XML. Nesse ponto, volte aqui e continue para a próxima

seção.

Etapa 3: configurar regras de declaração do Azure AD

Omapeamento diferenciamaiúsculas deminúsculas, portanto verifique suas entradas.

Esta tabelamostra atributos comuns emapeamentos de declaração. Você deve verificar

os atributos com a configuração específica do Azure AD.

Atributo LDAP Tipo de declaração de saída

onpremisessamaccountname username

Nome firstName

Observação: isso é opcional.

Sobrenome lastName

Observação: isso é opcional.

netbiosname domain
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Observação: isso só é necessário se você tiver usu-
ários fazendo login em umdomínio que não seja o

padrão.

Em algumas organizações, o Azure AD como um IdP de SAML é usado com o Active Direc-

tory como o armazenamento de identidade do Tableau Server. Neste caso, username

geralmente é o nome sAMAccountName. Consulte a documentação daMicrosoft para iden-

tificar o atributo sAMAccountName dentro do Azure AD emapear o atributo username.

Etapa 4: fornecer metadados do Azure AD para o Tableau Server

1. Retorne à interface do usuário daWeb do TSMe navegue até guiaConfiguração >
Identidade e acesso do usuário >Método de autenticação.

2. Na Etapa 4 do painel de configuração do SAML, insira o local do arquivo XML expor-

tado do Azure AD e selecione Fazer upload .

3. Conclua as etapas restantes (asserções correspondentes e especifique o acesso do

tipo de cliente) conforme especificado emConfigurar SAML em todo o servidor. Salve

e aplique as alterações.

4. Interrompa o Tableau Server, abra o CLI do TSMe execute os seguintes comandos.

O primeiro comando garante que o Azure AD pode redirecionar adequadamente o

Tableau Server depois de aceitar as credenciais SAML dos usuários. O segundo

comando configura o Tableau Server com omesmo "Atualizar o tempomáximo de ina-

tividade do token" que é o padrão no Azure AD e no Azure AD Azure AD. Definir o

tempomáximo de inatividade para corresponder ao Azure AD evita um estado de
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erro comum, como descrito no artigo da Base de dados de conhecimento do

Tableau, Erro Intermitente "Unable to Sign In" com o SSOdo SAML no Tableau Ser-

ver.

tsm configuration set -k wgserver.saml.sha256 -v true

tsm authentication saml configure -a 7776000

5. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Proxy de aplicativo do Azure AD

Se você estiver executando o Proxy de aplicativo do Azure AD Proxy na frente do Tableau

Server, e o SAML estiver ativado, então precisará fazer uma configuração adicional para o

Proxy de aplicativo do Azure AD.

OTableau Server só pode aceitar tráfego em umaURL quando o SAML estiver ativado.

No entanto, por padrão, o Proxy de aplicativo do Azure AD define URLs externa e interna.

Você deve definir esses dois valores para amesmaURL em seu domínio personalizado.

Para obter mais informações, consulte a documentação daMicrosoft, Configurar domínios

personalizados com o Proxy de Aplicativo do Azure AD.

Solução de problemas

Proxy de aplicativo do Azure AD
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Emalguns casos, os links para exibições são renderizados internamente, mas falham exter-

namente quando o tráfego está cruzando umProxy de aplicativo do Azure AD. O problema

surge quando há um sinal de libra (#) na URL e os usuários estão acessando o link em um

navegador. O aplicativo TableauMobile é capaz de acessar URLs com um sinal de libra.

Os tempos limites da sessão do usuário parecem ser ignorados

Quando o Tableau Server é configurado para SAML, os usuários podem ter erros de login

porque a configuração de idademáxima de autenticação do IdP está definida como um valor

maior do que a configuração de idademáxima de autenticação do Tableau. Para resolver

esse problema, você pode usar a opção de conjunto de configuração tsm wgser-

ver.saml.forceauthn para exigir que o IdP reautentique o usuário sempre que o

Tableau redirecionar a solicitação de autenticação, mesmo se a sessão do IdP para o usu-

ário ainda estiver ativa.

Por exemplo, quando a configuração do Azure AD maxInactiveTime émaior do que a

configuração do Tableau Server maxAuthenticationAge, o Tableau redireciona a soli-

citação de autenticação para o IdP, que subsequentemente envia ao Tableau uma decla-

ração de que o usuário já está autenticado. No entanto, como o usuário foi autenticado fora

do Tableau Server maxAuthenticationAge, o Tableau rejeita a autenticação do usu-

ário. Nesses casos, você pode fazer um dos procedimentos a seguir:

l Habilite a opção wgserver.saml.forceauthn para exigir que o IdP reautentique
o usuário sempre que o Tableau redirecionar a solicitação de autenticação. Para
obter mais informações, consulte wgserver.saml.forceauthn.

l Aumente a configuração maxAuthenticationAge do Tableau Server. Para obter
mais informações, consulte “a, --max-auth-age<max-auth-age>” no tópico de tsm
authentication.

Incompatibilidade de AppID

Ao revisar o arquivo vizportal.log, você pode ver o erro "Opúblico-alvo não corresponde ao

destinatário".
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Para resolver esse problema, verifique se o appID corresponde ao que é enviado. OAzure

acrescentará automaticamente "SPN" ao appID ao usar a ID do aplicativo com o aplicativo

que está sendo usado. Você pode alterar o valor nas configurações do Tableau SAML adi-

cionando o prefixo "SPN:" à ID do aplicativo.

Por exemplo: SPN:myazureappid1234

Configurar SAML com AD FS no Tableau Server

Você pode configurar o Active Directory Federation Services (AD FS) como umprovedor

de identidade de SAML e adicionar o Tableau Server aos aplicativos de logon único supor-

tados. Ao integrar o AD FS com oSAML e o Tableau Server, seus usuários poderão fazer

logon no Tableau Server usando suas credenciais de rede padrão.

Pré-requisitos

Antes de configurar o Tableau Server e o SAML com oAD FS, seu ambiente deve ter o

seguinte:

l Umservidor que executaMicrosoft WindowsServer 2008 R2 (ou posterior) comAD

FS 2.0 (ou posterior) e IIS instalados.

l Recomenda-se que você proteja o seu servidor AD FS (por exemplo, utilizando um

proxy reverso). Quando o seu servidor AD FS puder ser acessado fora do firewall, o

Tableau Server poderá redirecionar os usuários à página de logon hospedada pelo

AD FS.

l Ocertificado SSL codificado usando a codificação SHA-2 (256 ou 512 bits), e que

esteja em conformidade com os requerimentos listados nas seções a seguir:

l Requisitos do certificado SSL

l Requisitos de certificado e de provedor de identidades (IdP) do SAML
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Etapa 1: verificar a conexão SSL com o AD FS

OAD FS requer uma conexão SSL. Caso não tenha feito, conclua as etapas emConfigurar

o SSL para tráfego de HTTP externo e do Tableau Server, usando um certificado que

atenda aos requisitos especificados acima.

Como alternativa, se o Tableau Server estiver configurado para funcionar com umproxy

reverso ou balanceador de carga onde o SSL está sendo encerrado (comumente chamado

de descarregamento de SSL), você não precisará configurar o SSL externo.

Etapa 2: configurar SAML no Tableau Server

Conclua as etapas emConfigurar SAML em todo o servidor, baixando osmetadados do

Tableau Server para um arquivo XML. Nesse ponto, volte aqui e continue para a próxima

seção.

Etapa 3: configurar o AD FS para aceitar solicitações de logon do Tableau Server

Observação: estas etapas refletem umaplicativo de terceiros e estão sujeitas a alte-

ração sem o nosso conhecimento.

A configuração do AD FS para aceitar as solicitações de logon do Tableau Server é um pro-

cesso de várias etapas, iniciando com a importação do arquivo demetadados XML do

Tableau Server para o AD FS.

1. Realize uma das seguintes ações para abrir oAssistente de confiança de terceira
parte confiável:

Windows Server 2008 R2:

a. Selecionemenu Iniciar > para Ferramentas administrativas> AD FS 2.0.

b. NoAD FS 2.0, emRelacionamentos Confiáveis, clique com o botão direito
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domouse na pastaConfianças de Terceira Parte Confiável e, em seguida,

clique emAdicionar Confiança de Terceira Parte Confiável.

Windows Server 2012 R2:

a. Abra oGerenciador de servidores e, em seguida, nomenu Ferramentas,
clique emGerenciamento do AD FS.

b. EmGerenciamento do AD FS, nomenuAção, clique emAdicionar Con-
fiança de Terceira Parte Confiável.

2. NoAssistente Adicionar Terceira Parte Confiável, clique em Iniciar.

3. Na páginaSelecionar fonte de dados, selecione Importar dados sobre a parte
confiável de um arquivo e clique emProcurar para encontrar o arquivo demeta-
dados XML do Tableau Server. Por padrão, esse arquivo é chamado samlsp-
metadata.xml.

4. Clique emAvançar e na páginaEspecificar nome de exibição, digite um nome e

uma descrição para a confiança da parte confiável nas caixasNome de exibição e
Observações.

5. Clique emAvançar para ignorar a páginaConfigurar autenticação multifator
agora.

6. Clique emAvançar para ignorar a páginaEscolher regras de autorização de
emissão.

7. Clique emAvançar para ignorar a páginaPronto para incluir confiança.

8. Na páginaConcluir, selecione a caixa de seleçãoAbrir a caixa de diálogo Editar
Regras de Declarações para esta confiança de terceira parte confiável
quando o assistente fechar, e clique em Fechar.

O próximo passo é trabalhar na caixa de diálogoEditar regras de declaração para adi-
cionar uma regra que garanta que as afirmações enviadas pelo AD FS coincidam com as

afirmações esperadas pelo Tableau Server. Nomínimo, o Tableau Server precisa de um
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endereço de e-mail. No entanto, incluir o nome e o sobrenome, além do e-mail, garantirá

que os nomes de usuário exibidos no Tableau Server sejam osmesmos que os da sua conta

AD.

1. Na caixa de diálogoEditar regras de declaração, clique emAdicionar regra.

2. Na páginaEscolher tipo de regra, paraModelo da regra de declaração, sele-
cioneEnviar atributos LDAP como declarações e, em seguida, clique emAvan-
çar.

3. Na páginaConfigurar regra de declaração, paraNome da regra de declaração,
insira um nome que fizer sentido para você.

4. ParaRepositório de atributos, selecioneActive Directory, complete omape-
amento conformemostrado abaixo e clique emConcluir.

Omapeamento diferenciamaiúsculas deminúsculas, portanto verifique suas entra-

das. Esta tabelamostra atributos comuns emapeamentos de declaração. Verifique

os atributos com a configuração específica do Active Directory.

Atributo LDAP Tipo de declaração de saída

SAM-Account-Name ID de nome

SAM-Account-Name username

Nome firstName

Sobrenome lastName

Se você estiver executando o AD FS 2016 ou posterior, deverá adicionar uma regra para

transmitir todos os valores de solicitação. Se você estiver executando uma versão antiga do

AD FS, vá para o próximo procedimento para exportar metadados do AD FS.

1. Clique em Adicionar regra.
2. Em Solicitar modelo de regra, escolha Transmitir ou Filtrar uma solicitação de

entrada.

Tableau Software 1147

Ajuda do Tableau Server noWindows



3. Em Solicitar nome da regra, digite Windows.
4. Na janela pop-up Editar Regra - Windows:

l Em Tipo de solicitação de entrada, selecione Nome da conta do Win-
dows.

l Selecione Transmitir todos os valores de solicitação.
l Clique emOK.

Opróximo passo é exportar osmetadados do AD FS que serão importados posteriormente

para o Tableau Server. Verifique também se osmetadados estão configurados e codi-

ficados corretamente para Tableau Server e verifique outros requisitos do AD FS para a

sua configuração SAML.

1. Exporte osmetadados de AD FS Federation para um arquivo XML e, em seguida,

baixe o arquivo em https://<adfs server name>/FederationMetadata/2007-06/Fe-
derationMetadata.xml.

2. Abra o arquivo demetadados em umeditor de texto como Sublime Text ou Note-

pad++ e verifique se ele está corretamente codificado comoUTF-8 semBOM.

Se o arquivomostrar algum outro tipo de codificação, salve-o no editor de texto com

a codificação correta.

3. Verifique se o AD FS está usando a autenticação com base em formulários. Os

logons são realizados em uma janela do navegador, então você precisa que o AD FS

tenha esse tipo de autenticação como padrão.

Edite c:\inetpub\adfs\ls\web.config, pesquise pelamarca , emova a linha, de
modo que ela apareça em primeiro na lista. Salve o arquivo para que o IIS possa

recarregá-lo automaticamente.

Observação: se você não visualizar o arquivo c:\inetpub\adfs\ls\web.config,
o IIS não é instalado e configurado no servidor AD FS.

4. (Opcional) essa etapa é necessária somente se o AD FS estiver configurado como
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IDP para SAML específico ao site. Esta etapa não é necessária se o AD FS estiver

configurado como IDP para SAML em todo o servidor.

Configure um identificador de parte confiável AD FS adicional. Isso permite que o seu

sistema solucione qualquer problema do AD FS ao sair do SAML.

Execute um destes procedimentos:

Windows Server 2008 R2:

a. NoAD FS 2.0, clique com o botão direito domouse na parte confiável criada

anteriormente para o Tableau Server e em clique emPropriedades.

b. Na guia Identificadores, na caixa Identificador da parte confiável, insira
https://<tableauservername>/public/sp/metadata e clique emAdicionar.

Windows Server 2012 R2:

a. EmGerenciamento de AD FS na listaConfianças de parte confiável, cli-
que com o botão direito domouse na parte confiável criada anteriormente para

o Tableau Server e clique emPropriedades.

b. Na guia Identificadores, na caixa Identificador da parte confiável, insira
https://<tableauservername>/public/sp/metadata e clique emAdicionar.

Observação: o AD FS pode ser usado com o Tableau Server de uma única

parte confiável para amesma instância. OAD FS não pode ser usado para várias

partes confiáveis namesma instância, por exemplo, vários sites SAML do site ou

configurações SAML do site e do servidor.

Etapa 4: fornecer metadados do AD FS para o Tableau Server

1. Retorne à interface do usuário daWeb do TSMe navegue até guiaConfiguração >
Identidade e acesso do usuário >Método de autenticação.

2. Na Etapa 4 do painel de configuração do SAML, insira o local do arquivo XML
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exportado do AD FS e selecione Fazer upload .

3. Conclua as etapas restantes (asserções correspondentes e especifique o acesso do

tipo de cliente) conforme especificado emConfigurar SAML em todo o servidor.

Salve e aplique as alterações.

4. Interrompa o Tableau Server, abra o CLI do TSMe execute os seguintes comandos.

O primeiro comando garante que o AD FS pode redirecionar adequadamente o

Tableau Server depois de aceitar as credenciais SAML dos usuários. O segundo

comando configura o Tableau Server com omesmo "Atualizar o tempomáximo de

inatividade do token" que é o padrão no AD FS e no Azure AD FS. Definir o tempo

máximo de inatividade para corresponder ao AD FS evita um estado de erro comum,

como descrito no artigo da Base de dados de conhecimento do Tableau, Erro Inter-

mitente "Unable to Sign In" com o SSOdo SAML no Tableau Server.

tsm configuration set -k wgserver.saml.sha256 -v true

tsm authentication saml configure -a 7776000

5. Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as
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alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Usar o SSO do SAML com a delegação do banco de dados do Kerberos

Emumambiente do Active Directory (AD) doWindows, é possível habilitar o logon único 

(SSO) do SAML para o Tableau Server, junto com a delegação de banco de dados do Ker-

beros. Isso fornece acesso direto dos usuários autorizados ao Tableau Server e aos dados

subjacentes definidos nas pastas de trabalho e fontes de dados publicadas.

Visão geral do processo

Emum cenário típico:

1. Um de seus analistas do Tableau publica um painel no Tableau Server. O painel con-

tém uma conexão a um cluster Hadoop, por exemplo, que está configurado a aceitar

as credenciais do Kerberos.
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Em seguida, o publicador da pasta de trabalho envia um link para que colegas revi-

sem.

2. Quando um colega clica no link, o Tableau Server autentica o usuário por meio do

processo SAMLSSO. Depois olha para o esquema de autorização do usuário e, se

permitido, usa o keytab do Tableau Server para acessar o banco de dados sub-

jacente em nome do usuário. Isso preenche o painel com os dados do Hadoop que o

usuário está autorizado a ver.

Configurar o Tableau Server para SAML com Kerberos

Usar o SAML comKerberos funciona inerentemente ao concluir os processos para habi-

litar cada um separadamente:

1. Configure o Tableau Server para SAML, conforme descrito emConfigurar SAML em

todo o servidor.

2. Configure o Tableau Server e seus bancos de dados subjacentes para aceitarem as

credenciais do Kerberos, conforme descrito emHabilitar a Delegação do Kerberos e

artigos relacionados.

Configurar SAML para um site específico

Use o SAML específico ao site em umambiente de vários sites quando quiser ativar o

logon único e se você tambémusa os provedores de identidade (IdPs) do SAML ou apli-

cativos IdP. Ao habilitar o SAML do site, é possível especificar o aplicativo IdP ou IdP para

cada site ou configurar alguns sites para usar o SAML e os outros para usar ométodo de

autenticação para todo o servidor padrão.

Se quiser que todos os usuários usem o SAML e façam logon por meio domesmo apli-

cativo IdP, consulte Configurar SAML em todo o servidor.

Pré-requisitos para ativar o SAML específico ao site

Antes de ativar o logon único do SAML no nível de site, conclua os requisitos a seguir:
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l Oarmazenamento de identidades do Tableau Server deve ser configurado para arma-

zenamento de identidades local.

 Não é possível configurar o SAML específico do site se o Tableau Server estiver con-

figurado com umarmazenamento de identidade externo, como Active Directory ou

OpenLDAP.

l Certifique-se de que o ambiente e o IdP atendem osRequisitos do SAML gerais.

Alguns recursos são suportados apenas em implantações do SAML em todo o ser-

vidor, incluindomas não limitado a:

l Os arquivos-chave protegidos por senha, que não são aceitos em implantações
SAML específicas do site.

l Você deve configurar o SAML em todo o servidor antes de configurar o SAML espe-

cífico do site. Você não precisa habilitar o SAML em todo o servidor, mas o SAML

específico do site requer a configuração em todo o servidor. Consulte Configurar

SAML em todo o servidor.

l Observe o local dos arquivos de certificado SAML. Você fornece isso ao Configurar o

servidor para oferecer suporte para SAML específico ao site.

Para obter mais informações, consulte Colocar osmetadados e os arquivos de cer-

tificado no local apropriado no tópico sobre configuração do SAML para todo o ser-

vidor.

l Adicione o Tableau Server como umprovedor de serviço ao seu IdP. Essas infor-

mações estão disponíveis na documentação fornecida pelo IdP.

l Confirme se os relógios de sistema do computador que hospeda o SAML IdP do site e

o que hospeda o Tableau Server estão com uma diferença de horário de até 59 segun-

dos. OTableau Server não tem uma opção de configuração para ajustar a distorção

de resposta (diferença de tempo) entre o computador do Tableau Server e o IdP.

Tableau Software 1153

Ajuda do Tableau Server noWindows



Configurações em todo o site relacionadas ao SAML espe-
cífico ao site

Nas configurações para definição do SAML específico ao site, o Tableau fornece a URL de

retorno específica ao site e a ID de entidade baseadas nessas configurações. A URL de

retorno específica ao site e a ID de entidade não podem ser modificadas. Essas con-

figurações são definidas pelo TSM, conforme descrito emConfigurar SAML em todo o ser-

vidor.

As configurações de todo o servidor, tempomáximo de autenticação e desvio de resposta

não se aplicam ao SAML específico do site. Essas configurações são codificadas:

l O tempo máximo de autenticação refere-se a quanto tempo um token de auten-
ticação do IdP é válido após ser emitido. O tempo máximo de autenticação codificado
do SAML específico do site é de 24 dias.

l A inclinação da resposta é a diferença máxima em segundos entre o horário do
Tableau Server e o horário da criação da asserção (com base no horário do servidor
IdP) que ainda permite que a mensagem seja processada. O valor específico do site
em código para isso é 59 segundos.

Nome de usuário: obrigatório. Além do atributo de configuração SAML em todo o ser-

vidor, o atributo de configuração SAML específico do site deve ser definido como "nome de

usuário".

Observação: para que o SAML específico do site opere com êxito com um

padrão SAML de todo o servidor, o atributo username configurado para SAML

de todo o servidor com a chave de configuração wgser-

ver.saml.idpattribute.username deve ser "username". O IdP usado para

SAML em todo o servidor deve fornecer o nome de usuário em umatributo

chamado "nome de usuário".
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Configurar o servidor para oferecer suporte para SAML específico ao site

Após completar os pré-requisitos listados acima, você pode executar os comandos a seguir

para configurar o servidor para suportar SAML específico ao site.

1. Configurar SAML em todo o servidor. Nomínimo, você deve executar o seguinte

comando TSM (se você já configurou o SAML em todo o servidor, pule para a Etapa

2):

tsm authentication saml configure --idp-entity-id <tableau-

server-entity-id> --idp-return-url <tableau-server-return-

url> --cert-file <path-to-saml-certificate.crt> --key-file

<path-to-saml-keyfile.key>

2. Habilite o SAML do site. Execute os seguintes comandos:

tsm authentication sitesaml enable

tsm pending-changes apply

Sobre os comandos

Ocomando sitesaml enable expõe a guiaAutenticação na páginaConfigurações
de cada site na IU daWeb do Tableau Server. Após a configuração do servidor para
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suportar o SAML de site, continue a Configurar SAML para um site, para trabalhar com as

configurações na guiaAutenticação.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Caso queira analisar os comandos e as configurações que serão usadas ao executar pen-

ding-changes apply, execute o comando a seguir antes:

tsm pending-changes list --config-only

Configurar SAML para um site

Esta seção o guia pelas etapas de configuração que aparecem na páginaAutenticação,
na interface de usuário daWeb do Tableau Server. Em uma instalação do Tableau Server

auto-hospedado, esta página aparece apenas quando o suporte para SAML específico ao

site estiver habilitado no nível do servidor. Está habilitado por padrão no Tableau Cloud.

Observação: Para concluir esse processo, você precisará tambémda documentação

que seu IdP fornecer. Procure tópicos que referenciam a configuração ou definição de

um provedor de serviços para uma conexão SAML ou adição de um aplicativo.

Etapa 1: exportar metadados do Tableau

Para criar a conexão de entre o SAML e seu Tableau Server IdP, é necessário trocar os

metadados exigidos entre os dois serviços. Para obter metadados do Tableau Server, faça

uma das seguintes etapas. Consulte a documentação de configuração de SAML do IdP
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para confirmar a opção correta.

l SelecioneExportar metadados para baixar um arquivo XML que contenha a ID da

entidade SAML do Tableau Server, URL do Assertion Consumer Service (ACS) e o

certificado X.509.

A ID da entidade é específica de site e baseada na ID de entidade em todo o servidor

especificada ao habilitar o sites SAML no servidor. Por exemplo, se você especificou

https://tableau_server, talvez você veja a seguinte ID de entidade para o

site:

https://tableau_ser-

ver/samlservice/public/sp/metadata?alias=48957410-9396-

430a-967c-75bdb6e002a0

Não é possível modificar a ID de entidade específica de site ou a URL ACS gerada

pelo Tableau.

l SelecioneBaixar certificado de entrada e criptografia, se o seu IdP espera as

informações necessárias de umamaneira diferente. Por exemplo, se ele deseja que

você insira a ID da entidade Tableau Server, a URL do ACS e o certificado X.509 em

locais separados.

A imagem a seguir foi editada paramostrar que essas configurações são asmesmas

no Tableau Cloud e no Tableau Server.

Etapas 2 e 3: etapas externas
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Para a Etapa 2, para importar osmetadados exportados na etapa 1, faça logon na sua

conta IdP e siga as instruções fornecidas pela documentação do IdP para enviar osmeta-

dados de Tableau Server.

Para a Etapa 3, a documentação do IdP irá orientá-lo sobre como fornecer metadados ao

provedor de serviço. Ela instruirá para você baixar um arquivo demetadados, ou exibirá o

código XML. Se exibir o código XML, copie e cole-o em umnovo arquivo de texto e salve o

arquivo em uma extensão .xml.

Etapa 4: importar metadados do IdP para o site do Tableau

Na página deAutenticação no Tableau Server, importe o arquivo demetadados baixado
do IdP ou configuradomanualmente no XML, se fornecido.

Etapa 5: corresponder atributos

Os atributos contêm autenticação, autorização e outras informações sobre um usuário. Na

colunaNome de asserção do provedor de identidade (IdP), forneça os atributos que
contêm as informações exigidas pelo Tableau Server.

l Nome de usuário ou e-mail: (obrigatório) insira o nome do atributo que armazena
nomes de usuário ou endereços de e-mail.

l Nome para exibição: (opcional, mas recomendado) alguns IdPs usam atributos

separados para nomes e sobrenomes. Outros IdPs usam o nome completo em um

atributo.

Selecione o botão que corresponda àmaneira que seu IdP armazenar os nomes.

Por exemplo, se o IdP combinar o nome e o sobrenome emumatributo, selecione
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Nome de exibição e insira o nome do atributo.

Etapa 6: gerenciar usuários

Selecionar usuários existentes do Tableau Server ou novos usuários que você deseja apro-

var para logon único.

Quando você adiciona ou importa usuários, tambémpode especificar o tipo de autenticação

deles. Na página Usuários, você pode alterar o tipo de autenticação dos usuários sempre

após adicioná-los.

Para obter mais informações, consulte Adicionar usuários a um site ou Importar usuários a

Definir o tipo de autenticação do usuário para SAML.

Tableau Software 1159

Ajuda do Tableau Server noWindows



Importante: usuários que se autenticam com umSAML específico a cada site podem

pertencer a apenas um site. Se um usuário precisar acessar vários sites, defina o tipo

de autenticação para o padrão do servidor. Dependendo de como o SAML específico

a cada site foi configurado pelo administrador do servidor, o padrão do servidor é

SAML de autenticação local ou de todo o servidor.

Etapa 7: solucionar problemas

Comece com as etapas de solução de problemas sugeridas na página Autenticação. Se

essas etapas não resolverem o problema, consulte Solucionar problemas do SAML.

Atualizar o certificado SAML

Depois de configurar a autenticação SSL, talvez seja necessário atualizar o certificado peri-

odicamente. Em alguns casos, talvez você precise alterar o certificado paramudanças ope-

racionais no ambiente de TI. Em ambos os casos, você deve usar o TSMou a página de

autenticação do site para atualizar o certificado SAML que já foi configurado.

Abaixo estão as etapas para atualizar o certificado e os arquivos-chave para imple-

mentações SAML específicas do servidor e do site.

Certificado de atualização para SAML em todo o servidor

Para alterar ou atualizar o certificado (e o arquivo de chave correspondente, se necessário)

para SAML em todo o servidor, siga as etapas abaixo:

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Interrompa o Tableau Server.
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Você pode fazer isso na interface de usuário daWeb do TSM, clicando em Tableau
Server em execução, e selecionandoParar o Tableau Server ou na linha de
comando, usando o comando tsm stop.

3. Na guiaConfiguração, selecione Identidade e acesso do usuário e, em seguida,

a guiaMétodo de autenticação.

4. ParaMétodo de autenticação, selecioneSAML.

5. Conclua as Etapas de 1 a 4 na interface gráfica do usuário para atualizar o arquivo de

certificado SAML e trocar metadados entre o Tableau Server e seu IdP.

6. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de con-
figuração.
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7. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

8. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Depois de alterar o certificado, você deve executar o tsm pending-changes apply

para reiniciar os serviços do Tableau Server. Também recomendamos reiniciar quaisquer

outros serviços no computador que usem o certificado SAML. Se estiver alterando um cer-

tificado raiz no sistema operacional, deverá reiniciar o computador.

Certificado de atualização para SAML específico do site

Ocertificado utilizado parametadados do site Tableau é fornecido pelo Tableau e não é

configurável. Para atualizar o certificado para SAML específico do site, você deve carregar

um novo certificado para o seu IdP e trocar novamente osmetadados com o Tableau Ser-

ver.

1. Entre no site como umadministrador de site ou servidor e selecioneConfigurações
> Autenticação.

2. Nos tipos de autenticação, selecioneEditar conexão para expandir a interface de
usuário de autenticação.

3. Abra uma nova guia ou janela e entre na sua conta IdP.

4. Use as instruções fornecidas pela documentação do IdP para carregar um novo cer-

tificado SAML.

5. Baixe o novo arquivo demetadados XML para fornecer ao Tableau Server.

6. Retorne à páginaAutenticaçãono Tableau Server e, na etapa 4 da interface de usu-
ário, importe o arquivo demetadados que você baixou do IdP.

7. Clique emSalvar após ter atualizado as informações de configuração.
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Solucionar problemas do SAML

Este tópico oferece informações sobre solucionar problemas que podem ocorrer quando

você configura a autenticação SAML.

SAML e habilitar logon automático

Caso você esteja usando SAML e o Tableau Server tambémesteja configurado para usar o

Active Directory, não selecione tambémHabilitar logon automático.Habilitar logon
automático e SAML não podem ser usados namesma instalação do servidor.

Erro HTTP Status 500 ao configurar o SAML

Emalguns casos, pode ocorrer um erro HTTP de status 500, bem como o seguinte erro

após habilitar SAML e navegar para a URL do Tableau Server em umnavegador:

org.opensaml.saml2.metadata.provider.MetadataProviderException:

User specified binding is not supported by the Identity Provider

using profile urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:SSO:browser

Para ajudar a solucionar este erro, certifique-se de:

l A URL do IdP para o perfil SSOespecificado na guia SAML está correta.

l A URL do IdP para o perfil do SSO fornecido durante a criação do provedor de ser-

viços no IdP está correta.

l O IdP é configurado para usar as solicitações HTTP-POST]. (Redirecionamento e

SOAP não compatíveis.)

Se qualquer uma dessas configurações não estiver correta, faça as atualizações apro-

priadas e execute as etapas de configuração do SAML novamente, iniciando com a geração

e exportação do documento demetadados de XML do Tableau Server.

Se essas configurações estiverem corretas, mas você ainda precisa ver o erro, examine o

XML demetadados produzido pelo Tableau Server e pelo IdP, conforme descrito emRequi-

sitos do SAML.
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Entrar por meio da linha de comando

OSAML não é usado para autenticação quando você entra no Tableau Server usando

tabcmd ou o utilitário de linha de comando da Extração de dados do Tableau (fornecido

com o Tableau Desktop), mesmo se o Tableau Server estiver configurado para usar o

SAML. Essas ferramentas exigem a autenticação configurada quando o Tableau Server foi

originalmente instalado (autenticação local ou AD).

Falha no logon: falha ao localizar o usuário

O logon falhamostrando a seguintemensagem:

>Login failure: Identity Provider authentication successful for

user <username from IdP>. Failed to find the user in Tableau

Server.

Esse erro normalmente significa que há falta de correspondência entre os nomes de usu-

ário listados no Tableau Server e os fornecidos pelo IdP. Para consertar isso, garanta que

haja correspondência. Por exemplo, se o nome de usuário de Jane Silva estiver arma-

zenado no IdP como jsmith, ele deverá ser armazenado no Tableau Server como

jsmith.

Falha de logon: descarregamento de SSL

O logon falhamostrando a seguintemensagem:

Unable to Sign In - Invalid username or password.

Além disso, os registros vizportal (definidos comomodo debug) contêm a seguintemen-

sagem:

DEBUG com.tableau.core.util.RemoteIP - Found header null in X-

FORWARDED-PROTO
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Observação: no SAML e posterior, para registrar eventos relacionados a , ambos viz-
portal.log.level e .vizportal.log.level devem estar definidos para debug. Para

obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.

Essa combinação demensagens indica uma configuração incorreta de um servidor proxy

externo que é SSL de descarregamento para a conexão com o Tableau Server. Para resol-

ver esse problema, consulte o artigo da KB, Erro "Não é possível entrar" e "nome de usuário

ou senha inválida" comSAML após atualizar.

Log de erros do SAML

A autenticação SAML ocorre fora do Tableau Server, assim, resolver os problemas de

autenticação pode ser difícil. Entretanto, tentativas de logon são registradas pelo Tableau

Server. É possível criar um instantâneo dos arquivos de registro e usá-los para resolver pro-

blemas. Para obter mais informações, consulte Instantâneos do arquivo de log (Arquivar

logs).

Observação: no SAML e posterior, para registrar eventos relacionados a , ambos viz-
portal.log.level e .vizportal.log.level devem estar definidos para debug. Para

obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.

Verificar se há erros de SAML nos seguintes arquivos no instantâneo do arquivo de registro

descompactado:
\vizportal\vizportal-<n>.log

Oprocesso do aplicativo (vizportal.exe) é responsável pela autenticação; portanto, as res-

postas do SAML são registradas por esse processo.

Barra

Na guia SAML, confirme se aURL de retorno do Tableau Server não termina com uma

barra
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Correto: http://tableau_server

Incorreto: http://tableau_server/

Confirmar conectividade

Confirme se o Tableau Server configurado tem umendereço de IP roteável ou umNAT no

firewall que permite tráfego bidirecional diretamente ao servidor.

Você pode testar sua conectividade executando telnet no Tableau Server e tentando conec-

tar com o IdP de SAML. Por exemplo: C:\telnet 12.360.325.10 80

O teste acima deve conectá-lo à porta HTTP (80) no IdP e você deve receber um cabe-

çalho HTTP.

Múltiplos domínios

Na guia SAML, confirme se o atributoDomínio do Tableau Server detectará o domínio
nodomain\username format na declaração SAML deixando-a em branco.

Correto:<empty>

Incorreto: seudominio.com

Kerberos

Kerberos é um protocolo de autenticação de três vias que baseia-se no uso de serviço de

rede de terceiros confiáveis, denominados KeyDistribution Center (KDC), para confirmar a

identidade dos computadores e oferecer conexões seguras entre eles por meio da troca de

tickets. Esses tickets fornecem autenticaçãomútua entre computadores ou serviços, veri-

ficando se um tem permissão de acessar o outro.

OTableau Server é compatível com a autenticação do Kerberos em umambiente Active

Directory Kerberos, com autenticação para que o Tableau Server sejamanipulado pelo

Kerberos.
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Observação: O suporte do Kerberos no Tableau Server é para autenticação do usu-

ário. Ele não trata de permissões e autorizações internas relacionadas ao conteúdo do

Tableau Server, como pastas de trabalho.

Como o Kerberos funciona

Quando você configura o Tableau Server para Kerberos em umambiente Active Directory

(AD), o controlador de domínio AD também funciona como KeyDistribution Center (KDC)

do Kerberos e emite Ticket Granting Tickets (TGT) para outros nós no domínio. Os usuários

autenticados pelo KDC não precisam ser autenticados novamente ao se conectarem ao

Tableau Server.

O procedimento seguinte é um diagrama do fluxo de trabalho da autenticação.

O usuário se registra no domínio
Active Directory.

O KDC do Kerberos autentica o usuário e
envia um Ticket Granting Ticket (TGT) ao
seu computador.
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O usuário se conecta ao Tableau Ser-
ver, Tableau Desktop ou em um nave-
gador da Web.

OTableau Server autentica o usuário.

Requisitos do Kerberos

É possível configurar a autenticação do Kerberos para o Tableau Server em execução nos

ambientes do Active Directory.

Requisitos gerais

l Balanceador de carga externa/servidor proxy: se você for usar o Tableau Server

com o Kerberos em umambiente que tenha balanceadores de carga externos

(ELBs) ou servidor proxy, será necessário instalá-los antes de configurar o Kerberos

no utilitário de configuração do Tableau Server. Consulte Configuração de proxies

no Tableau Server.

l Suporte no navegador do iOS: um usuário do iOS poderá usar a autenticação do Ker-

beros com o Safari móvel se um perfil de configuração especificando a identidade do

Kerberos do usuário estiver instalado. Consulte Configuração de um dispositivo iOS

para o suporte Kerberos na Ajuda do TableauMobile. Para obter mais informações

sobre a compatibilidade com o SSOdo Kerberos, consulte Suporte do cliente

Tableau para o SSOdo Kerberos.

l OTableau Server suporta delegação restrita para autenticações em fontes de

dados. Neste cenário, o acesso a dados do Tableau recebe direitos especificamente

sobre os SPNs do banco de dados de destino. A delegação não restrita não é aceita.

l As fontes de dados suportadas (SQL Server, MSAS, PostgreSQL, Hive/Impala e

Teradata) devem estar configuradas para a autenticação do Kerberos.

l Umarquivo keytab configurado com umnome do provedor de serviços para o

Tableau Server para autenticação de usuário. Para obter mais informações, con-

sulte Saibamais sobre os requisitos do Keytab..
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Requisitos do Active Directory

É necessário cumprir os requisitos a seguir para executar o Tableau Server com o Kerberos

em umambiente do Active Directory:

l OTableau Server deve usar umActive Directory (AD) para autenticação.

l Odomínio deve ser umAD 2003 ou posterior para conexões do Kerberos para o

Tableau Server.

l Suporte ao Smartcard: os smartcards são aceitos quando os usuários efetuam logon

nas estações de trabalho com um smartcard, e isso faz com que umTGT do Kerberos

seja concedido ao usuário no Active Directory.

l Logon único (SSO): os usuários devem receber uma concessão de TGT (Ticket Gran-

ting Ticket) do Kerberos no Active Directory, ao fazer o logon nos computadores. Este

é um comportamento padrão para PCs comWindows unidos por domínios e para

Macs que usam o AD como o servidor de conta da rede. Para obter mais informações

sobre como usar computadores comMac e Active Directory, consulte Associe seu

Mac a um servidor de conta da rede na base de dados de conhecimento de dados da

Apple.

Delegação do Kerberos

Para cenários de delegação do Kerberos, é exigido o seguinte:

l Se o domínio for AD 2003 ou posterior, a delegação de domínio único do Kerberos

será suportada. Os usuários, o Tableau Server e o banco de dados de backend

devem estar nomesmo domínio.

l Se o domínio for AD 2008, o suporte entre domínios será limitado. Usuários de outros

domínios podem ser delegados se as seguintes condições forem atendidas: O

Tableau Server e o banco de dados de backend devem estar nomesmo domínio e

uma confiança bidirecional é necessária entre o domínio em que o Tableau Server

reside e o domínio do usuário.
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l Se o domínio for 2012 ou posterior, a delegação completa entre domínios será supor-

tada. OAD 2012 R2 é preferido por ter uma caixa de diálogo para configurar a dele-

gação restrita, enquanto o 2012 semR2 exige configuraçãomanual.

Saiba mais sobre os requisitos do Keytab.

A autenticação Kerberos depende das credenciais armazenadas em arquivos espe-

cialmente formatados chamados arquivos keytab. Pode ser necessário gerar arquivos key-

tab para sua implantação do Tableau Server. Este tópico descreve os arquivos keytab

usados pelo Tableau Server para acessar vários serviços em uma empresa típica. Talvez

seja necessário gerar keytabs para integrar o Tableau aos seguintes serviços:

l Autenticação de usuário (SSO) no Windows Active Directory

l Delegação de fonte de dados

l Sistema operacional

l Serviço do diretório

Se sua empresa incluir profissionais de TI que tratam de identidade, autenticação e/ou

segurança, você deve trabalhar com eles para criar um plano para gerar keytabs ade-

quados para a implantação do Tableau Server.

Autenticação de usuário (SSO) no Windows Active Directory

Caso você use o Active Directory como o repositório de identidades do Tableau Server, e

queira que os usuários autentiquem com oKerberos SSO, será necessário gerar um

arquivo keytab para o Tableau Server.

O Tableau esta executando no... Precisa gerar o keytab manu-
almente?

Windows no domínio do Active Directory Sim

Linux no domínio do Active Directory Sim

Windows ou Linux em ambiente que não seja o
Active Directory

O SSO do Kerberos não é um cenário
compatível.

Siga as recomendações a seguir (para versões doWindows e Linux do Tableau Server):
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l Crie uma conta de serviço em seu diretório para o Tableau Server.

l Crie um arquivo keytab especialmente para a conta de serviço do Tableau Server. Na

reutilize o arquivo keytab que a conta/sistema operacional do computador usa para

autenticação. Você pode usar omesmo keytab para Kerberos SSOusado para a

autenticação do diretório no cenário acima.

l É necessário criar nomes principais do servidor (SPN) no Active Directory para o ser-

viço do Tableau Server.

l Use o arquivo de lote na próxima seção para criar os SPNs e o arquivo keytab.

l Depois de criar os SPNs, faça o upload do arquivo keytab conforme descrito emCon-

figurar o Kerberos.

Arquivo de lote: definir o SPN e criar keytab no Active Direc-
tory

Você pode usar um arquivo de lote para definir os nomes principais do servidor (SPN) e

criar um arquivo keytab. Essas operações são parte do processo para habilitar o SSOdo

Kerberos para o Tableau Server (noWindows e no Linux) em execução no Active Directory.

Nas versões anteriores do Tableau Server (antes de 2018.2), o script de configuração foi

gerado a partir do utilitário de configuração do Tableau Server.

Para gerar um script de configuração, copie e cole os conteúdos a seguir do arquivo de lote

em umarquivo de texto. O arquivo de lote cria nomes principais do servidor (SPN) para o

Tableau Server e criará um arquivo keytab para o usuário especificado no arquivo.

Siga as instruções nos conteúdos do arquivo. Depois de concluir a personalização do

arquivo, salve como umarquivo .bat.

Este arquivo deve ser executado em umdomínio Active Directory por um administrador de

domínio, que deverá fornecer a senha da conta de serviço especificada no arquivo.

O arquivo de lote usa os comandos set, setspn e ktpass doWindows.
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Observação: o arquivo de lote abaixo é autodocumentado. No entanto, se você não
tiver experiência com o Kerberos e a geração de arquivos keytab, recomenda-se a lei-

tura da publicação do blog daMicrosoft, Tudo o que você precisa saber sobre arquivos

keytab, antes de continuar. Os detalhes do ambiente na sua organização podem exigir

configuração adicional do comando ktpass. Por exemplo, você deve determinar o que

definir para o parâmetro /crypto. Recomenda-se especificar um único valor

/crypto, que é exigido pelo KDC. Consulte o artigo daMicrosoft, ktpass para obter a

lista completa de valores suportados para o parâmetro /crypto.

Conteúdos do SPN e arquivo de lote keytab

@echo off

setlocal EnableDelayedExpansion

REM *******

REM This script generates the Service Principal Names (SPNs)

and keytab files required for

REM Kerberos SSO with Apache.

REM This script executes set, setspn, and ktpass commands inclu-

ded in any Windows Server

REM Operating System from 2003 on.

REM Before running this script you must enter configuration

information for the setspn and

REM ktpass commands.

REM Elements that require your configuration information are

enclosed in as such:

REM ! -- and --!.

REM After you customize this file, save it as a .bat file, and

run on a domain-joined

REM computer.

REM This script must be run by a Domain admin.
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REM **********

REM The following set command will prompt the domain admin for

credentials of the

REM Tableau Server service account.

REM This account must be a valid domain user account.

REM If the password contains a literal \" (blackslash - double

quote), all backslashes

REM immediately before the double quote must be

REM duplicated when typed for the password to work, e.g. if

password contains

REM \" replace with \\", if passwords contains \\" replace with

\\\\"

set /p adpass= "Enter password for the Tableau Server service

account."

set adpass=!adpass:"=\"!

REM **********

REM The following setspn commands create the SPN in the domain.

REM More information on setspn can be found here:

REM http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731241

(WS.10).aspx

REM Enter the canonical FQDN and the host names for Tableau Ser-

ver followed by the

REM Tableau Server service account name.

REM Use this syntax: HTTP/hostname domain\service_account_name.

REM The example below shows syntax for a computer named "table-

au01" in the "example.lan"

REM domain, with service account, "tab-serv-account":

REM setspn -s HTTP/tableau01 example\tab-serv-account

REM setspn -s HTTP/tableau01.example.lan example\tab-serv-
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account

REM DNS and AD are not case sensitive, but the keytab files

are. Verify that host names

REM match letter case as stored in DNS.

REM Use Windows Server's DNS Manager utility to verify host

name case.

REM **********

echo Creating SPNs...

setspn -s HTTP/!--replace with canonical host name and service

account --!

setspn -s HTTP/!--replace with canonical FQDN and service

account --!

REM **********

REM The following commands create the keytab file in the same

directory where the

REM bat file is run. More information on ktpass can be found

here:

REM https://docs.microsoft.com/en-us/windows-ser-

ver/administration/windows-commands/ktpass

REM Note: keytab files are case-sensitive.

REM The realm following the FQDN should be all uppercase.

REM Syntax is:

REM ktpass /princ HTTP/!--FQDN--!@!--Kerberos_Realm--! /pass

!adpass!

REM /pttype KRB5_NTPRINCIPAL /crypto !--cipher--! /out key-

tabs\kerberos.keytab

REM Best practice: specify the /crypto value that is required

by your KDC.

REM Options for /crypto = {DES-CBC-CRC|DES-CBC-MD5|RC4-HMAC-

NT|AES256-SHA1|AES128-SHA1|All}
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REM Specifying /crypto All will result in passwords stored with

RC4 cipher, which is

REM no longer considered secure.

REM When using AES256-SHA1 OR AES128-SHA1, the /mapuser option

must be included

REM in the ktpass command to ensure the keytab file is mapped

properly to the user. For example:

REM ktpass /princ HTTP/!--FQDN--!@!--Kerberos_Realm--! /pass !ad-

pass! /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /mapuser <domain\username>

/crypto AES256-SHA1 /out keytabs\kerberos.keytab

REM The following example shows the ktpass syntax with the exam-

ple.lan configuration from above:

REM ktpass /princ HTTP/!--FQDN--!@!--Kerberos_Realm--! /pass !ad-

pass! /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto DES-CBC-CRC /out key-

tabs\kerberos.keytab

REM **********

echo Creating Keytab files in %CD%\keytabs

mkdir keytabs

ktpass /princ HTTP/!--FQDN--!@!--Kerberos_Realm--! /pass !ad-

pass! /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto DES-CBC-CRC /out key-

tabs\kerberos.keytab

Sistema operacional

Se sua empresa usa o Kerberos para autenticação, o computador onde o Tableau Server

está sendo executado deve ser autenticado com o escopo do Kerberos no qual está sendo

executado.

O Tableau esta executando no... Precisa gerar o keytab manu-
almente?

Windows no domínio do Active Directory Não

Linux no domínio do Active Directory Sim
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Windows ou Linux em ambiente que não seja o
Active Directory

Sim

Se você estiver executando o Tableau Server noWindows e o computador estiver vin-

culado ao Active Directory, não será necessário gerenciar ou gerar um arquivo keytab para

o sistema operacional.

Se estiver executando o Tableau Server no Linux em umescopo do Kerberos(MIT KDC ou

Active Directory), será necessário gerar um arquivo keytab especificamente para o sistema

operacional do computador. O keytab criado para o computador deve ser especificamente

para a autenticação do sistema operacional. Não use omesmo arquivo keytab para auten-

ticação do sistema operacional que será usado para os outros serviços descritos pos-

teriormente neste tópico.

Serviço do diretório

Se sua empresa usar um serviço de diretório, como LDAP ou Active Directory, para geren-

ciar a identidade de usuário, o Tableau Server solicitará acesso de apenas leitura para o

diretório.

Como alternativa, é possível configurar o Tableau Server para gerenciar todas as contas

instalando com um repositório de identidades local. Nesse caso, não será necessário um

keytab.

A tabela a seguir resume as solicitações do keytab:

O Tableau esta exe-
cutando no...

Serviço do diretório Precisa gerar o keytab
manualmente?

Windows no domínio
do AD

Active Directory Não

Windows LDAP (GSSAPI bind) Sim

Linux Active Directory ou LDAP (asso-
ciação GSSAPI)

Sim
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Windows ou Linux Active Directory ou LDAP (asso-
ciação simples)

Não

Windows ou Linux Repositório de identidades local Nenhum keytab exigido.

Se precisar gerar um keytabmanualmente para este cenário, você vai usá-lo para asso-

ciaçãoGSSAPI ao diretório. Siga as recomendações a seguir:

l Crie uma conta de serviço em seu diretório para o Tableau Server.

l Crie um arquivo keytab especialmente para a conta de serviço do Tableau Server. Na

reutilize o arquivo keytab que a conta/sistema operacional do computador usa para

autenticação.

l Faça upload do arquivo keytab como parte da configuração json do repositório de

identidades do Tableau Server. Consulte Entidade identityStore.

Como parte do seu plano de recuperação de desastres, recomendamosmanter um backup

dos arquivos keytab e conf em um local seguro fora do Tableau Server. Os arquivos keytab

e conf que você adicionar ao Tableau Server serão armazenados e distribuídos para outros

nós pelo Serviço de arquivos do cliente. No entanto, os arquivos não são armazenados em

um formato recuperável. Consulte Serviço de arquivo do cliente do Tableau Server.

Delegação de fonte de dados

Tambémé possível usar a delegação do Kerberos para acessar fontes de dados em um

Active Directory. Neste cenário, os usuários podem ser autenticados para o Tableau Server

com qualquer mecanismo de autenticação compatível (SAML, autenticação local, Kerberos

etc.) e acessar fontes de dados habilitadas pelo Kerberos.

Siga as recomendações a seguir:

l A conta do computador do Tableau Server (Windows ou Linux) deve estar no domínio

do Active Directory.

l Oarquivo keytab usado para a delegação do Kerberos pode ser omesmo usado para
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a autenticação de usuário (SSO ) do Kerberos.

l Okeytab deve ser mapeado para o principal do servidor para a delegação do Ker-

beros no Active Directory.

l Você pode usar omesmo keytab para várias fontes de dados.

Para obter mais informações, consulte os tópicos de configuração a seguir:

l Tableau Server no Linux: Habilitar a delegação do Kerberos

l Tableau Server noWindows: Habilitar a delegação do Kerberos

Configurar o Kerberos

É possível configurar o Tableau Server para usar o Kerberos. Isso permite oferecer uma

experiência de logon único (SSO) em todos os aplicativos da empresa. Antes de configurar

o Tableau Server para Kerberos tenha certeza de que o seu ambiente atende aosRequi-

sitos do Kerberos.

Observação: a delegação restrita do Kerberos para SSO para Tableau Server não é
aceita. (Delegação restrita para fontes de dados é aceita.) Para obter mais infor-

mações, consulte Logon único, SSOemRequisitos do Kerberos.

Para configurar o Kerberos, é necessário habilitar o Kerberos primeiro e depois especificar

um arquivo keytab para a autenticação do usuário. O arquivo keytab especificado deve ser

configurado com umnome de provedor de serviços para o Tableau Server, com o pro-

pósito de autenticação do usuário. Se estiver usando a autenticação do Kerberos para as

fontes de dados, essas credenciais deverão ser incluídas no arquivo keytab único espe-

cificado durante a configuração do Kerberos no Tableau Server.

Como parte do seu plano de recuperação de desastres, recomendamosmanter um backup

do arquivo keytab em um local seguro fora do Tableau Server. O arquivo keytab que você

adicionar ao Tableau Server será armazenado e distribuído para outros nós pelo Serviço
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de Arquivos do Cliente. No entanto, o arquivo não é armazenado em um formato recu-

perável. Consulte Serviço de arquivo do cliente do Tableau Server.

Usar a interface na Web do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique em Identidade e acesso do usuário na guiaConfiguração, em seguida cli-

que emMétodo de autenticação.

3. EmMétodo de autenticação, selecioneKerberos nomenu suspenso.

4. EmKerberos, selecioneHabilitar Kerberos para acesso único (SSO).

5. Para copiar o arquivo keytab para o servidor, clique emSelecionar arquivo e nave-
gue até o arquivo em seu computador.

6. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de con-
figuração.

7. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:
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8. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Usar a CLI do TSM

1. Se estiver usando o Tableau Server em uma implementação de cluster distribuído,

então será necessário distribuir manualmente o arquivo keytab em cada nó e depois

definir as permissões. Copie o arquivo keytab para omesmo diretório em cada nó do

cluster. Após copiar o arquivo keytab em cada nó e definir suas permissões, execute

os seguintes comandos TSMemumnó. A configuração será propagada para cada

nó.

2. Digite o seguinte comando para especificar a localização e o nome do arquivo key-

tab:

tsm authentication kerberos configure --keytab-file <path-

to-keytab_file>

3. Digite o seguinte comando para habilitar o Kerberos:

tsm authentication kerberos enable

4. Execute tsm pending-changes apply para aplicar as alterações.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.
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Confirmar configuração de logon único

Quando o Tableau Server tiver reiniciado, teste a sua configuração do Kerberos de um nave-

gador da web em um computador diferente digitando o nome do Tableau Server na janela

URL:

Você deve ser autenticado automaticamente no Tableau Server.

Suporte do cliente Tableau para o SSO do Kerberos

Este artigo descreve alguns requisitos e nuances ao usar o logon único (SSO) do Kerberos

no Tableau Server, dependendo do cliente do Tableau e do sistema operacional. Os clientes

do Tableau tratados neste artigo incluem navegadores deWeb usuais, o Tableau Desktop e

o aplicativo do TableauMobile.

Suporte geral para cliente do navegador

Para usar o logon único (SSO) do Kerberos baseado em navegador, o seguinte deve ser

verdadeiro:

l OKerberos deve estar habilitado no Tableau Server.

l Ousuário deve ter um nome de usuário e senha para entrar no Tableau Server.

Observação: se houver falha no Kerberos SSO, os usuários poderão retornar para
as credencias de nome de usuário e senha.

l Ousuário deve ser autenticado no Active Directory com o Kerberos no computador
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ou dispositivomóvel do cliente. Especificamente, isso significa que ele tem umTicket

Granting Ticket (TGT) do Kerberos.

Tableau Desktop e clientes do navegador

NoWindows ou noMac, você pode usar o Kerberos SSOpara entrar no Tableau Server a

partir das versões a seguir do Tableau Desktop ou do navegador. Onde indicado, a con-

figuração adicional é necessária.

Windows

l Tableau Desktop 10.3 ou versões posteriores compatíveis.

l Internet Explorer - compatível, pode necessitar de configuração, veja aObservação
1.

l Chrome - compatível, pode necessitar de configuração, veja aObservação 1.
l Firefox - requer configuração - veja aObservação 2.
l Safari - não suportado

MacOS X

l Tableau Desktop 10.3 ou versões posteriores

l Safari - suportado

l Chrome - veja aObservação 3
l Firefox - veja aObservação 2
l Internet Explorer - não suportado

Cliente do aplicativo Tableau Mobile

Emumdispositivo iOS ou Andoid, utilize as seguintes versões do TableauMobile ou do

navegador móvel para usar a autenticação Kerberos no Tableau Server:

iOS

l Aplicativo Tableau Mobile - veja aObservação 4
l Safari - veja aObservação 4
l Chrome - não suportado

Android - veja a Observação 5
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l Aplicativo Tableau Mobile

l Chrome

Sistema operacional e observações específicas do navegador

As observações a seguir descrevem os requisitos de configuração ou problemas com deter-

minadas combinações de sistema operacional e cliente.

Observação 1: Internet Explorer ou Chrome na área de tra-
balho do Windows

OSSOdo Kerberos é compatível com Internet Explorer e Chromemas requer a con-

figuração nasOpções de Internet do Windows:

1. Habilite aAutenticação integrada do Windows.

2. Verifique se a URL do Tableau Server está na zona de intranet local.

Certas vezes, o Internet Explorer poderá detectar zonas de intranet e configurar esta

definição. Se a URL do Tableau Server não tiver sido detectada e configurada, então

você precisará adicionar manualmente a URL na zona da intranet local.

Para habilitar a autenticação integrada doWindows:

1. No Painel de Controle doWindows, abraOpções da Internet.

2. Na guiaAvançado role a página para baixo até a seçãoSegurança.

3. SelecioneHabilitar a autenticação integrada do Windows.

4. Clique emAplicar.

Para verificar ou adicionar a URL do Tableau Server à zona de intranet local:

1. No Painel de Controle doWindows, abraOpções da Internet.

2. Na guiaSegurança, selecione Intranet local e, em seguida, clique emSites.
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3. Na caixa de diálogo Intranet local, clique emAvançado.

No campoSites da Web, procure pela URL local do Tableau Server.

Em algumas empresas, os administradores de TI usarão um curinga (*) para espe-

cificar asURLs internas. Por exemplo, a URL a seguir inclui todos os servidores no

namespace example.lan interno na zona de intranet local:

https://*.example.lan

A imagem a seguir mostra umaURL específica do https://-

tableau.example.lan.

4. Se a URL do Tableau Server ou umaURL curinga não for especificada no campo

Sites da Web, insira a URL do Tableau Server no campoAdicionar este site da
Web à zona, clique emAdicionar e, em seguida, emOK.

Se a URL do Tableau Server já estiver listada emSites da Web, basta fechar a
caixa de diálogo.
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Observação 2: Firefox na área de trabalho do Windows ou do
Mac OS X

Use o Firefox comKerberos SSOnoWindows ou noMac para entrar no Tableau Server.

Para isso, é necessário concluir as seguintes etapas para configurar o suporte do Firefox

para Kerberos:

1. No Firefox, insira about:config na barra de endereços.

2. Clique emSerei cuidadoso, prometo quando avisado sobre a alteração das con-

figurações avançadas.

3. Insira negotiate na caixaPesquisar.

4. Clique duas vezes em network.negotiate-auth.allow-non-fqdn para alterar isso
para true.

5. Clique duas vezes em network.negotiate-auth.trusted-urls e insira o nome de
domínio totalmente qualificado (FQDN) do Tableau Server. Por exemplo, table-
au.example.com.
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Observação 3: Chrome na área de trabalho do Mac OS X

De acordo com a documentação do Chrome, o SSOdo Kerberos funciona em umMac

quando você inicializa o Chrome de uma janela terminal com o comando a seguir:

open -a "Google Chrome.app" --args --auth-server-whi-

telist="tableauserver.example.com"

em que tableauserver.example.com é a URL para o Tableau Server no seu ambi-

ente.

Contudo, encontramos resultados inconsistentes nos testes. Sendo assim, se quiser usar o

Kerberos SSOemumMac, recomendamos usar o Safari ou o Firefox. Para obter mais

informações, consulte a seçãoAutenticação integrada na autenticação de HTTP no site

The ChromiumProjects.

Observação: os usuários ainda podem usar o Chrome noMacOS X para fazer logon

no Tableau Server, mas poderão ser solicitados a inserir o nome de usuário e senha (o

logon único pode não funcionar).

Observação 4: Mobile Safari ou Tableau Mobile no iOS

OSSOdo Kerberos é compatível se o iOS estiver configurado para Kerberos. O dispositivo

iOS deve ter um perfil de configuração de autenticação do Kerberos instalado. Isto é geral-

mente feito por um grupo de TI corporativo. O suporte do Tableau não pode auxiliar com a

configuração dos dispositivos iOS para Kerberos. Veja o tópico de autenticação noGuia de

Implantação do TableauOnline.

Observação 5: plataforma Android

OSSOdo Kerberos não é aceito no aplicativo TableauMobile do sistema operacional

Android. Você ainda pode usar o seu dispositivo Android e o aplicativo do TableauMobile

ou um navegador compatível para se conectar ao Tableau Server. Neste cenário, em vez
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de autenticar com o Kerberos, os usuários serão solicitados a inserir as credenciais ao aces-

sar o Tableau Server.

Mais informações

l Guia de implantação do TableauMobile:Controle autenticação e acesso para o
TableauMobile

l Consulte Navegadores daWeb em Especificações técnicas do Tableau Server

Solucionar problemas do Kerberos

As sugestões de solução de problemas neste tópico são divididas em questões relacionadas

ao SSO (Single sign-on) no servidor e às fontes de dados delegadas.

Logon único no Tableau Server

Emumambiente do Kerberos SSO, um usuário que faz logon no Tableau Server a partir de

um navegador daWeb ou do Tableau Desktop poderá ver umamensagem indicando que o

Tableau Server não pode conectá-lo automaticamente (usando o logon único). Em vez

disso, ele sugere fornecer um nome e senha de usuário do Tableau Server.
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Solução de problemas de logon no computador do cliente

l Insira o nome de usuário e a senha—para verificar o acesso geral do usuário ao

Tableau Server, faça logon ao inserir o nome e senha de usuário.

Se as credenciais falharem, o usuário pode não ser um usuário no Tableau Server.

Para que o Kerberos SSO funcione, o usuário deverá ser capaz de acessar o

Tableau Server, além de receber umTicket Granting Ticket (TGT) do Active Direc-

tory (conforme descrito no item TGT nesta lista).

l Verifique outras credenciais SSO de usuários—Tente conectar ao SSOpara

Tableau Server usando outras contas de usuário. Se todos os usuários tiverem sido

afetados, o problema pode estar na configuração do Kerberos.

l Use um computador diferente do servidor—oKerberos SSO não funciona ao

fazer logon no Tableau Server do host local. Os clientes devem se conectar de um

computador que não seja o computador do Tableau Server.

l Use um nome do servidor, não o endereço IP—oKerberos SSOnão funciona

se você inserir um endereço IP como o nome do Tableau Server. Além disso, o

nome do servidor usado para acessar o Tableau Server deve corresponder ao nome

usado na configuração do Kerberos (consulte Entrada da tabela principal, abaixo).

l Confirme que o cliente possui o TGT—o computador do cliente deve ter umTGT

(Ticket Granting Ticket) do domínio do Active Directory. A delegação limitada, com

umproxy que conceda um tíquete, não é suportada.

Para confirmar se o computador do cliente é do tipo TGT, faça o seguinte:

l NoWindows, abra um prompt de comando e digite o seguinte: klist tgt

l NoMac, abra uma janela terminal e digite o seguinte: klist

O resultado exibirá umTGT para o usuário/domínio que estiver tentando autenticar

ao Tableau Server.
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Ocomputador cliente pode não ter umTGT nas seguintes circunstâncias:

l Ocomputador do cliente está usando uma conexão VPN.

l Ocomputador do cliente não está unido ao domínio (por exemplo, se for um

computador pessoal usado no ambiente de trabalho).

l Ousuário entrou no computador com uma conta local (não-domínio).

l Ocomputador é umMac que não está usando o Active Directory como servidor

de conta de rede.

l Confirme a versão e as configurações do navegador—para o logon no nave-

gador daWeb, certifique-se de que o navegador é compatível com o Kerberos e, se

necessário, se está configurado corretamente.

l O Internet Explorer (IE) e o Chrome funcionam "sem precisar de uma con-

figuração adicional" noWindows.

l OSafari funciona "sem precisar de uma configuração adicional" noMac.

l É necessária uma configuração adicional para o uso do Firefox.

Para obter mais informações, consulte Suporte do cliente Tableau para o SSOdo Ker-

beros.

Solução de problemas de erros de logon no servidor

Se você não puder resolver o problema do computador cliente, suas próximas etapas serão

solucionar o problema no computador que está executando o Tableau Server. O admi-

nistrador pode usar a ID de solicitação para localizar a tentativa de logon nos logs do Apa-

che no Tableau Server.

l Arquivos de log—Verifique se o error.log do Apache apresenta um erro com a data

e hora exatos da falha na tentativa de login.
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l Emumarquivo ziplog, estes logs estarão na pasta \httpd.

l No Tableau Server, esses logs estarão na pasta \data\tabsvc\logs\httpd\.

l Entrada da tabela principal – Se a entrada error.log exibir a mensagem "Não há

entrada de tabela principal correspondente a HTTP/<-

servername>.<domain>.<org>@”, por exemplo:

[Fri Oct 24 10:58:46.087683 2014] [:error] [pid 2104:tid

4776] [client 10.10.1.62:56789] gss_acquire_cred() failed:

Unspecified GSS failure. Minor code may provide more infor-

mation (, No key table entry found matching HTTP/-

servername.domain.com@)

Esse erro é o resultado de uma incompatibilidade entre quaisquer dos seguintes:

l URL do Tableau Server - A URL usada pelo computador cliente para aces-

sar o servidor.

Este é o nome a ser inserido no Tableau Desktop ou na barra de endereço do

navegador. Pode ser um shortname (http://servername) ou um nome

de domínio totalmente qualificado (http://servername.domain.com)

l Pesquisa de DNS reverso para o endereço IP servidor.
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Esta função procura por um nomeDNS usando um endereço IP.

No prompt de comando, digite:

ping servername

com o endereço IP que foi retornado ao fazer o ping no servidor, faça um tipo

de pesquisa de DNS reverso:

nslookup <ip address>

Ocomando nslookup retornará informações de rede do endereço IP. Na por-

çãoResposta não autoritativa da resposta, verifique se o nome de domínio total-

mente qualificado (FQDN) corresponde aos valores configurados a seguir: 

l Oarquivo .keytab do Kerberos

l Service Principal Name (SPN) para o servidor

Para obter mais informações sobre a configuração desses valores, consulte

Saibamais sobre os requisitos do Keytab..

Verificar script de configuração do Kerberos

Talvez seja necessário modificar o comando ktpass usado para gerar o arquivo keytab para

variáveis de ambiente. Revise as etapas de solução de problemas no artigo da Base de

dados de conhecimento, Não é possível gerar o script de configuração do Kerberos para o

Tableau Server.

Logon único da fonte de dados:

Falhas de acesso à fonte de dados delegada

Verifique os arquivos de registro vizqlserver para "workgroup-auth-mode":

l Emumarquivo ziplog, estes logs estarão na pasta \vizqlserver\Logs

l No Tableau Server, esses logs estarão na pasta \data\tabsvc\vizqlserver\Logs
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Procure "workgroup-auth-mode" nos arquivos log. Será exibida amensagem "o kerberos-

impersonate" não está "como tal".

Configuração de vários domínios da delegação do Kerberos

OTableau Server tem a capacidade de delegar usuários de outros domínios do Active

Directory. Se o seu banco de dados usa oMIT Kerberos, é necessário ajustar o seu prin-

cipal do Kerberos para omapeamento de usuário de banco de dados. Especificamente,

será necessário atualizar krb5.conf com regras para cada escopo do Kerberos dos quais os

usuários irão se conectar. Use amarca auth_to_local na seção [realms] para

mapear os nomes principais aos nomes de usuário local.

Por exemplo, considere um usuário, EXAMPLE\jsmith, cujo Principal do Kerberos é

jsmith@EXAMPLE.LAN. Neste caso, o Tableau Server especificará um usuário dele-

gado, jsmith@EXAMPLE. O Tableau Server usará o alias de domínio herdado do Active

Directory como Escopo do Kerberos.

O banco de dados de destino podem já ter uma regra, como a seguinte, paramapear o usu-

ário, jsmith@EXAMPLE.LAN, ao usuário do banco de dados, jsmith.

EXAMPLE.LAN = { 

   RULE:[1:$1@$0](.*@EXAMPLE.LAN)s/@.*//

   DEFAULT

}

Para suportar a delegação, é necessário adicionar outra regra paramapear o jsmi-

th@EXAMPLE para uma fonte de dados do usuário:

EXAMPLE.LAN = { 

   RULE:[1:$1@$0](.*@EXAMPLE.LAN)s/@.*//

   RULE:[1:$1@$0](.*@EXAMPLE)s/@.*//

   DEFAULT

}
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Consulte o tópico de Documentação doMIT Kerberos, krb5.conf, para obter mais infor-

mações.

Delegação restrita em domínios cruzados

Emalguns cenários com domínios cruzados, onde o KDC executa em um servidor Windows

anterior aoWindows 2012, a delegação pode falhar. Erros que podem ocorrer:

l Interfaces de rede do SQL Server: o sistema não consegue entrar em contato com um
controlador de domínio para enviar a solicitação de autenticação. Tente novamente
mais tarde.

l Cliente nativo do SQL Server: não foi possível gerar o contexto SSPI.

l O controlador de domínio retorna: KRB-ERR-POLICY error with a status

STATUS_CROSSREALM_DELEGATION_FAILURE (0xc000040b).

Domínios cruzados refere-se a um cenário em que o Tableau Server é executado em um

domínio diferente da fonte de dados com contas de serviço diferentes. Por exemplo:

l O Tableau Server executa no DomínioA na conta de serviço do DomínioA.

l O SQL Server executa no DomínioB na conta de serviço do DomínioB.

A delegação limitada tradicional só funciona se os dois servidores estão nomesmo domínio.

O usuário pode vir de outros domínios.

Se os erros apontados acima ocorrem, então, para habilitar esse cenário, o administrador

do Active Directory deve remover qualquer delegação limitada tradicional que esteja con-

figurada na conta de delegação. É possível remover delegações com as ferramentas de

gerenciamento do Active Directory ou ao remover os valores associados à propriedade do

Active Directory, msDS-AllowedToDelegateTo.

Se desejar preservar uma delegação existente em domínio simples com a delegação em

domínios cruzados, configure as duas pelo uso de uma delegação limitada com base em

recursos.

Para obter mais informações sobre o Kerberos e a delegação restrita, consulte o tópico da

Microsoft Visão geral da delegação restrita do Kerberos.
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Criação na Web

Há dois cenários de criação naWeb que não são compatíveis com a delegação do Ker-

beros: "Conectar a dados naWeb" e "Criar fontes de dados naWeb". O recurso ainda não

é compatível com a delegação. Especificamente, se você criar uma fonte de dados que usa

Kerberos na criação naWeb, a fonte de dados usará a autenticação da conta de serviço

Run As. Se quiser usar a delegação do Kerberos para criar uma fonte de dados, você deve

publicar com o Tableau Desktop. Para obter mais informações sobre a conta de serviço

Run As, consulte Acesso aos dados com a conta de serviço Run As.

Configurar autenticação do SSL mútuo

Ao usar o SSLmútuo, é possível fornecer uma experiência de acesso direto ao Tableau

Server aos usuários do Tableau Desktop, do TableauMobile e a outros clientes aprovados

do Tableau. Com oSSLmútuo, quando um cliente com um certificado SSL válido conecta-

se ao Tableau Server, o Tableau Server confirma a existência do certificado do cliente e

autentica o usuário, com base no nome de usuário no certificado. Se o cliente não tiver um

certificado SSL válido, o Tableau Server poderá recusar a conexão.

Você tambémpode configurar o Tableau Server para retornar à autenticação de nome de

usuário/senha se houver falha no SSLmútuo. Além disso, um usuário poderá fazer logon

usando a API REST com umnome de usuário e senha (se existir), se a autenticação de fall-

back estiver configurada ou não.

Limites de tempo da sessão de autenticação do usuário

Quando os usuários fazem logon comSSLmútuo, a sessão de autenticação é regida pelo

mesmométodo da configuração da sessão de autenticação global do Tableau Server.

Para clientes que se conectam ao Tableau Server usando um navegador daWeb, a con-

figuração da sessão de autenticação global é descrita na Lista de verificação do reforço de

segurança, consulte Consulte 10. Verificar a configuração de tempo da sessão.

As sessões para clientes conectados (Tableau Desktop, TableauMobile, Tableau Prep

Builder e Bridge) usam tokensOAuth paramanter os usuários conectados por meio do
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restabelecimento de uma sessão. Por padrão, todos os tokens de cliente OAuth são rede-

finidos após um ano. Um token de cliente expira quando não é usado em 14 dias. Você pode

alterar esses valores ao definir as opções refresh_token.absolute_expiry_in_

seconds e refresh_token.idle_expiry_in_seconds. Consulte Opções do

tsm configuration set.

Uso de certificados

Antes de habilitar e configurar o SSLmútuo, você deve configurar o SSL externo. OSSL

externo autentica o Tableau Server ao cliente e criptografa a sessão usando o certificado e a

chave, necessários quando você configura o SSL externo.

Para SSLmútuo, é necessário um arquivo de certificado adicional. O arquivo é uma con-

catenação de arquivos de certificação CA. O tipo de arquivo deve ser .crt. Uma "CA" é

uma autoridade de certificação que emite certificados aos computadores clientes que se

conectarão ao Tableau Server. A ação de upload do arquivo de certificado CA estabelece

uma confiança, que permite ao Tableau Server autenticar os certificados individuais que são

apresentados pelos computadores clientes.

Como parte do seu plano de recuperação de desastres, recomendamosmanter um backup

dos arquivos de certificado e revogação (se aplicável) em um local seguro fora do Tableau

Server. Os arquivos de certificado e revogação que você adiciona ao Tableau Server serão

armazenados e distribuídos a outros nós pelo Serviço de arquivos do cliente. No entanto, os

arquivos não são armazenados em um formato recuperável. Consulte Serviço de arquivo do

cliente do Tableau Server.

Chave RSA e tamanhos de curva ECDSA

Ocertificado CA usado para SSLmútuo deve ter uma força de chave RSA de 2048 ou um

tamanho de curva ECDSA de 256.

Você pode configurar o Tableau Server para aceitar os tamanhosmenos seguros definindo

as respectivas chaves de configuração:

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size
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Consulte Opções do tsm configuration set.

Requisitos do certificado do cliente

Os usuários que se autenticam no Tableau Server comSSLmútuo devem apresentar um

certificado de cliente que atenda aos requisitosmínimos de segurança.

Algoritmo de assinatura

Os certificados do cliente devem usar o algoritmo de assinatura SHA-256 oumaior.

O Tableau Server configurado para autenticação SSLmútua bloqueará a autenticação de

usuários com certificados de clientes que usam o algoritmo de assinatura SHA-1.

Os usuários que tentarem fazer logon com certificados de cliente SHA-1 encontram um

erro "Não foi possível entrar" e o seguinte erro será visível nos registros do VizPortal:

Unsupported client certificate signature detected: [certificate

Signature Algorithm name]

Você pode configurar o Tableau Server para aceitar o algoritmo de assinatura SHA-1

menos seguro definindo a opção de configuração tsm ssl.client_certificate_login.-

blocklisted_signature_algorithms.

Chave RSA e tamanhos de curva ECDSA

Ocertificado do Cliente usado para SSLmútuo deve ter uma força de chave RSA de 2048

ou um tamanho de curva ECDSA de 256.

OTableau Server falhará nas solicitações de autenticaçãomútua dos certificados do cli-

ente que não atendam a esses requisitos. Você pode configurar o Tableau Server para

aceitar os tamanhosmenos seguros definindo as respectivas chaves de configuração:

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size

Consulte Opções do tsm configuration set.

Usar a interface na Web do TSM
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1. Configurar o SSL para tráfego de HTTP externo e do Tableau Server.

2. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

3. Na guiaConfiguração, selecione Identidade e acesso do usuário >Método de
autenticação.

4. EmMétodo de autenticação, selecioneSSL mútuo nomenu suspenso.

5. EmSSLMútuo, selecioneUsar SSL mútuo e entrar automaticamente com os
certificados do cliente.

6. Clique emSelecionar arquivo e faça upload do arquivo de certificado de autoridade
de certificação (CA) no servidor.

O arquivo (.crt) é um arquivo completo que inclui certificados de CAs que são usados

para autenticação do cliente. O arquivo que você carrega deve ser uma concatenação

dos vários arquivos de certificado codificados pelo PEM, por ordem de preferência.

7. Insira as informações de configuração SSL restantes da sua empresa.

Formato do nome de usuário: quando o Tableau Server estiver configurado para
SSLmútuo, o servidor vai obter o nome de usuário do certificado do cliente, para que

possa estabelecer um logon direto para o usuário cliente. O nome usado pelo Tableau

Server dependerá de como o Tableau Server é configurado para a autenticação do

usuário:

l Autenticação local—O Tableau Server usa UPN (User Principal Name) do cer-
tificado.

l Active Directory (AD) —O Tableau Server usa LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol) para obter o nome do usuário.
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Como alternativa, você pode definir o Tableau Server para usar o CN (Common

Name) do certificado do cliente.

8. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de con-
figuração.

9. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

10. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Usar a CLI do TSM

Etapas 1: exigir o SSL para comunicação de servidor externa

Para configurar o Tableau Server para usar o SSL para comunicação externa entre o

Tableau Server e os clientes daWeb, execute o comando external-ssl enable da

forma a seguir, ao fornecer os nomes para os arquivos de certificado .crt e.key do servidor:

tsm security external-ssl enable --cert-file <file.crt> --key-

file <file.key>
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l Para --cert-file e --key-file, especifique o nome de arquivo e a localização

onde os arquivos de chave (.key) e de certificado SSL (.crt) emitidos pela CA do ser-

vidor foram salvos.

l Ocomando acima pressupõe que o logon foi feito com umusuário que tem a função

de siteAdministrador de servidor no Tableau Server. Em vez disso, use os parâ-

metros -u e -p para especificar um usuário administrador e uma senha.

l Se o arquivo de chave de certificado exigir uma frase secreta, inclua o parâmetro --

passphrase e o valor.

Etapa 2: configurar e habilitar SSL mútuo

Adicione a autenticaçãomútua entre o servidor e cada cliente, além de permitir que usuários

clientes do Tableau sejam autenticados diretamente depois de fornecerem suas credenciais

pela primeira vez.

1. Execute o seguinte comando:

tsm authentication mutual-ssl configure --ca-cert <cer-

tificate-file.crt>

Para --ca-cert, especifique a localização e o nome do arquivo do arquivo de cer-

tificado da lista de revogação.

O arquivo (.crt) é um arquivo completo que inclui certificados de CAs que são usados

para autenticação do cliente. O arquivo que você carrega deve ser uma concatenação

dos vários arquivos de certificado codificados pelo PEM, por ordem de preferência.

2. Execute os comandos a seguir para habilitar SSL mútuo e aplicar as alterações:

tsm authentication mutual-ssl enable

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

Tableau Software 1199

Ajuda do Tableau Server noWindows



reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Opções adicionais para SSL mútuo

É possível usar mutual-ssl configure para configurar o Tableau Server para supor-

tar as opções a seguir.

Para obter mais informações, consulte tsm authenticationmutual-ssl <commands>.

Autenticação de fallback

Quando o Tableau Server for configurado para SSLmútuo, a autenticação é automática e

os clientes devem ter um certificado válido. É possível configurar o Tableau Server para per-

mitir uma opção de fallback, aceitar a autenticação do nome de usuário e da senha.

tsm authentication mutual-ssl configure -fb true

OTableau Server aceita autenticação com nome de usuário e senha de clientesREST

API, mesmo que a opção acima esteja definida como false.

Mapeamento de nome de usuário

Quando o Tableau Server está configurado para SSLmútuo, o servidor autenticará o usu-

ário diretamente ao obter o nome de usuário do certificado de cliente. O nome que o

Tableau Server usa depende de como o servidor é configurado para a autenticação do usu-

ário:

l Autenticação local: usa o UPN (User Principal Name; Nome de usuário
principal) do certificado.

l Active Directory (AD): usa o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol; Pro-

tocolo leve de acesso ao diretório) para obter o nome de usuário.
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É possível substituir um destes padrões para definir que o Tableau Server use o nome

comum.

tsm authentication mutual-ssl configure -m cn

Para obter mais informações, consulte Mapeamento de um certificado de cliente para um

usuário durante a autenticaçãomútua

Lista de revogação de certificados (CRL)

Pode ser preciso especificar umaCRL se suspeitar que uma chave privada foi com-

prometida ou se uma autoridade de certificação (CA) não emitiu um certificado cor-

retamente.

tsm authentication mutual-ssl configure -rf <revoke-file.pem>

Como a autenticação de SSL mútuo funciona

A autenticação do SSLmútuo (ou bidirecional) fornece uma combinação de fluxo de dados

criptografados, autenticaçãomútua de servidor e cliente e a conveniência do acesso direto.

Para usar o SSL mútuo com o Tableau Server, você precisa de:

l SSL externo configurado no Tableau Server.

l Umcertificado SSL emitido pela CA confiável para o Tableau Server. O arquivo é

uma concatenação de arquivos de certificação CA. Uma "CA" é uma autoridade de

certificação que emite certificados aos computadores clientes que se conectarão ao

Tableau Server. A ação de upload do arquivo de certificado CA estabelece uma con-

fiança, que permite ao Tableau Server autenticar os certificados individuais que são

apresentados pelos computadores clientes.

l Umcertificado em cada cliente que vai se conectar ao Tableau Server.

l Um Tableau Server configurado para usar SSLmútuo.

OTableau Server e o cliente verificam se há um certificado válido, e o Tableau Server auten-

tica o usuário, com base no nome de usuário no certificado do cliente.
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A imagem a seguir mostramais detalhes da sequência de eventos que ocorre comSSL

mútuo.

1. O usuário navega para o Tableau Server.

2. O Tableau Server envia seu certificado de SSL para o computador do cliente.

3. O computador do cliente verifica o certificado do Tableau Server.

4. O computador do cliente envia seu certificado para o Tableau Server.

5. Tableau Server verifica o certificado do cliente.

6. OTableau Server faz referência ao nome de usuário no certificado do cliente para

autenticar tal usuário.

Mapeamento de um certificado de cliente para um usuário durante a autenticação mútua

Quando você usa a autenticação de SSLmútuo (demão dupla), o cliente apresenta seu

certificado para o Tableau Server como parte do processo de autenticação. Tableau Ser-

verEm seguida, mapeia as informações de usuário no certificado do cliente para uma iden-

tidade de usuário conhecida. A estratégia que o Tableau Server usa para realizar o

mapeamento de clientes depende do conteúdo de certificados de cliente na sua empresa.
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Este tópico aborda como as informações em um certificado de cliente podemmapear para

uma identidade de usuário e como alterar a forma demapeamento do Tableau Server. Para

entender como omapeamento ocorre e se você precisa alterá-lo, é necessário saber como

os certificados de cliente são estruturados na empresa.

l Opções demapeamento de nome de usuário

l Alterar omapeamento de certificado

l Analisar a ambiguidade de nome de usuário em empresas com vários domínios

Opções de mapeamento de nome de usuário

OTableau Server usa uma das seguintes abordagens paramapear um certificado de cliente

para uma identidade de usuário:

l Active Directory. Se o Tableau Server estiver configurado para usar o Active Direc-
tory na autenticação de usuário, quando o Tableau Server receber um certificado de

cliente, ele passará o certificado para o Active Directory, quemapeará o certificado

para a identidade do Active Directory. Qualquer informação explícita do nome de usu-

ário no certificado é ignorada.

Observação: Esta abordagem exige que os certificados do cliente sejam publi-

cados para as contas de usuário no Active Directory.

l Nome de usuário principal (UPN). Um certificado de cliente pode ser configurado

para armazenar o nome de usuário no campo de nome de usuário principal. O

Tableau Server lê o valor de UPN e usa-o paramapear um usuário no Active Direc-

tory ou para um usuário local.

l Nome comum (CN). Um certificado de cliente pode ser criado para armazenar o

nome de usuário no campo de nome comumdo certificado. OTableau Server lê o

valor de CN emapeia-o para usuário no Active Directory ou para um usuário local.

Tableau Software 1203

Ajuda do Tableau Server noWindows



Se você configurar o servidor para a autenticação do Active Directory e omapeamento do

nome de usuário UPN ouCN, coloque o nome do usuário em umdos seguintes formatos:

username, domain/username ou username@domain.

Por exemplo: jsmith, example.org/jsmith ou jsmith@example.org.

Se o servidor usar a autenticação local, o formato do nome nos camposUPN ouNC não é

predeterminado, mas o nome no campo deve corresponder a um nome de usuário no ser-

vidor.

Alterar o mapeamento de certificado

Use os comandos tsm authenticationmutual-ssl <commands> paramapear um certificado

de cliente para uma identidade de usuário no Tableau Server: 

tsm authentication mutual-ssl configure -m <value>

Os valores possíveis são ldap para omapeamento do Active Directory, upn para omape-

amento de UPN ou cn para omapeamento de CN.

Ao instalar e configurar o Tableau Server pela primeira vez, o servidor define omape-

amento de nome de usuário padrão para corresponder com o tipo de autenticação do ser-

vidor:

l Se o servidor estiver configurado para usar o Active Directory, tambémusará o

Active Directory paramapear o certificado para a identidade de usuário.

l Se o servidor estiver configurado para usar a autenticação local, ele obterá o valor de

nome de usuário do campoUPN no certificado.

Se o comportamento padrão de como o Tableau Server mapeia um nome de usuário para

uma identidade não estiver correto na configuração do servidor, execute o conjunto de

comandos a seguir para alterar omapeamento e usar o valor CN:

tsm authentication mutual-ssl configure -m cn

tsm pending-changes apply
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Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Analisar a ambiguidade de mapeamento do nome de usuário em empresas com vários domí-
nios

Emalgumas circunstâncias, o nome de usuário em um campoUPN ouCN pode ser ambí-

guo. Essa ambiguidade pode levar a resultados inesperados quando o nome de usuário for

mapeado para uma identidade de usuário no servidor.

Por exemplo, se o Tableau Server for apresentado com umnome de usuário que não inclui

um domínio, o servidor mapeará o nome do usuário para uma identidade usando o domínio

padrão. Isso pode causar ummapeamento incorreto do nome de usuário, potencialmente

atribuindo a um usuário uma identidade e permissões de usuário diferentes.

Isso pode ocorrer particularmente em ambientes onde as seguintes condições são apli-

cáveis:

l Sua organização é compatível com vários domínios do Active Directory.

l Oservidor está configurado para usar a autenticação do Active Directory.

l Oservidor está configurado para usar mapeamento de UPN ouCN.

l Alguns usuários têm omesmo nome de usuário, mas diferentes domínios. Por exem-

plo, jsmith@example.org e jsmith@example.com.

l Onome de usuário nos camposUPN ouCN do certificado não inclui o domínio como

parte do nome de usuário, por exemplo, ele mostra jsmith.
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Para evitar omapeamento incorreto do nome de usuário, verifique se os certificados do cli-

ente incluem nomes de usuário totalmente qualificados com o domínio, no formatojsmi-

th@example.org ou example.org/jsmith.

OpenID Connect

É possível configurar o Tableau Server para oferecer suporte aoOpenID Connect para Sin-

gle Sign-on (Logon único, SSO). OOpenID Connect é um protocolo de autenticação

padrão que permite aos usuários fazer logon em umprovedor de identidade (IdP) como o

Google. Após fazerem logon com sucesso no IdP, eles entram automaticamente no

Tableau Server.

A configuração doOpenID Connect envolve várias etapas. Os tópicos nesta seção for-

necem informações gerais sobre a utilização do Tableau Server com oOpenID Connect e

uma sequência para a configuração do IdP e do Tableau Server.

Visão geral da autenticação

Esta seção descreve o processo de autenticação doOpenID Connect com o Tableau Ser-

ver.
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Etapa 1: um usuário tenta entrar no Tableau Server em um computador cliente.

Etapa 2: o Tableau Server redireciona a solicitação de autenticação ao gateway
IdP.

Etapa 3: o usuário é solicitado a fornecer credenciais e faz a autenticação com o
IdP com sucesso. O IdP responde com umaURL de redirecionamento de volta ao

Tableau Server. A URL de redirecionamento inclui um código de autorização para o usu-

ário.

Etapa 4: o cliente é redirecionado para o Tableau Server e apresenta o código de
autorização.

Etapa 5: o Tableau Server apresenta o código de autorização do cliente ao IdP, jun-
tamente com suas próprias credenciais de cliente.OTableau Server tambémé cliente

do IdP. Esta etapa destina-se a evitar ataques de spoofing ou “man-in-the-middle”.
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Etapa 6: o IdP retorna um token de acesso e um token de ID para o Tableau Ser-
ver.

l Validação do JSONWeb Token (JWT): por padrão, o Tableau Server executa uma

validação do IdP JWT. Durante a descoberta, o Tableau Server recupera as chaves

públicas especificadas pelo jwks_uri no documento de descoberta da con-

figuração do IdP. OTableau Server valida o token de ID da expiração e, em seguida,

verifica o JWS (JSONWeb Signature), o emissor (IdP) e a ID do cliente. Você pode

saber mais sobre o processo do JWT na documentação doOpenID, 10. Assinaturas

e criptografia e o padrão proposto pela IETF, o JSONWeb Token. Recomenda-se

deixar a validação do JWT habilitada, amenos que o Idp não ofereça suporte.

l O token da ID é um conjunto de pares de chaves de atributo para o usuário. Os pares

de chaves são chamados de reivindicações. Veja um exemplo de reivindicação de

IdP para um usuário:

"sub" : "7gYhRR3HiRRCaRcgvY50u-

brtjGQBMJW4rXbpPFpg2cptHP62m2sqowM7G1LwjN5"

"email" : "alice@tableau.com",

"email_verified" : true,

"name" : "Alice Adams",

"given_name" : "Alice",

"family_name" : "Adams",

"phone_number" : "+359 (99) 100200305",

"profile" : "https://-

tableau.com/users/alice"

Etapa 7: o Tableau Server identifica o usuário nas reivindicações de IdP e conclui
a solicitação de autenticação da Etapa 1.OTableau Server procura o registro de conta

do usuário armazenado no repositório correspondente ao "sub" (identificador de assunto)

para identificar a conta de usuário correta. Se nenhuma conta de usuário for armazenada

com o valor de reivindicação “sub”, o Tableau Server procurará um nome de usuário no

repositório que corresponda à reivindicação "email" do IdP. Quando uma correspondência

de nome de usuário é bem-sucedida, o Tableau Server grava a reivindicação “sub”
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correspondente no registro de usuários do repositório. É possível configurar o Tableau Ser-

ver para usar reivindicações diferentes para este processo. Consulte Requisitos para usar o

OpenID Connect.

Etapa 8: o Tableau Server autoriza o usuário.

Como o Tableau Server funciona com o OpenID Connect

OOpenID Connect é um protocolo flexível, compatível commuitas opções de informações,

que são trocadas entre um provedor de serviços (nesse caso, o Tableau Server) e um IdP.

A lista a seguir fornece detalhes sobre a implementação doOpenID no Tableau Server.

Estes detalhes podem ajudar a entender quais tipos de informação o Tableau Server envia

e espera, e como configurar um IdP.

l Tableau Server é compatível somente com oOpenID Authorization Code Flow como

descrito na Especificação final do OpenID Connect.

l OTableau Server depende do uso de descoberta ou de umaURL do provedor para

recuperar osmetadados do provedor doOpenID. Como alternativa, você pode hos-

pedar um documento de descoberta estática no Tableau Server. Para obter mais

informações, consulte Configurar o Tableau Server para oOpenID Connect.

l OTableau Server é compatível com osmétodos de autenticação do cliente client_

secret_basic e client_secret_post especificados na especificaçãoOpenID

Connect.

l OTableau Server espera um valor kid no Cabeçalho JOSE do atributo id_token.

Este valor é combinado com uma das chaves encontradas no documento JWK Set,

cujo URI é especificado pelo valor jwks_uri, no documento de descoberta do

OpenID. Um valor kid deve estar presente, mesmo se houver apenas uma chave no

documento JWK Set.

l OTableau Server oferece suporte aoOpenID para o parâmetro x5c do JWK ou para

o uso de certificados X.509.

l Por padrão, o Tableau Server ignora as configurações de proxy e envia todas as
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solicitaçõesOpenID diretamente para o IdP.

Se o Tableau Server estiver configurado para usar um proxy de encaminhamento

para se conectar à Internet, você deve fazer alterações adicionais conforme descrito

emConfigurar o Tableau Server para oOpenID Connect.

Requisitos para usar o OpenID Connect

Este tópico descreve os requisitos para usar o OpenID Connect com o Tableau Server.

Conta do IdP

Você deve ter acesso a um provedor de identidade (IdP) que suporte o protocolo OpenID

Connect (OIDC). Tambémdeve ter uma conta com o IdP. OOpenID Connect é suportado

por muitos provedores de identidade. O protocolo OIDC é umpadrão aberto e flexível. Por

isso, nem todas as implementações do padrão são idênticas. Enquanto você configura o

Tableau Server para OIDC, trabalhe com seu IdP.

A implementação do IdP doGoogle foi amplamente testada com o Tableau Server e é o

modelo IdP para a configuração documentada nestes tópicos.

Repositório de identidades local

Para usar o OpenID Connect no Tableau Server, o servidor deve ser configurado para usar

o armazenamento de identidades local. O servidor deve ser configurado para que você crie

explicitamente usuários no Tableau Server, em vez de importá-los de um diretório externo,

como o Active Directory. Gerenciar usuários com umarmazenamento de identidade

externa não é suportado comOpenID.

Reivindicações de IdP: mapeamento de usuários

Para entrar com sucesso no Tableau Server, um determinado usuário deve ser pro-

visionado noOpenID emapeado para uma conta de usuário no Tableau Server. OOpenID

usa ummétodo que depende que as reivindicações compartilhem os atributos da conta de

usuário com outros aplicativos. As reivindicações incluem atributos de conta de usuário,

como e-mail, número de telefone, nome etc. Para compreender como o Tableau Server
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mapeia as reivindicações de IdP nas contas de usuário, consulte Visão geral da auten-

ticação.

OTableau Server depende que as reivindicações de IdP mapeiem as contas de usuário do

IdP para as hospedadas no Tableau Server. Por padrão, o Tableau Server espera que o

IdP passe a reivindicação de e-mail. Dependendo do IdP, talvez seja necessário configurar

o Tableau Server para usar uma reivindicação de IdP diferente.

Se estiver usando oGoogle como uma reivindicação de IdP, então use o padrão email

paramapear as identidades do IdP para as contas de usuário do Tableau Server. Se não

estiver usando oGoogle como um IdP, então trabalhe com o seu IdP para determinar a rei-

vindicação na qual o Tableau Server deve ser configurado.

Padrão: uso de reivindicação de e-mail para mapear usuários

Por padrão, o nome de usuário no Tableau Server deve coincidir com a reivindicação de

email no token de ID do IdP. Portanto, na configuração padrão, use endereços de e-mail

(também conhecidos comoUPN) como o nome de usuário no Tableau Server. Se usar o

Google como IdP, o nome de usuário no Tableau Server deve ser o endereçoGmail do usu-

ário (alice@gmail.com). O uso de um endereço de e-mail completo ajudará a garantir a

exclusividade do nome de usuário no Tableau Server, mesmo se dois usuários tiverem o

mesmo e-mail, mas em hosts de e-mail diferentes.

Observação: quando você cria uma identidade de usuário no Tableau Server, deve
especificar um nome de usuário, senha e, como opção, um endereço de e-mail. Para

usar o OpenID Connect na configuração padrão, o nome de usuário (expressado como

umendereço de e-mail) é o valor que deve corresponder ao nome de usuário no IdP. O

endereço de e-mail opcional na identidade de usuário do Tableau Server não é usado

para autenticação doOpenID.
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Como ignorar o nome de domínio

Você pode configurar o Tableau para ignorar a parte de domínio de um endereço de e-

mail, ao corresponder a reivindicação de IdP email à conta de usuário no Tableau Server.

Neste cenário, a reivindicação email no IdP pode ser alice@example.com, mas isso

vai corresponder a um usuário chamado alice no Tableau Server. Ignorar o nome de

domínio pode ser útil se você já tiver usuários definidos no Tableau Server que cor-

respondam a parte dos nomes de usuário da reivindicação email, mas não as partes de

domínio.

Importante: não recomendamos ignorar o nome de domínio do usuário sem tomar

precauções. Especificamente, verifique se os nomes de usuário são exclusivos em

todos os domínios configurados que você criou no seu IdP.

Definir o Tableau Server para ignorar o nome de domínio pode resultar em logon não

intencional do usuário. Considere o caso em que seu IdP tenha sido configurado para

vários domínios (example.com e tableau.com). Se dois usuários com omesmo

nome, mas diferentes contas de usuário (alice@tableau.com e ali-

ce@example.com) estiverem na sua empresa, então o primeiro a concluir a sequên-

cia de provisionamento deOpenID será responsável pelo sub do IdP. Se o usuário

errado for mapeado, então o outro usuário não poderá efetuar logon até que o sub

associado seja redefinido.

Para configurar o Tableau Server para ignorar os nomes de domínio nos nomes de usuário

do IdP, defina tsm authentication openid configure --ignore-domain

como true. Para obter mais informações, consulte tsm authentication openid <com-

mands>.

Ao alterar a opção tsm authentication openid configure --ignore-domain para ignorar o

domínio nos nomes de usuário, todos os nomes de usuário do Tableau Server devem ter

um nome de domínio.
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Uso de reivindicações personalizadas para mapear usuários

Conformemencionado na Visão geral da autenticação, a reivindicação sub é fre-

quentemente incluída nas reivindicações de IdP. Normalmente, a reivindicação sub é uma

cadeia de caracteres exclusiva que identifica uma determinada conta de usuário. A van-

tagem de usar uma reivindicação sub é que ela não será alterada, mesmo se você ou outro

administrador atualizar outros atributos de usuário ou reivindicações de IdP (e-mail, número

de telefone, etc.) associados a essa conta. Por padrão, o Tableau Server identifica e verifica

usuários doOpenID de acordo com a reivindicação sub no token de ID do IdP.

O valor da reivindicação sub doOpenID deve ser mapeado para o usuário correspondente

no Tableau Server. Como a reivindicação sub é uma cadeia de caracteres arbitrária, uma

reivindicação diferente é usada para associar as contas durante a primeira sessão de logon.

A primeira vez que um usuário entrar no Tableau Server com oOpenID, o Tableau vai cor-

responder a conta de usuário doOpenID à uma conta de usuário correspondente no

Tableau. Por padrão, o Tableau usará a reivindicação de IdP, email, para identificar o usu-

ário do Tableau. OTableau atualizará o registro deste usuário com a reivindicação sub do

OpenID. Como o token de ID sempre inclui a reivindicação sub com outras reivindicações,

nas sessões subsequentes, o Tableau identificará este usuário apenas com a reivindicação

sub.

Para algumas organizações, mapear nomes de usuário com o endereço de e-mail não é con-

fiável ou não é suportado pelo IdP. A partir do Tableau Server 10.2, é possível mapear as

contas de usuário de qualquer reivindicação de IdP arbitrária para o nome de usuário do

Tableau Server.

A reivindicação de IdP usada devemapear exatamente para um nome de usuário do

Tableau Server correspondente. No exemplo abaixo, o nome de usuário é kwilliams.
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Para alterar a reivindicação do IdP usado paramapear a identidade no Tableau Server,

use o comando tsm authentication openid map-claims --user-name. Para

obter mais informações, consulte tsm authentication openid <commands>.

Alteração da reivindicação sub

Como descrito acima, a reivindicação sub é o identificador que o Tableau Server usa para

identificar usuários após a sessão demapeamento inicial. A reivindicação sub é gravada

na conta de usuário correspondente do Tableau Server. Se o IdP não fornecer uma rei-

vindicação sub, é possível especificar uma reivindicação arbitrária para ser usada. Como

sub, o valor da reivindicação especificado deve ser exclusivo e não deve ser alterado

quando outras reivindicações do usuário forem atualizadas.
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Para especificar uma reivindicação de IdP diferente como padrão de reivindicação sub, use

o comando tsm authentication openid map-claims --id. Para obter mais

informações, consulte tsm authentication openid <commands>.

Onde arbitraryClaim é o nome da reivindicação de IdP que você deseja usar como o

substituto para a reivindicação sub.

Contexto de autenticação

Se o IdP doOpenID Connect exigir um contexto específico de autenticação, você pode espe-

cificar uma lista de valores ACR essenciais e voluntários usando as teclas de configuração

vizportal.openid.essential_acr_values e viz-

portal.openid.voluntary_acr_values. Para obter mais informações, consulte

Opções do tsm configuration set.

Configurar o provedor de identidades para o OpenID Connect

Este tópico fornece informações sobre a configuração de um provedor de identidade (IdP)

para usar o OpenID Connect com o Tableau Server. Esta é uma etapa contida em umpro-

cesso de várias etapas. Os tópicos a seguir fornecem informações sobre a configuração e

uso doOpenID Connect com o Tableau Server.

l OpenID Connect

l Configurar o provedor de identidades para oOpenID Connect (você está aqui)

l Configurar o Tableau Server para oOpenID Connect

l Como fazer logon no Tableau Server usando oOpenID Connect

Configurar o IdP

Antes de poder usar o OpenID Connect com o Tableau Server, é preciso ter uma conta com

umprovedor de identidade (IdP) e um projeto ou aplicativo com o IdP. Ao configurar o

Tableau Server, é preciso fornecer as seguintes informações:
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l ID do cliente do provedor. É o identificador que o IdP atribuiu ao seu aplicativo.

l Segredo do cliente do provedor. Este é um token usado pelo Tableau para verificar a

autenticidade da resposta do IdP. Este valor é um segredo e deve ser mantido em

segurança.

l URL de configuração do provedor. Essa é a URL no local do provedor para a qual o

Tableau Server deve enviar solicitações de autenticação.

URL de redirecionamento

Alguns IdPs precisarão de umaURL de redirecionamento para o Tableau Server. É pos-

sível criar manualmente a URL para o IdP com a seguinte sintaxe:

<protocol>://<host>/vizportal/api/web/v1/auth/openIdLogin

Por exemplo, https://-

tableau.example.com/vizportal/api/web/v1/auth/openIdLogin.

Exemplo do processo IdP

Oprocedimento a seguir oferece uma descrição das etapas que você segue com o pro-

vedor. Como exemplo, o procedimento discute o uso doGoogle como umprovedor. Entre-

tanto, cada provedor tem alguma diferença no fluxo; portanto, os detalhes das etapas (e a

ordem delas) podem variar dependendo do seu provedor.

1. Registre-se no site do desenvolvedor e faça logon. Por exemplo, para oGoogle,

você pode ir ao console de desenvolvedores (Google Developers Console) nesta

URL: https://console.developers.google.com

2. Crie um novo projeto, aplicativo ou conta de parte confiante.

3. No painel do desenvolvedor, siga as etapas para obter uma ID de cliente doOAuth

2.0 e segredo do cliente. Guarde esses valores para uso posterior.
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Observação: guarde o segredo do cliente em um local seguro.

4. No site do desenvolvedor, localize a URL do endpoint que o IdP usa para a des-

coberta doOpenID Connect. Por exemplo, o Google usa a URL https://ac-

counts.google.com/.well-known/openid-configuration. Guarde essa URL para uso

posterior.

Como alternativa, se o IdP tiver fornecido um documento de descoberta estática,

copie o arquivo em umdiretório local do Tableau Server paramais tarde.

Configurar o Tableau Server para o OpenID Connect

Este tópico descreve como configurar o Tableau Server para usar o OpenID Connect para

logon único (SSO, Single Sign-on). Esta é uma etapa contida em umprocesso de várias eta-

pas. Os tópicos a seguir fornecem informações sobre a configuração e uso doOpenID Con-

nect com o Tableau Server.

l OpenID Connect

l Configurar o provedor de identidades para oOpenID Connect

l Configurar o Tableau Server para OpenID Connect (você está aqui)

l Como fazer logon no Tableau Server usando oOpenID Connect

Observação: antes de executar as etapas descritas aqui, você deve configurar o pro-
vedor de identidadeOpenID (IdP), conforme descrito emConfigurar o provedor de iden-

tidades para oOpenID Connect.

Usar a interface na Web do TSM
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1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique em Identidade e acesso do usuário na guiaConfiguração, em seguida cli-

que emMétodo de autenticação.

3. EmMétodo de autenticação, selecioneOpenID Connect nomenu suspenso.

4. EmOpenID Connect, selecioneHabilitar autenticação do OpenID para o ser-
vidor.

5. Insira as informações de configuração doOpenID da sua empresa:

Observação: se seu provedor depender de um arquivo de configuração hos-

pedado no computador local (em vez de um arquivo hospedado em umaURL

pública), é possível especificar o arquivo com o tsm authentication openid
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<commands>. Use a opção --metadata-file <file_path> para espe-

cificar um arquivo de configuração do IdP local.

6. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de con-
figuração.

7. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

8. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Usar a CLI do TSM

Oprocedimento nesta seção descreve como usar a interface de linha de comando de

TSM para configurar o OpenID Connect. Como alternativa, use um arquivo de configuração

para a configuração inicial do OpenID Connect. Consulte Entidade openIDSettings.

1. Use o comando configure de tsm authentication openid <commands> para definir

as seguintes opções exigidas:

--client-id <id>: especifica a ID do cliente do provedor que a IdP atribuiu ao

aplicativo. Por exemplo, “laakjwdlnaoiloadjkwha".

--client-secret <secret>: especifica o segredo do cliente do provedor. Este

é um token usado pelo Tableau para verificar a autenticidade da resposta do IdP.

Este valor é um segredo e deve ser mantido em segurança. Por exemplo, “fwa-

hfkjaw72123=".

--config-url <url> ou --metadata-file <file_path>: especifica a

localização do arquivo json de configuração do provedor. Se o provedor hospeda um

arquivo de descoberta json público, use --config-url. Caso contrário,
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especifique um caminho no computador local e o nome do arquivo para --meta-

data-file.

--return-url <url>: a URL do servidor. Ela é normalmente o nome público do

seu servidor, como "http://example.tableau.com".

Por exemplo, execute o comando:

tsm authentication openid configure --client-id “laakjwdl-

naoiloadjkwha" --client-secret “fwahfkjaw72123=" --config-

url "https://example.com/openid-configuration" --return-

url "http://tableau.example.com"

Existem configurações adicionais e opcionais que podem ser definidas para oOpen

ID Connect usando Entidade openIDSettings ou tsm authentication openid <com-

mands>. Além disso, se for necessário configurar omapeamento de reivindicação

de IdP, consulte Opções para openidmap-claims.

2. Digite o seguinte comando para habilitar o Open ID Connect:

tsm authentication openid enable

3. Execute tsm pending-changes apply para aplicar as alterações.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Configurar OpenID para trabalhar com um proxy de encaminhamento

Por padrão, o Tableau Server ignora as configurações de proxy e envia todas as soli-

citaçõesOpenID diretamente para o IdP.
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A partir do Tableau Server 2021.2.2 e versões posteriores, se o Tableau estiver configurado

para usar um proxy de encaminhamento para se conectar à Internet, você pode configurar o

Tableau Server para usar o host proxy e as configurações de porta para entrar em contato

com o IdP OpenID.

A forma como você configura o Tableau Server é diferente, dependendo de como você

implementou o proxy de encaminhamento em sua organização:

l O proxy de encaminhamento é configurado no computador Windows em que o
Tableau Server está sendo executado.

l O Tableau Server envia todo o tráfego de saída diretamente para um servidor proxy
de encaminhamento em execução em sua organização.

Configuração de proxy do sistema Windows

Se a sua organização configurou o proxy de encaminhamento em cada computador Win-

dows, use estemétodo para usar a configuração do proxy do sistema para OpenID onTa-

bleau Server. Execute os seguintes comandos:

tsm configuration set -k tomcat.useSystemProxies -v true

tsm pending-changes apply

Servidor proxy de encaminhamento

Use o comando,tsm configuration set, para fazer as alterações.

l Para hosts proxyHTTPS, use os seguintes pares de chave-valor:

-k tomcat.https.proxyHost -v host.domain

-k tomcat.https.proxyPort -v port_number

Por exemplo, se o seu servidor proxy estiver emhttps://-

proxy.example.lan:8443, em seguida, execute os seguintes comandos:
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tsm configuration set -k tomcat.https.proxyHost -v proxy.e-

xample.lan

tsm configuration set -k tomcat.https.proxyPort -v 8443

tsm pending-changes apply

l Para hosts proxyHTTP, use os seguintes pares de chave-valor:

-k tomcat.http.proxyHost -v host.domain

-k tomcat.http.proxyPort -v port_number

Depois de definir essas chaves, executetsm pending-changes apply.

Como fazer logon no Tableau Server usando o OpenID Connect

Este tópico fornece informações sobre o logon no Tableau Server com oOpenID Connect.

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre a configuração e uso doOpenID Connect

com o Tableau Server.

l OpenID Connect

l Configurar o provedor de identidades para oOpenID Connect

l Configurar o Tableau Server para oOpenID Connect

l Como fazer logon no Tableau Server usando oOpenID Connect (você está aqui)

Como fazer logon usando o OpenID Connect

Depois que o Tableau Server é configurado para usar o OpenID Connect, os usuários que

acessam o servidor e ainda não fizeram logon são redirecionados ao site do IdP, onde são

solicitados a fazer logon. Os usuários inserem as credenciais do IdP. Emmuitos casos, o

usuário tambémé solicitado a autorizar que o IdP compartilhe as informações do Tableau

Server, conforme o exemplo a seguir:
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Quando o usuário efetua logon ao usar o OpenID Connect, o IdP envia um identificador de

usuário exclusivo (conhecido noOpenID como o subvalor), como parte das informações redi-

recionadas ao Tableau Server. Este subvalor é associado à identidade do usuário do

Tableau.

Restrição de logon a administradores de servidor para ferramentas de linha de comando

As ferramentas da linha de comando para trabalhar com o Tableau Server (tabcmd, TSM e

tableau.com) não oferecem suporte de logon com oOpenID Connect. Quando oOpenID

Connect é habilitado para o servidor, essas ferramentas exigem o logon com o nome de usu-

ário e a senha do Tableau Server.

Mesmo que os usuários normalmente sejam autenticados com oOpenID Connect, cada um

tem umnome de usuário e senha do Tableau Server. Isso significa que os usuários podem

usar as ferramentas de linha de comando, como tabcmd. Comomedida de segurança,

você pode garantir que somente os administradores do sistema possam usar as fer-

ramentas de linha de comando. Para fazer isso, use tsm configuration set para defi-

nir wgserver.authentication.restricted como true. Quando esta configuração
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for true, somente os administradores de servidor poderão fazer logon no Tableau Server

com nome de usuário e senha; todos os outros usuários deverão entrar no servidor com a

opção de logon único (SSO), como oOpenID Connect. O efeito é que os usuários não admi-

nistradores tambémnão poderão usar as ferramentas da linha de comando. Para fazer

essa alteração, execute a sequência de comandos TSMa seguir:

tsm configuration set -k wgserver.authentication.restricted -v

true

tsm pending-changes apply

Parâmetros da solicitação de autenticação do OpenID Connect

A solicitação de autenticação doOpenID enviada pelo Tableau Server transmite as infor-

mações usando um conjunto limitado de parâmetros, conforme listado neste tópico. Se o

seuOpenID IdP exigir parâmetros que não estão na lista a seguir, ele não será compatível

para uso com o Tableau Server.

l scope. Este valor especifica um perfil que comunica ao IdP quais informações do

usuário pretende retornar. Este valor pode ser configurado por um administrador do

Tableau Server. O valor padrão é "openid email profile". Para obter mais infor-

mações, consulte Configurar o valor de escopo, posteriormente neste documento.

l response_type. OpenID Connect é compatível com vários fluxos. Este valor

comunica ao IdP qual fluxo o Tableau Server espera. OTableau é compatível ape-

nas o fluxo do código de autorização, e o valor é sempre definido como "código".

l client_id. Este valor especifica a ID do servidor (ID do cliente do servidor na
caixa de diálogo de Configuração do Tableau Server), permitindo que o IdP saiba de

onde veio a solicitação. Ele é fornecido pelo IdP, quando o serviço está registrado.

Este valor é configurável por um administrador do Tableau Server.

l redirect_uri. Este valor especifica a URL para a qual o IdP faz o redi-

recionamento, depois que o usuário for autenticado usando oOpenID Connect. A

URL deve incluir o host e protocolo (por exemplo,
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http://example.tableau.com), mas o Tableau fornece o endpoint da URL.

l nonce. O Tableau Server gera um valor nonce para verificar se o cliente para o qual

ele é redirecionado corresponde à entidade que retorna do IdP.

Configurar o valor de escopo

Ovalor scope indica ao IdP as informações que o Tableau Server solicita sobre o usuário.

Por padrão, o Tableau Server envia o valor "openid profile email". Isto indica que o Tableau

usa oOpenID para autenticar (esta parte do valor do atributo scope deve ser sempre inclu-

ída), e que o Tableau Server está solicitando o perfil do usuário e as informações de e-mail

durante a troca do código de autorização do usuário.

Se este escopo padrão não for adequado para a sua situação, você pode fazer com que o

Tableau Server solicite informações personalizadas sobre o usuário. Para fazer isso, você

deve configurar o IdP com umperfil personalizado (por exemplo, algo como "tableau-

scope"). Em seguida, é possível configurar o Tableau Server para enviar a solicitação de

escopo usando o nome do perfil personalizado.

Para alterar o valor do escopo que o Tableau Server solicita, use o comando da CLI do TSM

a seguir:

tsm authentication openid configure --custom-scope-name custom-

scope-name

Observação: o Tableau Server inclui sempre o "openid" como parte do valor do escopo
(mesmo se você não incluí-lo na configuração custom_scope).

Alteração de IdPs no Tableau Server para o OpenID Connect

Este tópico fornece informações sobre a alteração de um provedor de identidade (IdP), caso

você tenha configurado o Tableau Server para usar o OpenID Connect.

Tableau Software 1225

Ajuda do Tableau Server noWindows



Alteração de provedores

Você pode decidir alterar o IdP que o Tableau Server está configurado para usar. Para

fazer isso, siga omesmo procedimento usado para configurar o primeiro IdP: estabeleça

uma conta, obtenha a ID do cliente e o segredo, configure o Tableau Server com essas

informações e forneça ao IdP a URL de redirecionamento para o Tableau Server. Para

obter mais informações, consulte Configurar o Tableau Server para oOpenID Connect.

No entanto, tambémé necessário realizar uma etapa adicional: apague qualquer iden-

tificador de usuário (valores sub) que já foi associado aos usuários do Tableau Server. O

novo IdP terá diferentes valores sub para cada usuário e é necessário apagar os exis-

tentes para que o Tableau Server possa armazenar um novo valor sub quando o usuário

fizer logon com o novo IdP.

Para limpar os valores sub para usuários, use o comando tabcmd reset_openid_

sub. É possível redefinir (isto é, apagar) os valores sub para um usuário individual, como

no exemplo a seguir:

tabcmd reset_openid_sub --target-username jsmith

Você tambémpode apagar o valor sub para todos os usuários com este comando:

tabcmd reset_openid_sub --all

Solucionar problemas do OpenID Connect

Use os tópicos a seguir para solucionar problemas doOpenID Connect (OIDC) no Tableau

Server.

O protocolo OpenID Connect é suportado por muitos provedores de identidade. O pro-

tocolo OIDC é umpadrão aberto e flexível. Por isso, nem todas as implementações do

padrão são idênticas. A maioria dos problemas que os administradores encontram durante

a configuração do Tableau Server para OIDC está relacionada à implementação doOIDC

por diferentes provedores de identidade. Se você encontrar erros enquanto configurar o

OIDC com o Tableau Server, é recomendável que trabalhe junto ao seu IdP para solu-

cioná-los.
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Ativação do registro de OpenID aprimorado

Para solucionar problemas doOpenID Connect com eficiência no Tableau Server, habilite o

registro aprimorado definindo o nível de registro para depuração e o registro completo para

OpenID usando a chave de configuração vizportal.openid.full_server_

request_logging_enabled para true usando estes comandos do TSM:

tsm configuration set -k vizportal.log.level -v debug

tsm configuration set -k vizportal.openid.full_server_request_

logging_enabled -v true

tsm pending-changes apply

Após concluir a solução de problemas, recomendamos definir os valores de ambas as cha-

ves de configuração de volta aos padrões para limitar as informações coletadas nos regis-

tros e reduzir os tamanhos dos arquivos de registro. Para obter detalhes sobre como

redefinir as chaves de configuração para os padrões, consulte Redefinir uma chave de con-

figuração para o padrão.

Entrando por meio da linha de comando

Mesmo que o Tableau Server esteja configurado para usar o OpenID, ele não será usado

caso o Tableau Server seja acessado por meio do tabcmd, da REST API ou do Utilitário de

linha de comando da extração de dados do Tableau (fornecido com o Tableau Desktop).

Falha no logon

O logon pode falhar mostrando a seguintemensagem:

Login failure: Identity Provider authentication successful for

user <username from IdP>. Failed to find the user in Tableau Ser-

ver.
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Esse erro normalmente significa que há falta de correspondência entre os nomes de usu-

ário armazenados no Tableau Server e os fornecidos pelo IdP. Para consertar isso,

garanta que haja correspondência. Por exemplo, se o nome de usuário de Jane Smith esti-

ver armazenado no IdP como jsmith, ele tambémdeverá ser armazenado no Tableau

Server como jsmith.

Erro 69: "Incapaz de fazer logon"

Umerro 69 pode ser retornado quando você tenta fazer logon no Tableau Server com um

navegador daWeb e recebe um erro, "Incapaz de fazer logon. Falha no logon. Entre em

contato com o administrador do Tableau Server". A URL que retorna essamensagem é

https://example.com/#/error/signin/69?redirectPath=%2.

Se ocorrer esse erro, verifique o provedor de IDP para verificar se o IdP está esperando

client_secret_post em vez de client_secret_basic (o padrão do Tableau).

Se o IdP estiver esperando client_secret_post, será necessário definir o parâmetro

vizportal.openid.client_authentication para client_secret_post.

Por exemplo, se você receber esse erro e tiver configurado oOIDC para o IdP do Sales-

force, defina o parâmetro vizportal.openid.client_authentication.

Consulte asOpções do tsm configuration set para obter mais informações.

Log de erro do OpenID

A autenticação doOpenID ocorre fora do Tableau Server, assim, resolver problemas de

autenticação pode ser difícil. Entretanto, as tentativas de logon são registradas pelo

Tableau Server. É possível criar um instantâneo dos arquivos de registro e usá-los para

resolver problemas. Para obter mais informações, consulte Locais de arquivo de registro e

registros do Tableau Server.
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Observação: para registrar os eventos relacionados aoOpenID, o viz-
portal.log.level deve ser definido como debug por meio dasOpções do

tsm configuration set.

Verifique se há erros doOpenID nos seguintes arquivos contidos no instantâneo do arquivo

de registro descompactado:

\vizportal\vizportal-<n>.log

Autenticação confiável

Quando você insere exibições do Tableau Server em páginas daWeb, todos que visitarem a

página deverão ser um usuário licenciado no Tableau Server. Ao visitarem a página, os usu-

ários são solicitados a entrarem no Tableau Server para que possam ver a exibição. Caso já

tenha umamaneira de autenticar usuários na página daWeb ou em seu aplicativo web,

você pode evitar essa solicitação e evitar que seus usuários precisem entrar duas vezes con-

figurando a autenticação confiável.

A autenticação confiável simplesmente significa que você configurou uma relação confiável

entre o Tableau Server e um oumais servidoresWeb. Quando o Tableau Server recebe soli-

citações desses servidoresWeb confiáveis, ele supõe que o servidor já foi tratado, inde-

pendentemente de a autenticação ser necessária.

Se seu servidor Web usar SSPI (Security Support Provider Interface), você não precisará

configurar a autenticação confiável. É possível inserir exibições, e seus usuários terão

acesso seguro a elas desde que sejam usuários emembros licenciados do Tableau Server

do seu Active Directory.

Observação: os navegadores de cliente devem ser configurados para permitir cookies

de terceiros se desejar usar autenticação confiável com exibições inseridas.
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Como funciona a autenticação confiável

Odiagrama abaixo descreve como a autenticação confiável funciona entre o navegador da

Web do cliente, seu servidor Web e o Tableau Server.

O usuário visita a página da Web: quando um usuário visita a página daWeb com

a exibição inserida do Tableau Server, a página daWeb envia uma solicitaçãoGET a seu

servidor Web para o HTML dessa página.

O servidor Web envia POSTS ao Tableau Server: o servidor Web envia uma soli-

citação POST ao Tableau Server confiável (por exemplo, https://<server_name>/-

trusted, não https://<server_name>). Essa solicitação POST deve ter um

parâmetro username. O valor de username deve ser o nome de um usuário licenciado

do Tableau Server. Se o Tableau Server estiver hospedando vários sites e a exibição esti-

ver em um site que não seja o site padrão, a solicitação POST tambémdeverá incluir um

parâmetro target_site.
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O Tableau Server cria um ticket: O Tableau Server verifica o endereço IP ou o

nome de host do servidor Web (192.168.1.XXX no diagrama acima) que enviou a soli-

citação POST. Se o servidor Web estiver listado como umhost confiável, o Tableau Server

criará um ticket na forma de uma cadeia de caracteres exclusiva. Os tickets devem ser res-

gatados em até trêsminutos, a contar de quando foram emitidos. OTableau Server res-

ponde à solicitação POST com esse ticket. Ou se houver um erro e não for possível criar o

ticket, o Tableau Server responderá com um valor de -1. O servidor deve ter um endereço

IPv4. Os endereços IPv6 não são compatíveis Para obter mais informações, consulte Valor

de ticket -1 retornado pelo Tableau Server.

O servidor Web passa a URL para o navegador:Oservidor Web constrói a URL

para a exibição e a insere no HTML da página. O tíquete está incluído (por

exemplo,https://<server_name>/trusted/<unique_ticket>/-

views/<view_name> ) O servidor Web passa o HTML de volta ao navegador daWeb do

cliente.

O navegador solicita a exibição do Tableau Server: o navegador daWeb do cli-

ente envia uma solicitaçãoGET ao Tableau Server que inclui a URL com o ticket.

O Tableau Server resgata o ticket: o Tableau Server resgata o ticket, cria uma ses-

são, conecta o usuário, remove o ticket da URL e envia a URL final da exibição inserida para

o cliente.

A sessão permite ao usuário acessar qualquer uma das exibições que teria acesso se esti-

vesse conectado ao servidor. Na configuração padrão, os usuários autenticados com tickets

confiáveis têm acesso restrito, para que apenas as exibições estejam disponíveis. Eles não

podem acessar pastas de trabalho, páginas de projeto ou outro conteúdo hospedado no ser-

vidor.

Para alterar este comportamento, consulte a opção wgserver.unrestricted_ticket

emOpções do tsm configuration set.
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Como um ticket confiável é armazenado?

OTableau Server armazena tíquetes confiáveis no repositório do Tableau Server usando o

seguinte processo:

1. O Tableau Server gera um ticket de duas partes: a primeira é uma ID exclusiva
(UUID) codificada com Base64 e a segunda é uma cadeia de caracteres secreta ale-
atória de 24 caracteres.

2. O Tableau Server utiliza hash na cadeia de caracteres secreta e armazena-a com a
ID exclusiva no repositório. A função hash usa a cadeia de caracteres secreta como
entrada e um algoritmo para calcular uma cadeia de caracteres exclusiva. A cadeia
de caracteres exclusiva protege a segurança da cadeia de caracteres secreta de usu-
ários não autorizados.

3. O Tableau Server envia a UUID com Base64 e a cadeia de caracteres aleatória com
24 caracteres original para o cliente.

4. O cliente retorna a UUID com Base64 e a cadeia de caracteres aleatória com 24
caracteres original para o Tableau Server, como parte da solicitação para uma exi-
bição.

5. O Tableau Server localiza o par de cadeias de caracteres com a UUID com Base64 e,
em seguida, usa hash na cadeia de caracteres aleatória para verificar se cor-
responde a hash armazenada no repositório.

Esse processo garante que qualquer conteúdo de ticket armazenado no Tableau Server

não possa ser usado para representar usuários ou acessar conteúdo protegido por auten-

ticação. No entanto, como o ticket confiável completo é enviado via HTTP entre o Tableau

Server e o cliente, o processo depende da transmissão segura e criptografada de dados

HTTP. Portanto, recomendamos que você só implante tickets confiáveis via SSL/TLS ou

por outra camada de criptografia de rede.

Adicionar endereços IP confiáveis ou nomes de host ao Tableau Server

A primeira etapa da configuração da autenticação confiável é configurar o Tableau Server

para reconhecer e confiar em solicitações de um oumais servidoresWeb:

Usar a interface na Web do TSM
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1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<server_name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer logon na

interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique em Identidade e acesso na guiaConfiguração, em seguida clique em

Autenticação confiável.

3. EmAutenticação confiável, para cada host confiável, insira o nome ou endereço IP
e clique emAdicionar:

Observações:
Os valores definidos pelo usuário substituem completamente qualquer con-

figuração anterior. Portanto, é obrigatória a inclusão da lista completa de hosts se

desejar alterar uma lista existente.

Endereços IP estáticos são necessários: os servidoresWeb especificados pre-

cisam usar endereços IP estáticos, mesmo se usar nomes de host.

Caso tenha um oumais servidores proxy entre o computador que está solicitando

o ticket confiável (um dos configurados na etapa 2, conformemostrado na Auten-

ticação confiável) e o Tableau Server, você tambémprecisa adicioná-los como
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gateways usando a opção tsm configuration set

gateway.trusted. Consulte Configuração de proxies no Tableau Server

para obter as etapas de configuração.

4. Insira um valor emComprimento do token (Opcional).

O comprimento do token determina o número de caracteres em cada ticket confiável.

A configuração padrão de 24 caracteres fornece 144 bits de aleatório. O valor pode

ser definido como qualquer inteiro entre 9 e 255, inclusive.

5. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de con-
figuração.

6. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

7. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Usar a CLI do TSM

1. Insira o seguinte comando:

tsm authentication trusted configure -th <trusted IP

address or host name>

No comando acima, <trusted IP address> deve ser uma lista separada por

vírgulas dos endereços IPv4 ou dos nomes de host dos servidoresWeb, com cada

nome de host ou endereço IP entre aspas.

Observação: os valores definidos pelo usuário sobrescrevem completamente

qualquer configuração anterior. Portanto, é necessário incluir a lista completa de
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hosts no comando tsm authentication trusted configure -th.

(Não é possível alterar a lista de hosts ao executar repetidamente o comando

tsm authentication trusted configure -th.)

Por exemplo:

tsm authentication trusted configure -th "192.168.1.101",

"192.168.1.102", "192.168.1.103"

ou

tsm authentication trusted configure -th "webserv1", "web-

serv2", "webserv3"

Observações:
Cada nome de host ou endereço IP na lista deve estar entre aspas duplas,

seguido de uma vírgula e um espaço após cada vírgula.

Os servidores daWeb especificados precisam usar endereços IP estáticos,

mesmo com nomes de host.

2. Caso tenha um oumais servidores proxy entre o computador que está solicitando o

ticket confiável (um dos configurados na etapa 2, conformemostrado na Autenticação

confiável) e o Tableau Server, você tambémprecisa adicioná-los como gateways

usando a opção tsm configuration set gateway.trusted. Consulte Con-

figuração de proxies no Tableau Server para obter as etapas de configuração.

3.

Digite o seguinte comando para salvar as alterações a todos os arquivos de con-

figuração de servidor:

tsm pending-changes apply
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Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Há outras configurações de autenticação confiável opcionais (configurações de

suporte herdado, logon e tempo limite) que podem ser selecionadas ao transferir um

arquivo json para o Tableau Server. Consulte Entidade trus-

tedAuthenticationSettings.

Em seguida, você deverá configurar seu servidor Web para receber tickets do Tableau Ser-

ver.

Obter um ticket do Tableau Server

Depois de adicionar endereços IP confiáveis ao Tableau Server, você estará pronto para

configurar seu servidor Web para obter tickets do Tableau Server via solicitações POST

(Etapa 2 do diagrama). A solicitação POST deve ser enviada a http://<server_

name>/trusted. Por exemplo, a solicitação POST deve ser enviada a http://-

tabserv/trusted, e não a http://tabserv.

Observação: Se SSL estiver ativado, será necessário usar https em vez de http. Por

exemplo:  https://tabserv/trusted.

Estes são os dados que você pode usar em uma solicitação POST ao Tableau Server:

l username=<username> (obrigatório): O nome de usuário para um usuário licen-

ciado do Tableau Server. Se estiver usando a Autenticação local, o nome de usuário

pode ser uma string simples (por exemplo, username=jsmith). Se estiver usando
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o Active Directory com vários domínios, você deverá incluir o nome de domínio com o

nome de usuário (por exemplo, username=MyCo\jsmith).

l target_site=<site id> (obrigatório, se a exibição não estiver no site padrão):

Especifica o site que contém a exibição se o Tableau Server estiver executando

vários sites e a exibição estiver em um site diferente do site padrão (por exemplo, tar-

get_site=Sales). O valor usado por você para <site id> deve ser a ID do Site

fornecido quando o site foi criado. Este valor diferenciamaiúsculas deminúsculas.

CasoSite ID seja SAles, target_site=SAles.

l client_ip=<IP address> (opcional): Usado para especificar o endereço IP do

computador cujo navegador daWeb está acessando a exibição (por exemplo, cli-

ent_ip=123.45.67.891). Não é o endereço IP do servidor Web que está

fazendo a solicitação POST do Tableau Server. Se você decidir usar esse parâmetro,

consulte Opcional: Configurar a correspondência de IP do cliente para obter mais

informações.

A resposta do Tableau Server à solicitação POST será uma cadeia de caracteres exclusiva

(o ticket). Se o Tableau Server não puder processar a solicitação, a resposta será -1. Con-

sulte Valor de ticket -1 retornado pelo Tableau Server para ver as dicas de como corrigir

isso. Além disso, para que os usuários consigam se autenticar quando clicam emuma exi-

bição inserida, seus navegadores devem estar configurados para permitir cookies de ter-

ceiros.

O formato do ticket foi alterado no Tableau Server 10.2. Agora, o formato do ticket é uma

cadeia de caracteres composta de duas partes. Cada parte é uma cadeia de caracteres de

128 bits codificada antes de ser retornada ao cliente. A primeira parte é uma ID uni-

versalmente exclusiva (UUID v4), codificada comBase64. A segunda parte é uma cadeia

de caracteres aleatória de 24 caracteres. A concatenação dessas partes pode ser expressa

como Base64(UUIDv4):SecureRandomString. Veja o exemplo de um ticket:

9D1ObyqDQmSIOyQpKdy4Sw==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5.

Em seguida, adicione o código que permite que o servidor Web crie umaURL para a exi-

bição com o local da exibição e o tíquete.
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Ver a exibição com o ticket

Depois de criar a solicitação POST, você deverá gravar o código que fornece ao servidor

Web o local da exibição e o ticket do Tableau Server. Ele usará essas informações para

mostrar a exibição. A maneira como você especifica isso depende se a exibição é inserida e

se o Tableau Server está executando vários sites.

Exemplos de exibição do Tableau Server

Este é um exemplo de como especificar uma exibição que os usuários acessam somente

via Tableau Server (a exibição não é inserida):

http://<server_name>/trusted/<unique_ticket>/views/<workbook_

name>/<view_name>

Se o Tableau Server estiver executando vários sites e a exibição estiver em um site dife-

rente do site Padrão, você precisará adicionar t/<site_id> ao caminho. Por exemplo:

http://<server_name/trusted/<unique_ticket>/t/Sa-

les/views/<workbook_name>/<view_name>

Use amesma capitalização vista por você na URL do Tableau Server.

Exemplos de exibição inserida

Estes são alguns exemplos de como especificar exibições inseridas. Como há duas abor-

dagens que você pode adotar para o código inserido, as duasmaneiras são descritas

abaixo. Independentemente do que for usado, haverá algumas informações exclusivas da

autenticação confiável que você deverá fornecer. Para obter mais informações, pesquise

"Escrever código inserido" na ajuda do Tableau Server.

Observação: os exemplos a seguir usam parâmetros de código inserido. Para obter

mais informações, consulte Parâmetros de código inserido na Ajuda do Tableau.

Exemplos de marca de script
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Este exemplo usa o parâmetro do objeto ticket:

<script type="text/javascript" src-

c="http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js"></script>

<object class="tableauViz" width="800" height="600" sty-

le="display:none;">

<param name="name" value="MyCoSales/SalesScoreCard" />

<param name="ticket" valu-

e="9D1ObyqDQmSIOyQpKdy4Sw==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5" />

</object>

Aqui está como o exemplo acima ficaria em umTableau Server com vários sites, onde a exi-

bição está publicada no site Sales:

<script type="text/javascript" src-

c="http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js"></script>

<object class="tableauViz" width="800" height="600" sty-

le="display:none;">

<param name="site_root" value="/t/Sales" />

<param name="name" value="MyCoSales/SalesScoreCard" />

<param name="ticket" valu-

e="9D1ObyqDQmSIOyQpKdy4Sw==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5" />

</object>

Em vez de usar ticket, você pode usar o parâmetro path para indicar explicitamente o

caminho completo da exibição. Quando path é usado, você tambémnão precisa do parâ-

metro name, que é geralmente um parâmetro obrigatório no código inserido do Tableau

JavaScript:

<script type="text/javascript" src-

c="http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js"></script>

<object class="tableauViz" width="900" height="700" sty-

le="display:none;">

<param name="path" valu-

e="tru-
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sted/9D1ObyqDQmSIOyQpKdy4Sw-

w==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5/views/MyCoSales/SalesScoreCard" />

</object>

Este é omesmo exemplo, só que para um servidor com vários sites. Observe que /t/<-

site_id> é usado aqui:

<script type="text/javascript" src-

c="http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js"></script>

<object class="tableauViz" width="900" height="700" sty-

le="display:none;">

<param name="path" valu-

e="tru-

sted/9D1ObyqDQmSIOyQpKdy4Sw-

==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5/t/-

/Sales/views/MyCoSales/SalesScoreCard" />

</object>

Exemplo de marca Iframe

<iframe src-

="http:/-

/tab-

ser-

ver/-

trus-

ted/9D1ObyqDQmSIOyQpKdy4Sw-

==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ-

J5/views/workbookQ4/SalesQ4?:embed=yes" width="800"

height="600"></iframe>

Opcional: Configurar a correspondência de IP do cliente

Por padrão, o Tableau Server não considera o endereço IP do navegador daWeb do cli-

ente quando ele cria ou resgata tickets. Paramudar isso, é necessário fazer duas coisas:

especificar um endereço IP usando o parâmetro client_ip na solicitação POST que
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obtém o ticket e seguir as etapas abaixo para configurar o Tableau Server para impor a cor-

respondência de endereço IP do cliente.

1. Abra o TSMCLI e insira os seguintes comandos:

tsm configuration set -k wgserver.extended_trusted_ip_

checking -v true

2.

Em seguida, digite o seguinte comando:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Autenticação confiável de teste

As etapas abaixo fornecem ummétodo que você pode usar para testar a recuperação de

um ticket confiável do seu servidor daWeb. Este teste simples pode ajudar a avaliar a conec-

tividade entre o servidor Web e o Tableau Sever, e se a autenticação confiável foi ou não

configurada corretamente.

Importante: o código de teste fornecido neste tópico executa do lado do cliente no nave-
gador para fornecer uma validação visual rápida de que a autenticação confiável está

configurada corretamente no Tableau Server. Se o navegador do cliente que carrega a

página html não estiver no servidor daWeb confiável, você pode ter que confiar tem-

porariamente no IP do cliente. Na prática, você nunca deve confiar em endereços IP do

cliente como parte da configuração de autenticação confiável. Todos os endereços IP

Tableau Software 1241

Ajuda do Tableau Server noWindows



confiáveis podem solicitar tickets como qualquer usuário, incluindo o administrador.

Em umambiente de produção, todos os fluxos de autenticação confiáveis devem ser

executados do lado do servidor, entre o Tableau Server e os servidores daWeb con-

fiáveis.

Como o teste é executado em umnavegador do cliente, ele não é uma réplica exata do

caminho de comunicação em umambiente de produção. Depois de executar com sucesso

o teste, recomendamos que teste solicitando bilhetes para os usuários com uma solicitação

de pós-verificação final do lado do servidor.

Ummétodo de teste alternativo é executar um gerador de tickets confiável para testar a con-

figuração. A URL a seguir faz referência a um gerador de tickets confiável que não é com-

patível com o Tableau. No entanto, o gerador tem sido usado por muitos clientes para

testar a configuração de ticket confiável: https://github.com/mkannan-tsi/Trusted-Ticket-

Generator.

Etapa 1: adicionar um usuário de teste

Crie um usuário no Tableau Server que possa ser usado para testar a funcionalidade do

ticket confiável. Consulte Adicionar usuários ao Tableau Server. Adicione esse usuário a

um site no servidor e defina a função do site do usuário comoExplorer.

Etapa 2: criar um página HTML de teste

Cole o código a seguir em umnovo arquivo .html que você salvou namáquina do Tableau

Server de onde está realizando o teste. É possível alterar os rótulos e os atributos de estilo

conforme desejado.

<html>

<head>

<title>Trusted Ticket Requester</title>

<script type="text/javascript">

function submitForm(){

1242 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://github.com/mkannan-tsi/Trusted-Ticket-Generator
https://github.com/mkannan-tsi/Trusted-Ticket-Generator


document.getElementById('form1').action =

document.getElementById('server').value + "/trusted";

}

</script>

<style type="text/css">

.style1 {width: 100%;}

.style2 {width: 429px;}

#server {width: 254px;}

</style>

</head>

<body>

<h3>Trusted Ticketer</h3>

<form method="POST" id="form1" onSubmit="submitForm()">

<table class="style1">

<tr>

<td class="style2">Username</td>

<td><input type="text" name="username" value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td class="style2">Server</td>

<td><input type="text" id="server" name="server" valu-

e="https://" /></td>

</tr>

<tr>

<td class="style2">Client IP (optional)</td>

<td><input type="text" id="client_ip" name="client_ip"

value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td class="style2">Site (leave blank for Default site;

otherwise enter the site name)</td>
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<td><input type="text" id="target_site" name="target_

site" value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td class="style2"><input type="submit" name-

e="submittable" value="Get Ticket" /></td>

<td>&#160;</td>

</tr>

</table>

</form>

<h4>Be sure to add your IP as a Trusted IP address to the ser-

ver</h4>

</body>

</html>

Etapa 3: recuperar um ticket confiável do Tableau Server

Oprocedimento a seguir retornará um ticket confiável do Tableau Server.

1. Abra a página daWeb criada na etapa anterior.

Essa operação requer JavaScript, portanto, o navegador daWeb poderá solicitar a

permissão para que os scripts sejam executados.

2. Nas caixas de texto, insira o seguinte:
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l Username: o usuário de teste criado na Etapa 1.
l Servidor: o endereço do Tableau Server, por exemplo, https://<server_
name>.

l IP do cliente (opcional): o endereço IP do computador do usuário, se estiver
configurado para o IP de cliente confiável correspondente.

l Site: o nome do site do Tableau Server no qual o usuário de teste é membro.

3. Clique emObter ticket. Uma das seguintes opções será retornada:

l Um ticket exclusivo: um ticket confiável é uma cadeia de caracteres com-
posta por uma UUID codificada com Base64 e uma cadeia de caracteres ale-
atória de 24 caracteres, por exemplo,
9D1OlxmDQmSIOyQpKdy4Sw==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5.

l -1: se o valor, -1 for retornado, a configuração terá um erro. Consulte Valor de
ticket -1 retornado pelo Tableau Server.

Etapa 4: testar acesso com um ticket confiável

Agora que você tem um ticket, é possível usá-lo para acessar o conteúdo no Tableau Ser-

ver.

Crie umaURL com o ticket único gerado na etapa anterior para verificar o acesso com o

ticket confiável. A sintaxe da URL é diferente se você estiver acessando umTableau Server

com um site único, em vez de um servidor que hospeda vários sites.

URL de servidor de site padrão

https://<server_name>/trusted/<unique_ticket>/views/<workbook_

name>/<view_name>

URL de servidor de site não padrão

https://<server_name>/trusted/<unique_ticket>/t/<site_name>/-

views/<workbook_name>/<view_name>

As variáveis nasURLs são indicadas por parênteses (< e >). Todas as outras sintaxes são

literais.
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Solucionar problemas de autenticação confiável

Esta seção inclui alguns problemas e erros comuns que você pode encontrar quando esti-

ver configurando a autenticação confiável.

Uma fonte comumde erros de autenticação confiável é a configuração incorreta de um ser-

vidor proxy ou balanceador de carga. Se o Tableau Server opera atrás de um servidor

proxy reverso ou um balanceador de carga, consulte Configurar o Tableau Server para fun-

cionar com um servidor proxy reverso e Adicionar um balanceador de carga.

As informações de autenticação confiável são gravadas em Pro-

gramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizqlserver\vizql-*.log.

Para aumentar o nível de registro de info para debug, execute os comandos a seguir:

tsm configuration set -k vizqlserver.trustedticket.log_level -v

debug

tsm pending-changes apply

Para testar a implementação da autenticação confiável, consulte Autenticação confiável de

teste.

Consulte também

Para obter mais informações sobre a solução de problemas de erros específicos, consulte

os tópicos a seguir, acessíveis emOutros artigos nesta seção a seguir:

Solicitação de tíquete por servidor Web

l Valor de ticket -1 retornado pelo Tableau Server

l HTTP 401 - Não autorizado

l HTTP 404 – Arquivo não encontrado

l Usuário inválido (SharePoint ou C#)

Tíquete de resgate de visualizador
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l Tentativa de resgatar o ticket do endereço IP incorreto

l Erro de restrição de cookie

Navegando entre várias visualizações inseridas

l Erro na comunicação com o servidor (403)

Valor de ticket -1 retornado pelo Tableau Server

OTableau Server retornará -1 para o valor do ticket se ele não puder emitir o ticket como

parte do processo de autenticação confiável. Antes de solucionar problemas neste cenário,

certifique-se de configurar o nível de log de autenticação confiável para debug, conforme

especificado emSolucionar problemas de autenticação confiável.

Omotivo exato dessamensagem está gravado nos arquivos vizqlserver_node*-

*.log.* na seguinte pasta:

ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\vizqlserver

Estes são alguns fatores a serem confirmados:

l Todos os nomes de host do servidor Web ou endereços IP são adicionados
a hosts confiáveis

Oerro de log, "Invalid request host: <ip_address>" pode indicar que o

endereço IP ou nome de host do computador que envia a solicitação POST não está

na lista de hosts confiáveis no Tableau Server. Consulte Adicionar endereços IP con-

fiáveis ou nomes de host ao Tableau Server para saber como adicionar endereços IP

ou nomes de host a essa lista.

l Endereços IP são IPv4

Caso você esteja usando endereços IP para especificar hosts confiáveis, eles devem

estar no formato do protocolo IP versão 4 (IPv4). Um endereço IPv4 será semelhante

a isto: 123.456.7.890. Os endereços IPv6 (por exemplo, fe12::3c4a:5e-

ab:6789:01c%34) não são compatíveis como forma de inserir hosts confiáveis.
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l O nome de usuário na solicitação POST é um usuário válido do Tableau Ser-
ver

Onome de usuário enviado na solicitação POST deve ser um usuário licenciado do

Tableau Server. Veja uma lista de usuários que fazem logon no Tableau Server

como administrador.

Os seguintes erros de log indicam umproblema POST do usuário:

l "Missing username and/or client_ip "

l "Invalid user: <username> "

l "Unlicensed user is not allowed: <username> "

O nome de usuário na solicitação POST inclui o domínio

Se o Tableau Server for configurado para usar a Autenticação local, o nome de usu-

ário enviado na solicitação POST pode ser uma cadeia de caracteres simples. No

entanto, se o servidor for configurado para o Active Directory, é obrigatório incluir o

nome de domínio com o nome de usuário (domínio\nome de usuário). Por exemplo,

o parâmetro de nome de usuário pode ser: username=dev\jsmith. Um erro de

log usual para este cenário é "Invalid user: <username>".

l Content-Type é especificado

Ao projetar um aplicativo ASP.NET ouC#, é necessário declarar o tipo de conteúdo

na solicitação HTTP. Por exemplo:

http.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-

form-urlencoded;charset=UTF-8")

Se você não especificar o tipo de conteúdo e o Tableau Server retornar um -1, os

arquivos de log conterão o erro: "missing username and/or client_ip".

HTTP 401 - Não autorizado

Se você receber um erro 401- Não autorizado, pode ser por um dos seguintesmotivos: 
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l Você pode ter configurado o Tableau Server para usar o Active Directory comSSPI.

Se o servidor Web usar SSPI, não será necessário configurar a autenticação con-

fiável. É possível inserir exibições, e seus usuários terão acesso a elas desde que

sejam usuários licenciados do Tableau Server emembros do seu Active Directory.

Para obter mais informações, consulte tsm authentication sspi <commands>.

Observação: SSPI só pode ser configurado no Tableau Server paraWindows.

l Ou um erro de redirecionamento 302 após a implantação do Tableau Server
2022.4, é provável que o código do ticket confiável que você escreveu para criar a
URL do cliente não tenha sido atualizado para representar o formato da URL do ticket
de duas partes. Para obter mais informações, consulteObter um ticket do Tableau
Server.

HTTP 404 – Arquivo não encontrado

Você poderá receber esse erro se o código do seu programa fizer referência a umaURL do

Tableau Server que não existe. Por exemplo, o servidor Web pode construir umaURL invá-

lida que não pode ser encontrada quando a página daWeb tenta recuperá-la.

Outra causa para esse erro é se você não inseriu servidoresWeb confiáveis, conforme espe-

cificado emAdicionar endereços IP confiáveis ou nomes de host ao Tableau Server. Se

você já inseriu os servidoresWeb confiáveis, verifique se os endereços IP ou os nomes do

host estão corretos.

Usuário inválido (SharePoint ou C#)

Você poderá encontrar esse erro se tiver configurado o Tableau Server para autenticação

confiável.

O código de exemplo para a .dll do SharePoint faz referência à seguinte solicitaçãoGET:

SPContext.Current.Web.CurrentUser.Name

A solicitação acima retornará o nome para exibição do usuário atual doWindowsActive

Directory. Se desejar usar a ID de logon, você precisará alterar o código para:

SPContext.Current.Web.CurrentUser.LoginName

Tableau Software 1249

Ajuda do Tableau Server noWindows



Após fazer a alteração, recompile a .dll do SharePoint.

Tentativa de resgatar o ticket do endereço IP incorreto

Ao configurar o Tableau Server para autenticação confiável, você pode encontrar pro-

blemas para resgatar o tíquete.

Esse problema pode ocorrer quando o Tableau Server é configurado para impor a cor-

respondência de endereço IP do cliente. Como o endereço IP do navegador daWeb do cli-

ente não é considerado por padrão ao resgatar o tíquete, certifique-se de que o endereço

IP do navegador daWeb do cliente enviado na solicitação POST ao Tableau Server é o

mesmo, quando o navegador tenta recuperar a exibição incorporada.

Por exemplo, no diagrama Autenticação confiável, se a solicitação POST na etapa 3 enviar

o parâmetro client_ip=74.125.19.147, a solicitaçãoGET na etapa 5 deverá vir do

mesmo endereço IP.

Para obter mais informações, consulte Opcional: Configurar a correspondência de IP do cli-

ente para saber como configurar o Tableau Server demodo que ele adote a cor-

respondência do endereço IP do cliente.

Erro de restrição de cookie

Quando um usuário entra no Tableau Server, um cookie de sessão é armazenado em seu

navegador local. O cookie armazenado é a forma como o Tableau Server mantém que o

usuário que entrou foi autenticado e pode acessar o servidor. Como o cookie é definido

com omesmo domínio ou subdomínio que a barra de endereços do navegador, ele é con-

siderado um cookie primário. Se o navegador de um usuário estiver configurado para blo-

quear cookies primários, ele não conseguirá entrar no Tableau Server.

Quando um usuário entra no Tableau Server por meio de uma exibição inserida, ou em um

ambiente em que a autenticação confiável tenha sido configurada, omesmo acontece: um

cookie é armazenado. Nesse caso, entretanto, o navegador trata o cookie como um cookie

de terceiros. Isso acontece porque o cookie é definido com umdomínio que é diferente

daquelemostrado na barra de endereços do navegador. Se o navegador da web do usu-

ário estiver configurado para bloquear cookies de terceiros, a autenticação no Tableau
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Server falhará. Para evitar que isso ocorra, os navegadores da web devem ser configurados

para permitir cookies de terceiros.

Erro na comunicação com o servidor (403)

Se o Tableau Server estiver configurado para a autenticação confiável, é possível que esse

erro apareça após abrir uma nova exibição em umnavegador e tentar navegar de volta para

as exibições abertas anteriormente.

OTableau Server fornece proteção contra a reutilização não autorizada de sessões VizQL

por meio dasOpções do tsm configuration set vizqlserver.protect_sessions, defi-

nidas como true por padrão. Como o Tableau Server é configurado para autenticação con-

fiável, você pode não precisar deste nível de proteção Para desabilitar essa opção, você

pode usar asOpções do tsm configuration set paramudá-la vizqlserver.protect_

sessions para false.

Tokens de acesso pessoal

Os tokens de acesso pessoal (PATs) fornecem aos usuários do Tableau Server a capa-

cidade de criar tokens de autenticação de longa duração. Os tokens permitem que os usu-

ários executem a automação comAPIsREST do Tableau sem precisar de credenciais

inseridas em código ou logon interativo. Mais informações sobre o uso de tokens de acesso

pessoal comAPIs REST do Tableau estão emEntrar e sair (Autenticação).

Os tokens de acesso pessoal não são usados para acesso de cliente genérico à interface na

Web do Tableau Server ou TSM. Para usar tokens de acesso pessoal com tabcmd, instale a

nova versão do tabcmd emhttps://tableau.github.io/tabcmd/.

Recomendamos a criar tokens de acesso pessoal para scripts e tarefas automatizados cri-

ados com a API REST do Tableau:

l Melhorando a segurança: os tokens de acesso pessoal reduzem os riscos caso as
credenciais sejam comprometidas. No caso em que o Tableau Server usa o Active
Directory ou o LDAP como um repositório de identidade, você pode reduzir o escopo
de comprometimento das credenciais usando um token de acesso pessoal para tare-
fas automatizadas. Nesse caso, usar um token específico do aplicativo não expõe o
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sistema mais amplo caso os arquivos de automação ou de script sejam com-
prometidos. Se um token for comprometido ou usado na automação com falha ou
causar risco, você poderá revogar o token. Não é necessário girar ou revogar as cre-
denciais do usuário.

l Auditoria e rastreamento: como administrador, você pode consultar os registros
do Tableau Server para rastrear quando um token é usado, quais sessões são cri-
adas desse token e as ações executadas nessas sessões. Além disso, você pode
determinar se uma sessão e as tarefas relacionadas foram executadas a partir de
uma sessão gerada com um token ou de um logon interativo.

l Gerenciar automação: um token pode ser criado para cada script ou tarefa exe-
cutada. Isso permite que você crie silos e analise tarefas de automação em toda a
organização. Além disso, usar tokens e as alterações de senha ou alterações de
metadados (nome de usuário, e-mail etc.) em contas de usuário não prejudicará a
automação como faria quando as credenciais são inseridas em código nos scripts.

Noções básicas sobre tokens de acesso pessoal

Quando um token é criado, ele é ocultado e armazenado no repositório. Depois que o token

é ocultado e armazenado, o token original é excluído. Os usuários são instruídos a copiar o

token em um local seguro e lidar com ele como lidam com uma senha. Quando o token é

usado no tempo de execução, o Tableau Server oculta o token apresentado pelo usuário e

o compara com o valor de hash armazenado no repositório. Se houver uma cor-

respondência, uma sessão autenticada será iniciada.

Observação: é necessário um token de acesso pessoal por solicitação simultânea.

Entrar novamente com omesmo token de acesso, seja nomesmo site ou em um site

diferente, encerrará a sessão anterior e resultará em umerro de autenticação.

No contexto de autorização, o Tableau Server manipula a sessão autenticada com asmes-

mas permissões e direitos que o usuário possui como umusuário interativo.
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Representação do administrador de servidor

Começando pela versão 2021.1, você pode ativar a representação de token de acesso pes-

soal do Tableau Server. Neste cenário, os tokens de acesso criados pelos administradores

do servidor podem ser usados para a representação do usuário ao usar REST API Tableau

Server. A representação é útil em cenários onde você está inserindo conteúdo do Tableau

específico para o usuário final dentro de seu aplicativo. Especificamente, os tokens de

acesso à representação permitem que você crie aplicativos que consultam como umdeter-

minado usuário e recuperem conteúdo para o que o usuário esteja autorizado dentro do

Tableau Server, sem codificar quaisquer credenciais.

Para obter mais informações, consulte a seção de ajuda da REST API do Tableau, Repre-

sentação de um usuário.

Habilite o Tableau Server a aceitar tokens de acesso pessoal durante soli-
citações de logon de representação

Por padrão, o Tableau Server não permite a representação de tokens de acesso pessoal do

administrador do servidor. Você deve ativar a configuração em todo o servidor executando

os seguintes comandos.

tsm authentication pat-impersonation enable [global options]

tsm pending-changes apply

Importante: depois de executar os comandos, todos os tokens de acesso pessoal cri-
ados pelos administradores de servidores (incluindo tokens preexistentes) podem ser

usados para representação. Para revogar emmassa todos os tokens de acesso pes-

soal do administrador de servidor existentes, você pode publicar o URI DELETE

/api/{api-version}/auth/serverAdminAccessTokens. Consulte a seção

de ajuda da REST API do Tableau, Representação de um usuário.
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Criar tokens

Os usuários com contas no Tableau Server podem criar, gerenciar e revogar tokens de

acesso pessoal na páginaMinhas configurações de conta. Consulte Gerenciar con-
figurações de conta naAjuda do Tableau Desktop de da Criação naWeb para obter mais

informações.

Os usuários devem criar seus próprios tokens de acesso pessoal. Os administradores não

podem criar tokens para usuários.

Expiração do token

Os tokens de acesso pessoal expirarão se não forem usados após 15 dias consecutivos.

Se eles forem usados commais frequência do que a cada 15 dias, um token de acesso expi-

rará após 1 ano. Depois de um ano, você deve criar um novo token. Os tokens de acesso

pessoal expirados não serão exibidos na páginaConfigurações da minha conta.

Você pode alterar o intervalo de validade do token de atualização usando a refresh_

token.absolute_expiry_in_seconds opção com o comando tsm configuration set.

Revogar tokens de usuários

Os usuários podem revogar seus próprios tokens na páginaMinhas configurações de
conta. Como administrador, você tambémpode revogar tokens de acesso pessoal.

1. Fazer logon na área de administração do Tableau Server como administrador de site
ou de servidor.

2. Localize o usuário cujo token você deseja revogar. Para obter mais informações
sobre como navegar nas páginas de administração do servidor e localizar usuários,
consulte Exibir, gerenciar ou remover usuários.

3. Clique no nome do usuário para abrir sua página de perfil.

4. Na página de perfil do usuário, clique na guia Configurações.
5. Na seção Tokens de acesso Pessoal, identifique o token que deseja revogar e cli-

que em Revogar.
6. No pop-up de verificação, clique em Excluir.
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Rastrear e monitorar o uso

Todas as ações relacionadas ao token são registradas no serviço do Servidor de aplicativos

do Tableau Server (vizportal).

Para localizar atividades relacionadas ao token, filtre as entradas de registro que contêm a

cadeia de caracteres, RefreshTokenService.

Os tokens são armazenados neste formato:Token Guid: <TokenID(Guid)>, onde

TokenID é uma cadeia de caracteres codificada base64. O segredo do token não está inclu-

ído nos registros. Por exemplo:

Token Guid: 49P+CxmARY6A2GHxyvHHAA== (e3d3fe0b-1980-458e-80d8-

61f1caf1c700).

Veja a seguir um trecho de exemplo de duas entradas de registro. O primeiromostra como

umusuário émapeado a um token.O segundomostra um evento de atualização domesmo

token:

RefreshTokenService - Issued refresh token to the following

user: jsmith. Token Guid: 49P+CxmARY6A2GHxyvHHAA== (e3d3fe0b-

1980-458e-80d8-61f1caf1c700)

RefreshTokenService - Redeemed refresh token. Token Guid:

49P+CxmARY6A2GHxyvHHAA== (e3d3fe0b-1980-458e-80d8-61f1caf1c700)

Para localizar as operações principais, filtre as entradas de registro que contêm a cadeia de

caracteres, OAuthController.

Configurar os Aplicativos conectados do Tableau para habilitar o SSO
para conteúdo inserido

A partir do Tableau Server versão 2022.1, os aplicativos conectados ao Tableau permitem

uma experiência de autenticação perfeita e segura, facilitando uma relação de confiança

explícita entre seu site do Tableau Server e aplicativos externos nos quais o conteúdo do

Tableau é inserido.

Os aplicativos conectados oferecem os seguintes benefícios:

Tableau Software 1255

Ajuda do Tableau Server noWindows



l Restringir o acesso a qual conteúdo pode ser inserido e onde esse conteúdo pode
ser inserido

l Fornecer aos usuários a capacidade de acessar conteúdo inserido usando logon
único (SSO) sem a necessidade de integração com um provedor de identidade (IdP)

l Fornecer aos usuários a capacidade de autenticar diretamente de seu aplicativo
externo

l Autorizar programaticamente o acesso à API REST do Tableau em nome dos usu-
ários usando um JSONWeb Token (JWT)

Observações:

l A funcionalidade de aplicativos conectados, sem interface do usuário, para o
Tableau Server ficou disponível no Tableau Server versão 2021.4 através dosméto-
dos do aplicativo conectado na API REST do Tableau.

l Para habilitar a incorporação por meio de aplicativos conectados, o Tableau Server
deve ser configurado para usar SSL para tráfego HTTP.

l Se o aplicativo conectado estiver sendo executado em um contêiner, como uma ins-
tância do EC2, os relógios do contêiner e do host devem ser definidos como UTC
para que o token de sessão seja válido. Se um dos relógios usar um padrão dife-
rente, o aplicativo conectado não será confiável.

l Os aplicativos conectados ao Tableau e ao Salesforce são diferentes e oferecem fun-
cionalidades diferentes. Hoje, os aplicativos conectados ao Tableau são otimizados
para incorporar exibições e métricas do Tableau em aplicativos externos.

Como funcionam os aplicativos conectados

A relação de confiança entre o site do Tableau Server e o aplicativo externo é estabelecida

e verificada por meio de um token de autenticação no padrão JSONWeb Token (JWT),

que usa um segredo compartilhado fornecido pelo aplicativo conectado ao Tableau e assi-

nado pelo seu aplicativo externo.

Principais componentes de um aplicativo conectado

Os seguintes componentes do conectado trabalham em conjunto com o JWT em seu apli-

cativo externo para autenticar usuários e exibir conteúdo inserido.

l Segredos: os segredos são chaves compartilhadas pelo Tableau e seu aplicativo
externo. Eles são usados em assinaturas que formam o JWT. Um segredo é
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necessário ao usar aplicativos conectados para autenticação de inserção. Os segre-
dos podem ser criados em um aplicativo conectado, não expiram e permanecem váli-
dos até serem excluídos.

l Lista de permissões de domínio: você pode especificar uma lista de domínios per-
mitidos em cada aplicativo conectado. O conteúdo do Tableau inserido por meio de
um aplicativo conectado só é permitido nos domínios especificados. Isso ajuda a
garantir que o conteúdo seja exposto nos domínios protegidos e aprovados por sua
empresa.

l Nível de acesso: você pode especificar qual conteúdo pode ser inserido, por meio
de um aplicativo conectado, associando um aplicativo conectado a um projeto ou a
todos os projetos. Se você especificar um projeto, apenas o conteúdo do projeto sele-
cionado pode ser inserido por meio do aplicativo conectado.

Fluxo de trabalho do aplicativo conectado

Odiagrama abaixo ilustra como funciona a autenticação entre seu aplicativo externo (ser-

vidor Web e página daWeb) e o aplicativo conectado.

1. O usuário visita a página da Web: quando um usuário visita o conteúdo inserido
em uma página da Web, ela envia uma solicitação GET ao seu aplicativo externo para
recuperar o HTML dela.

2. O aplicativo externo constrói um token de autenticação: o aplicativo externo
constrói um JWT, que contém um segredo do aplicativo conectado (consulte a Etapa
3 abaixo para requisitos JWT adicionais) e o escopo de acesso do usuário para o con-
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teúdo inserido. O segredo é assinado pelo aplicativo externo e é usado para veri-
ficação do relacionamento de confiança em uma etapa posterior.

3. O aplicativo externo responde com token de autenticação: o aplicativo externo
responde à página com o JWT na URL do conteúdo inserido chamado pela página
da Web.

4. A página da Web solicita conteúdo do Tableau: com a tentativa de carregar o
conteúdo inserido, a página da Web chama a URL do conteúdo inserido, que envia
uma solicitação GET ao Tableau.

5. O Tableau valida o token: o Tableau recebe o JWT e verifica a relação de con-
fiança com o aplicativo personalizado ao identificar o aplicativo externo e o segredo
compartilhado usado no JWT. Em seguida, o Tableau cria uma sessão para o usu-
ário. A sessão não apenas respeita os escopos de inserção definidos no JWT, mas
também as restrições especificadas no aplicativo conectado, incluindo os domínios e
projetos permitidos.

6. O Tableau retorna o conteúdo com base no contexto de inserção restrito: o
conteúdo inserido carrega apenas quando a página está em um domínio permitido e
o conteúdo é publicado em um projeto permitido (se aplicável). O usuário auten-
ticado só pode interagir com o conteúdo inserido pelo escopo definido no JWT.

Criar um aplicativo conectado

Etapa 1: criar um aplicativo conectado

Crie um aplicativo conectado na página Configurações do Tableau Server.

1. Como um servidor ou administrador do site, entre no Tableau Server.

2. No painel esquerdo, selecione Configurações > Aplicativos conectados e clique no

botãoNovo aplicativo conectado.

3. Na caixa de diálogo Criar aplicativo conectado, faça uma das seguintes ações:

a. Para fluxos de trabalho de autorização da API REST, na caixa de texto Nome

do aplicativo conectado, insira um nome para o aplicativo conectado e clique

no botãoCriar.
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Observação: você pode ignorar o nível de acesso e a lista de permissões
de domínio ao configurar um aplicativo conectado para autorização da API

REST.

b. Para inserir fluxos de trabalho, faça o seguinte:

i. Na caixa de texto Nome do aplicativo conectado, insira um nome para o

aplicativo conectado.

ii. Nomenu suspenso Aplica-se a, selecione Todos os projetos ouApe-
nas um projeto para controlar quais exibições oumétricas podem ser

inseridas. Se você selecionar a opção "Somente um projeto", selecione o

projeto específico para o escopo. Para obter mais informações sobre

essas duas opções, consulte Nível de acesso (somente para inserir flu-

xos de trabalho).

iii. Na lista de permissões de Domínio, especifique os domínios usando as

regras descritas emFormatação de domínio abaixo para controlar onde

as exibições oumétricas podem ser inseridas.
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iv. Quando terminar, clique no botão Criar.

4. Ao lado do nome dos aplicativos conectados, clique nomenu de ações e selecione

Ativar. Por motivos de segurança, um aplicativo conectado é definido como desa-

bilitado por padrão quando criado.

5. Anote a ID do aplicativo conectado, também conhecido como ID do cliente, para usar

na Etapa 3 abaixo.
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Etapa 2: gerar um segredo

Você pode gerar um total de dois segredos para cada aplicativo conectado. O segundo

segredo pode ser usado para fins de rotação de segredos, para ajudar a proteger contra pro-

blemas se um segredo for comprometido.

1. Na página de detalhes do aplicativo conectado que você criou na Etapa 1, clique no

botãoGerar novo segredo.

2. Anote a ID secreta e o valor secreto para usar na Etapa 3 abaixo.

Etapa 3: configurar o JWT

Depois de gerar um segredo, você deseja habilitar seu aplicativo externo para enviar um

JWT válido. O JWT é umpadrão usado para transferir informações com segurança entre

duas partes. O JWT é assinado pelo seu aplicativo externo para enviar informações com

segurança ao Tableau Server. O JWT faz referência ao aplicativo conectado, ao usuário

para o qual a sessão está sendo gerada e ao nível de acesso que o usuário deve ter.

Um JWT válido inclui as seguintes informações:

l ID do aplicativo conectado, também conhecido como ID do cliente, da Etapa 1

l ID secreta e valor secreto gerado na Etapa 2

l Reivindicações registradas e cabeçalho:

Reivindicação Nome Descrição ou valor obrigatório

"kid " ID secreta Obrigatório (no cabeçalho). O ID
secreto do aplicativo conectado.
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"iss " Emissor Obrigatório (no cabeçalho). URI
de emissor exclusivo que identifica
o aplicativo de conexão confiável e
a chave de assinatura.

"alg " Algoritmo Obrigatório (no cabeçalho). Algo-
ritmo de assinatura JWT. Apenas
HS256 é compatível.

"sub " Assunto Nome de usuário do usuário auten-
ticado do Tableau Server.

"aud " Público O valor deve ser: "tableau"

"exp " Data de validade UmJWT válido não deve ter expi-

rado. O tempo de expiração do

JWT deve estar dentro do período

de validademáximo configurado

Operíodomáximo de validade

pode ser configurado usando o

comando tsm viz-

portal.oauth.connected_apps.-

max_expiration_period_in_

minutes.

"jti " ID do JWT Necessário como uma decla-
ração. A declaração de ID do JWT
fornece um identificador exclusivo
para o JWT e diferencia mai-
úsculas de minúsculas.

"scp "

Importante: não
use "scope".

Escopo Para fluxos de inserir pastas de tra-
balho, os valores com suporte
incluem:

"tableau:views:embed "
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"tableau:views:embed_

authoring " (Adicionado no

Tableau Server 2022.3)

"tableau:metrics:embed "

Observações:

l Os valores devem ser pas-
sados como um tipo de lista.

l Para table-
au:views:embed, o
escopo respeita as per-
missões dos usuários já con-
figuradas no Tableau
Server e permite que eles
interajam com as fer-
ramentas na exibição inse-
rida, se disponível na
exibição original.

l Recomendamos que o
código de inserção exclua o
parâmetro da barra de fer-
ramentas. Para obter mais
informações, consulte Pro-
blemas conhecidos
(somente para inserir fluxos
de trabalho) abaixo.

Para fluxos de trabalho de auto-

rização da API REST, consulte

Métodos da API REST que dão

suporte à autorização JWT.
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JWTs de exemplo

Aqui estão exemplos de JWTs nas linguagens Java e Python. Os exemplos Java e Python

usam a biblioteca nimbus-jose-jwt e a biblioteca PyJWT, respectivamente.

Java

import com.nimbusds.jose.*;

import com.nimbusds.jose.crypto.*;

import com.nimbusds.jwt.*;

import java.util.*;

...

String secret = "secretvalue";

String kid = "connectedAppSecretId";

String clientId = "connectedAppClientId";

List<String> scopes = new

ArrayList<>(Arrays.asList("tableau:views:embed"));

String username = "username";

JWSSigner signer = new MACSigner(secret);

JWSHeader header = new

JWSHeader.Builder(JWSAlgorithm.HS256).keyID(kid).customParam

("iss", clientId).build();

JWTClaimsSet claimsSet = new JWTClaimsSet.Builder()

.issuer(clientId)

.expirationTime(new Date(new Date().getTime() + 60 * 1000))

//expires in 1 minute

.jwtID(UUID.randomUUID().toString())

.audience("tableau")

.subject(username)

.claim("scp", scopes)

.build();

SignedJWT signedJWT = new SignedJWT(header, claimsSet);
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signedJWT.sign(signer);

model.addAttribute("token", signedJWT.serialize());

Python

import jwt

token = jwt.encode(

{

"iss": connectedAppClientId,

"exp": datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta(minu-

tes=5),

"jti": str(uuid.uuid4()),

"aud": "tableau",

"sub": user,

"scp": ["tableau:views:embed", "tableau:metrics:embed"]

},

connectedAppSecretKey,

algorithm = "HS256",

headers = {

'kid': connectedAppSecretId,

'iss': connectedAppClientId

}

)

Depois de configurar o JWT, quando o código for executado pelo aplicativo externo, ele

gerará um token.

Etapa 4: próximas etapas

Para inserir fluxos de trabalho

Após a configuração do JWT, você deve adicionar o código de inserção ao seu aplicativo

externo. Certifique-se de incluir o JWT válido que você configurou na Etapa 3 acima no com-

ponente daWeb chamado pelo aplicativo externo.
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Para obter mais informações sobre a inserção de conteúdo do Tableau, consulte um ou

ambos os itens a seguir:

l Incorpore métricas, consulte o tópico Incorporar métricas a páginas da Web na Ajuda
do Tableau.

l Incorpore exibições e métricas usando a API de incorporação no Tableau v3.

Observação: para que os usuários se autentiquem com êxito, ao acessar o conteúdo incor-

porado, os navegadores devem ser configurados para permitir cookies de terceiros.

Para fluxos de trabalho de autorização da API REST

Após a configuração do JWT, você deve adicionar o JWT válido à solicitação de login da

API REST para acesso autorizado. Para obter informações, consulte Escopos de acesso

para aplicativos conectados.

Gerenciar um aplicativo conectado

A página de aplicativos conectados é onde você pode gerenciar todos os aplicativos conec-

tados para o seu site. Você pode realizar tarefas como criar, excluir e desabilitar aplicativos

conectados, bem como revogar ou gerar novos segredos se os segredos existentes tive-

rem sido comprometidos.

1. Como um servidor ou administrador do site, entre no Tableau Server.

2. No painel esquerdo, selecioneConfigurações > Aplicativos conectados.

3. Marque a caixa de seleção ao lado do aplicativo conectado que deseja gerenciar e

execute um oumais dos seguintes procedimentos:

l Gere um novo segredo de acordo com a linha do tempo de rotação espe-

cificada pelas políticas de segurança da sua organização. Para gerar um

segredo adicional, clique no nome do aplicativo conectado e, em seguida, cli-

que no botãoGerar novo segredo. Um aplicativo conectado pode ter no

máximo dois segredos. Ambos os segredos podem estar ativos aomesmo
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tempo, não expiram e permanecem válidos até serem excluídos.

l Revise os detalhes do aplicativo conectado clicando no nome do aplicativo
conectado para ver quando o aplicativo conectado foi criado, seu ID, escopos

de projeto e domínio e seus segredos.

l Altere o escopo ou domínio do projeto, nomenu Ações, selecioneEditar.
Faça as alterações e clique emAtualizar.

Observação: se você alterar os escopos do projeto ou domínio e o conteúdo
inserido não existir no novo projeto ou no novo domínio, a exibição oumétrica

inserida não poderá ser exibida, e os usuários verão um erro ao acessar o con-

teúdo inserido.

l Exclua um segredo clicando no nome do aplicativo conectado. Na página do
aplicativo conectado, clique emAções ao lado do segredo e selecioneExcluir.
Na caixa de diálogo de confirmação, selecioneExcluir novamente.

Observação: se o segredo do aplicativo conectado estiver sendo usado por
um aplicativo externo, a exibição oumétrica inserida não poderá ser exibida

depois que o segredo for excluído. Para obter mais informações, consulte Efei-

tos da desativação ou exclusão de um aplicativo conectado ou exclusão de um

segredo abaixo.

l Desative um aplicativo conectado, nomenu Ações, selecioneDesativar.
Se o aplicativo conectado estiver sendo usado por um aplicativo externo, a exi-

bição oumétrica inserida não poderá ser exibida depois que o aplicativo conec-

tado for desativado. Para obter mais informações, consulte Efeitos da

desativação ou exclusão de um aplicativo conectado ou exclusão de um

segredo abaixo.
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Efeitos da desativação ou exclusão de um aplicativo conectado ou exclusão de um segredo

Para exibir uma exibição oumétrica inserida ao usuário por meio de um aplicativo conec-

tado, é necessário que o aplicativo conectado esteja ativado e o segredo seja gerado. Se o

aplicativo conectado estiver sendo usado em seu aplicativo externo e for desativado ou

excluído, ou seu segredo excluído ou substituído, os usuários receberão um erro ao aces-

sar o conteúdo inserido.

Para evitar esse problema, certifique-se de que o aplicativo de conexão esteja habilitado, e

o JWT esteja usando o ID secreto e o valor corretos.
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Nível de acesso (somente para inserir fluxos de trabalho)

Você pode selecionar um dos dois tipos de projeto ao configurar o nível de acesso de um

aplicativo conectado. O nível de acesso controla qual conteúdo pode ser inserido.

l Todos os projetos: esta opção permite que o conteúdo de todos os projetos seja
inserido.

l Apenas um projeto: esta opção permite que apenas o conteúdo do projeto espe-
cificado seja inserido. Se o projeto especificado contiver projetos aninhados, a inser-
ção de conteúdo nesses projetos aninhados não será habilitada.

Regras de lista de permissões de domínio (somente para inserir fluxos de trabalho)

A lista de permissões de domínio do aplicativo conectado permite que você restrinja o

acesso ao conteúdo inserido do Tableau a todos os domínios ou alguns domínios; ou exclua

alguns domínios ou bloqueie todos os domínios.

Opções de domínio

Você pode selecionar uma das duas opções ao configurar a lista de permissões de domínio

de um aplicativo conectado:

l Todos os domínios: como opção padrão, ela permite acesso irrestrito ao conteúdo
inserido.

l Apenas domínios específicos: esta opção oferece a capacidade de reduzir o
escopo do acesso ao conteúdo inserido. Se você usar esta opção, siga as regras de
formatação especificadas na seção a seguir, Formatação de domínio.

Formatação de domínio

Na caixa de texto da lista de permissões de domínio, você pode inserir um domínio, vários

domínios ou nenhum domínio. A lista de permissões de domínio respeita qualquer for-

matação permitida pelo cabeçalho de frame-ancestors da estrutura de CSP (Política de

Segurança de Conteúdo).

Observação: as regras de formatação de domínio também se aplicam ao usar osmétodos

de Aplicativo conectado na API REST do Tableau.
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Aqui estão alguns exemplos de formatação com base em cenários comuns:

Para espe-
cificar...

Exemplo Acesso de inserção

Intervalo de
domínios

*.myco.com O conteúdo inserido pode ser acessado
em todos os subdomínios em myco.com.

Múltiplos domí-
nios discretos

myco.com
events.myco.com
ops.myco.com

O conteúdo inserido pode ser acessado
em todos os três domínios.

Sem domínios [sem domínios] O acesso ao conteúdo inserido está blo-
queado.

Problemas conhecidos (somente para inserir fluxos de trabalho)

Existem alguns problemas conhecidos no uso de aplicativos conectados que serão abor-

dados em uma versão futura.

l Recursos da barra de ferramentas: quando o conteúdo incorporado tem o parâ-

metro da barra de ferramentas definido, nem todos os recursos da barra de fer-

ramentas funcionarão. Para contornar esse problema, recomendamos que você

oculte o parâmetro da barra de ferramentas como no exemplo abaixo.

<tableau-viz id='tab-viz' src='https://<your_ser-

ver>/t/<your_site>/...'

toolbar='hidden'>

</tableau-viz>

l Fontes de dados publicadas: as fontes de dados publicadas definidas como Soli-
citar usuário, para obter credenciais do banco de dados, não serão exibidas. Para
contornar esse problema, se possível, recomendamos que os proprietários da fonte
de dados incorporem suas credenciais de banco de dados.
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l Objetos Pergunte aos dados em painéis inseridos: os objetos Pergunte aos
dados em painéis inseridos não serão carregados.

l Métricas e listas de permissão de domínio: as visualizações demétricas inse-
ridas serão exibidas apesar das restrições de acesso que podem ser especificadas

nas listas de permissão de domínio dos aplicativos conectados.Observação: os
dados demétricas acessados em barras de ferramentas de exibições inseridas fun-

cionarão conforme o esperado.

Escopos de acesso para aplicativos conectados

A partir do Tableau Server versão 2022.3 , ao usar aplicativos conectados ao Tableau, você

pode chamar e acessar programaticamente a API REST do Tableau por meio de seu apli-

cativo personalizado em nome dos usuários do Tableau Server. O acesso à API REST é

habilitado por um JSONWeb Token (JWT) definido como parte da solicitação inicial de

login. O JWT deve conter escopos que definam osmétodos da API REST que estão dis-

poníveis para seu aplicativo personalizado e seus usuários por meio do aplicativo conec-

tado.

Autorize o acesso à API REST usando aplicativos conectados para:

l Aprimore a segurança— usar um JWT como token de portador é inerentemente mais
seguro do que armazenar e gerenciar senhas de usuários administrativos por meio de
arquivos .env em cofres

l Aumente a eficiência — usar um JWT como token de portador permite uma repre-
sentação simplificada com uma solicitação para o endpoint de login em vez de duas
solicitações

l Estenda e automatize integrações complexas do Tableau e consultas de back-end,
como recuperação dinâmica de conteúdo e filtragem avançada

Ações de escopo

Os aplicativos conectados usam escopos que concedem acesso a ações de conteúdo ou

administrativas por meio dosMétodos da API REST que dão suporte à autorização JWT

(abaixo). Um escopo é uma cadeia de caracteres separada por dois pontos que começa

com o namespace tableau, seguido pelo recurso do Tableau ao qual o acesso está sendo

Tableau Software 1271

Ajuda do Tableau Server noWindows



concedido, comodatasources e termina com a ação permitida no recurso,

comoupdate.

As ações que um escopo pode realizar incluem:

l create

l read

l run

l update

l download

l delete

Por exemplo, um escopo que permite que seu aplicativo personalizado chame ométodo

Atualizar fonte de dados se parece com:

tableau:datasources:update

Tipos de escopo

O tipo de escopo que você usa depende do conteúdo ou da ação administrativa que deseja

habilitar. Os escopos geralmente se enquadram emumdos seguintes tipos: leitura de con-

teúdo, individual, curinga e categoria cruzada.

l Escopo de leitura de conteúdo: o escopo de leitura de conteúdo, table-
au:content:read, habilita métodosGET compatíveis para conteúdo do Tableau.

Ao usar esse escopo, você habilita ações nas categorias da API REST. Mais espe-

cificamente, usando esse escopo, você habilita métodosGET para fontes de dados,

métricas, exibições, pastas de trabalho, projetos e sites.

Observação: para habilitar métodosGET para ações administrativas, como usu-
ários e grupos, você pode usar seus escopos individuais.

l Escopos individuais: para habilitar conteúdo suportado e ações administrativas,
você pode usar seus escopos individuais. Um escopo individual geralmente é asso-

ciado a um únicométodo e categoria da API REST.
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Exemplos:

l Para permitir publicar ou atualizar uma ação de fonte de dados, você pode usar
o escopo individual tableau:datasources:create outable-
au:datasources:update, respectivamente.

l Para ações administrativas como adicionar ou remover usuários, você pode
usar o escopo individual tableau:users:create ou table-
au:users:delete, respectivamente.

Observação: existem alguns escopos individuais que podem permitir ações nas cate-

gorias da API REST. Por exemplo, tableau:views:download permite ações

nas categorias de API REST de exibição de dados e pastas de trabalho.

l Escopos curinga: para determinados escopos, você pode substituir a ação pelo
caractere curinga (*) para habilitar ações com suporte em uma categoria de API

REST específica.

Exemplos:

l Você pode usar o escopo curinga tableau:projects:* para habilitar as
ações de criação, exclusão e atualização na categoria API REST de projetos.

l Você pode usar o escopo curinga tableau:users:* para habilitar as ações
de consulta, adição, exclusão e atualização na categoria API REST de usuários.

l Escopos de categoria cruzada: além do escopo de leitura de conteúdo, há alguns

escopos adicionais que, se usados, habilitam ações com suporte em diferentes cate-

gorias de API REST.

Exemplos:

l Se estiver usando o escopo tableau:tasks:run, você habilitará ações nas
fontes de dados e categorias de API REST de pastas de trabalho.

l Novamente, se estiver usando o escopo tableau:views:download, habi-
lite ações nas categorias API REST de exibição de dados e pasta de trabalho.

l Se estiver usando escopos de permissões como table-
au:permissions:update outableau:permissions:delete, você
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ativa ações nas fontes de dados, pastas de trabalho e categorias de API REST
de projetos.

Resumo de como autorizar o acesso à API REST

A lista a seguir resume as etapas para solicitar acesso à API REST por meio de um JWT:

1. Crie um aplicativo conectado usando um dos seguintes métodos:
l Configurar os Aplicativos conectados do Tableau para habilitar o SSOpara
conteúdo inserido

l Registre o EAS para habilitar o SSOpara conteúdo inserido
2. Gere um JWT válido—em tempo de execução, seu aplicativo personalizado

gerará um JWT válido, configurado com os escopos que você incluiu
3. Faça uma solicitação de login—seu aplicativo personalizado fará uma soli-

citação de login usando o JWT para retornar um token de acesso do Tableau e um ID
do site (LUID)

4. Use o token de acesso do Tableau em solicitações subsequentes— em cha-
madas subsequentes da API REST, use 1) o token de acesso do Tableau como o
valor de cabeçalho X-Tableau-Auth e 2) o ID do site (LUID) no URI de solicitação

Exemplo

Por exemplo, suponha que você crie um aplicativo conectado usando confiança direta.

Usando confiança direta, seu aplicativo personalizado que chama a API REST gera um

JWT válido usando o ID do cliente e o segredo do cliente gerados pelo aplicativo conec-

tado.

Escopos no JWT

Para autorizar com êxito o acesso à API REST, o JWT tambémdeve conter os escopos

que definem os recursos da API REST. Por exemplo, para habilitar váriosmétodos rela-

cionados à fonte de dados, você pode incluir os seguintes escopos no JWT:

"table-

au:-

con-
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tent:-

read","-

table-

au:-

data-

sour-

ces:-

cre-

ate","-

table-

au:-

data-

sour-

ces:update","tableau:datasources:download","tableau:tasks:run"

Ou

"table-

au:content:read","tableau:datasources:*","tableau:tasks:run"

Observação: os valores devem ser passados como um tipo de lista.

URI de solicitação de logon

Para fazer uma chamada para a API REST, seu aplicativo personalizado deve primeiro

fazer uma solicitação de logon para gerar um token de acesso do Tableau.

POST https://myco/api/3.17/auth/signin

Corpo da solicitação

Para autorizar o acesso à API REST usando um JWT, o corpo da solicitação de logon deve

conter o JWT válido, como no exemplo abaixo.

<tsRequest>

<credentials
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jwt-

="eyJpc3MiOiI4ZTFiNzE3Mi0zOWMzLTRhMzItODg3ZS1mYzJiNDExOWY1NmQi-

LCJhbG-

ciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImIwMTE1YmY5LTNhNGItNGM5MS1iMDA5LWNmMGMxN-

zBiMWE1NiJ9.eyJhdWQiOiJ0YWJsZWF1Iiwic3ViI-

joi-

cm1-

vaGFuQHRhYmxlYXUuY29tIiwic2NwIjpbInRhYmxlYXU6c2l0ZXM6cmVhZCJdLC-

Jpc3MiOiI4ZTFiNzE3Mi0zOWMzLTRhMzItODg3ZS1mYzJiNDExOWY1NmQiLCJ-

leHAiOjE2NDg2Njg0MzksImp0aSI6IjY1ZWFmMmYxLTNmZTgtNDc5Ny1hZmRiLT-

MyODMzZDVmZGJkYSJ9.mUv2o4gtBTrMVLEXY5XTpzDQTGvfE2LGi-

3O2vdGfT8">

<site contentUrl="mycodotcom"/>

</credentials>

</tsRequest>

Corpo de resposta

A solicitação de logon produz o seguinte corpo de resposta, que inclui o token de acesso do

Tableau.

<tsResponse>

<credentials token="12ab34cd56ef78ab90cd12ef34ab56cd">

<site id="9a8b7c6d5-e4f3-a2b1-c0d9-e8f7a6b5c4d" con-

tentUrl=""/>

<user id="9f9e9d9c-8b8a-8f8e-7d7c-7b7a6f6d6e6d" />

</credentials>

</tsResponse>

Depois que o token de acesso do Tableau for gerado, adicione o token de acesso do

Tableau ao cabeçalho de todas as solicitações de API REST subsequentes.

Cabeçalho

X-Tableau-Auth:12ab34cd56ef78ab90cd12ef34ab56cd
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Todas as solicitações subsequentes da API REST usando o token de acesso do Tableau

são delimitadas pelos escopos no JWT.

Métodos da API REST que dão suporte à autorização JWT

Os escopos a seguir podem ser associados ao aplicativo conectado para definir o acesso e

osmétodos que seu aplicativo personalizado pode ter à API REST emnome dos usuários.

Observações:

l Para outros recursos da API REST não listados na tabela abaixo, você pode usar
outros mecanismos de autorização para acessar os métodos. Para obter mais infor-
mações, consulteMétodos de autenticação na Ajuda da API REST do Tableau Server.

l Para escopos compatíveis com a API de incorporação v3, consulte um dos seguintes:
l Configurar os Aplicativos conectados do Tableau para habilitar o SSOpara con-
teúdo inserido

l Registre o EAS para habilitar o SSOpara conteúdo inserido

Método Escopo Descrição

Sem escopo (Sem escopo) Quando nenhum
escopo é definido
no JWT, o acesso
à API REST é
negado.

(Escopo de lei-
tura do con-
teúdo)

tableau:content:read Habilita ações de
consulta para con-
teúdo do Tableau:
fontes de dados,
métricas, exi-
bições, pastas de
trabalho e pro-
jetos.

Fontes de
dados
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Método Escopo Descrição

Fonte de dados
publicadas

tableau:datasources:create Publicar uma fonte
de dados em um
site ou anexar
dados a uma fonte
de dados publi-
cada existente.

Consultar fonte
de dados

tableau:content:read Obter informações
sobre uma fonte
de dados publi-
cada.

Consultar fontes

de dados

tableau:content:read Obter informações
sobre todas as fon-
tes de dados publi-
cadas em um site.

Consultar cone-
xões de fonte de
dados

tableau:content:read Obter o endereço
do servidor, porta,
nome de usuário
ou informações de
senha sobre uma
fonte de dados
publicada.

Atualizar fonte de
dados

tableau:datasources:update Atualizar o status
do proprietário,
projeto ou cer-
tificação da fonte
de dados.

Atualizar cone-
xão de fonte de
dados

tableau:datasources:update Atualizar o ende-
reço do servidor,
porta, nome de
usuário ou senha
da conexão da
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Método Escopo Descrição

fonte de dados.

Atualizar fonte de
dados agora

tableau:tasks:run Executar extração
manual.

(Métodos de
fonte de dados)

tableau:datasources:* Habilita as ações
de publicação e
atualização da
fonte de dados.

Fluxos

Publicar fluxos tableau:flows:create Publicar um fluxo.

Métricas

Obter métrica tableau:content:read Obter uma
métrica.

Excluir métrica tableau:metrics:delete Excluir uma
métrica.

Listar métricas tableau:content:read Obter lista de
métricas para um
site.

Consultar dados
de métricas

tableau:metrics:download Obter dados sub-
jacentes de uma
métrica no for-
mato de valor
separado por vír-
gula (.csv).

Atualizar métrica tableau:metrics:update Atualizar pro-
prietário, projeto,
status de sus-
pensão e nome da
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Método Escopo Descrição

métrica.

(Métodos de
métricas)

tableau:metrics:* Habilita ações de
consulta, atu-
alização e exclu-
são de métricas.

Exibições

Obter exibição tableau:content:read Obter detalhes
sobre uma visu-
alização.

Obter visu-
alização por cami-
nho

tableau:content:read Obter detalhes de
todas as visu-
alizações em um
site usando o
nome espe-
cificado.

Consultar dados
de exibição

tableau:views:download Obter uma exi-
bição renderizada
no formato de
valor separado
por vírgula (.csv).

Consultar PDF
de exibição

tableau:views:download Obter uma exi-
bição como um
arquivo PDF
(.pdf).

Consultar ima-
gem da exibição

tableau:views:download Obter uma exi-
bição como um
arquivo de ima-
gem (.png).

Consultar exi- tableau:content:read Obter todas as exi-
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Método Escopo Descrição

bições do site bições de um site.

Consultar exi-
bições da pasta
de trabalho

tableau:content:read Obter todas as exi-
bições da pasta de
trabalho espe-
cificada.

Consultar ima-
gem de visu-
alização da
exibição

tableau:views:download Obter a imagem
em miniatura
(.png) da exibição.

Pastas de
trabalho

Publicar uma
pasta de trabalho

tableau:workbooks:create Publicar uma
pasta de trabalho
(.twb ou .twbx).

Consultar pasta
de trabalho

tableau:content:read Obter uma pasta
de trabalho espe-
cificada e seus
detalhes.

Consultar pasta
de trabalho para
o site

tableau:content:read Obter uma lista de
pastas de trabalho
publicadas em um
site.

Consultar ima-
gem de visu-
alização da pasta
de trabalho

tableau:workbooks:download Obter a imagem
em miniatura
(.png) da pasta de
trabalho.

Atualizar pasta
de trabalho

tableau:workbooks:update Modificar uma
pasta de trabalho
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Método Escopo Descrição

existente.

Atualizar cone-
xão da pasta de
trabalho

tableau:workbooks:update Atualize as infor-
mações de cone-
xão.

Atualizar pasta
de trabalho
agora

tableau:tasks:run Iniciar uma atu-
alização de pasta
de trabalho fora
de uma tarefa
agendada.

(Métodos de pas-
tas de trabalho)

tableau:workbooks:* Permite publicar,
atualizar, baixar e
visualizar as
ações da pasta de
trabalho da ima-
gem.

Publicar

Anexar ao
upload do
arquivo

tableau:file_uploads:create Carregar um bloco
de dados e anexe-
o aos dados que já
foram carregados
- para ser usado
após o início de
um upload usando
o método "iniciar
upload de
arquivo".

Iniciar upload de
arquivo

tableau:file_uploads:create Iniciar o processo
de upload de um
arquivo.
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Método Escopo Descrição

Baixar

Baixar fonte de
dados

tableau:datasources:download Baixar a fonte de
dados (.tdsx).

Baixar Excel da
tabela de refe-
rência cruzada
da exibição

tableau:views:download Fazer download
de um arquivo
Excel (.xlsx) con-
tendo dados de
tabela de refe-
rência cruzada da
exibição.

Baixar pastas de
trabalho

tableau:workbooks:download Baixar uma pasta
de trabalho (.twb
ou .twbx).

Baixar revisão da
pasta de trabalho

tableau:workbooks:download Baixar uma versão
específica da
pasta de trabalho
(.twb ou .twbx).

Baixar PDF da
pasta de trabalho

tableau:views:download Baixar um arquivo
PDF (.pdf) con-
tendo imagens
das planilhas na
pasta de trabalho.

Baixar o Power
Point da pasta de
trabalho

tableau:views:download Baixar um arquivo
Power Point
(.pptx) contendo
os slides das pla-
nilhas na pasta de
trabalho.

Tableau Software 1283

Ajuda do Tableau Server noWindows



Método Escopo Descrição

Usuários

Adicionar usuário
ao grupo

tableau:groups:update Adicionar um usu-
ário a um grupo.

Adicionar usuário
ao site

tableau:users:create Adicionar um usu-
ário e atribuir o
usuário a um site.

Obter usuários
no grupo

tableau:groups:read Obter uma lista de
usuários em um
grupo.

Obter usuários
no site

tableau:users:read Obter todos os
usuários de um
site.

Consultar usu-
ário no site

tableau:users:read Obter um usuário
em um site.

Remover usu-
ários do grupo

tableau:groups:update Remover um usu-
ário de um grupo.

Remover usuário
do site

tableau:users:delete Remover o usu-
ário de um site.

Atualizar usuário tableau:users:update Atualizar infor-
mações sobre um
usuário.

(Métodos dos
usuários)

tableau:users:* Permite adicionar,
consultar, atu-
alizar e remover
ações de usu-
ários.

Grupos
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Método Escopo Descrição

Criar grupo tableau:groups:create Criar um grupo.

Excluir grupo tableau:groups:delete Excluir um grupo.

Obter grupos
para o usuário

tableau:users:read Obter uma lista de
grupos aos quais
um usuário per-
tence.

Consultar grupos tableau:groups:read Obter uma lista de
grupos em um
site.

Atualizar grupo tableau:groups:update Atualizar um
grupo.

(Métodos de gru-
pos)

tableau:groups:* Permite criar, con-
sultar, atualizar e
excluir ações de
grupos.

Projetos

Criar projeto tableau:projects:create Criar um projeto.

Excluir projeto tableau:projects:delete Excluir um projeto.

Consultar projeto tableau:content:read Obter uma lista de
projetos.

Atualizar projeto tableau:projects:update Atualizar o nome,
a descrição ou a
hierarquia do pro-
jeto.

(Métodos de pro-
jetos)

tableau:projects:* Permite criar, atu-
alizar e excluir
ações de projetos.
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Método Escopo Descrição

Permissões

Adicionar per-
missões de fonte
de dados

tableau:permissions:update Adicionar per-
missões a uma
fonte de dados
para um usuário
ou grupo do
Tableau Server.

Adicionar per-
missões padrão

tableau:permissions:update Adicionar recursos
de permissão
padrão a um usu-
ário ou grupo,
para métrica,
fluxo, pasta de tra-
balho, fonte de
dados, função de
dados ou recursos
de ampliação em
um projeto.

Adicionar per-
missões do pro-
jeto

tableau:permissions:update Adicionar per-
missões a um pro-
jeto para um
usuário ou grupo

Adicionar per-
missões da exi-
bição

tableau:permissions:update Adicionar per-
missões a uma exi-
bição para um
usuário ou grupo.

Adicionar per-
missões da pasta
de trabalho

tableau:permissions:update Adicionar per-
missões a uma
pasta de trabalho
especificada para
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Método Escopo Descrição

um usuário ou
grupo.

Excluir per-
missões de fonte
de dados

tableau:permissions:delete Excluir recursos
de permissão
padrão de um usu-
ário ou grupo,
para métrica,
fluxo, pasta de tra-
balho, fonte de
dados, função de
dados ou recursos
de ampliação em
um projeto.

Excluir per-
missões padrão

tableau:permissions:delete Excluir recursos
de permissão
padrão de um usu-
ário ou grupo,
para métrica,
fluxo, pasta de tra-
balho, fonte de
dados, função de
dados ou recursos
de ampliação em
um projeto.

Excluir per-
missões do pro-
jeto

tableau:permissions:delete Excluir a per-
missão do projeto
para um usuário
ou grupo.

Excluir per-
missões da exi-
bição

tableau:permissions:delete Excluir a per-
missão da exi-
bição de um
usuário ou grupo.
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Método Escopo Descrição

Excluir per-
missões da pasta
de trabalho

tableau:permissions:delete Excluir a per-
missão da pasta
de trabalho para
um usuário ou
grupo.

Consultar per-
missões de fonte
de dados

tableau:permissions:read Obter uma lista de
permissões para a
fonte de dados.

Consultar per-
missões padrão

tableau:permissions:read Obter recursos de
permissão padrão
de usuários e gru-
pos para métrica,
fluxo, pasta de tra-
balho, fonte de
dados, função de
dados ou recursos
de ampliação em
um projeto.

Consultar per-
missões do pro-
jeto

tableau:permissions:read Obter uma lista de
permissões para o
projeto.

Consultar per-
missões de exi-
bição

tableau:permissions:read Obter uma lista de
permissões para a
exibição.

Consultar per-
missões de pasta
de trabalho

tableau:permissions:read Obter uma lista de
permissões para a
pasta de trabalho.

(Métodos de per-
missões)

tableau:permissions:* Permite adicionar,
consultar, atu-
alizar, excluir
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Método Escopo Descrição

ações de per-
missões.

Site

Criar site tableau:sites:create Criar um site no
Tableau Server.

Excluir site tableau:sites:delete Excluir um site no
Tableau Server.

Obter site visu-
alizado recen-
temente

tableau:content:read Obter exibições e
detalhes de pas-
tas de trabalho
sobre as mais
recentemente cri-
adas, atualizadas
ou acessadas pelo
usuário conec-
tado.

Consultar sites tableau:sites:read Listar todos os
sites no Tableau
Server.

Consultar exi-
bições do site

tableau:content:read Listar todas as exi-
bições em um site.

Atualizar site tableau:sites:update Atualizar um site.

(Métodos de
sites)

tableau:sites:* Permite criar, con-
sultar, atualizar e
excluir ações de
sites.
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Solucionar problemas de aplicativos conectados

Quando o conteúdo inserido não consegue ser exibido em seu aplicativo personalizado ou

a autorização da API REST do Tableau falha, você pode usar as ferramentas de desen-

volvedor de um navegador, para inspecionar e identificar códigos de erro que podem estar

associados ao aplicativo conectado ao Tableau usado para exibir o conteúdo inserido.

Consulte a tabela abaixo para revisar a descrição do código de erro e a resolução poten-

cial.

Código
de erro

Resumo Descrição Resolução ou explicação poten-
cial

5 SYSTEM_
USER_NOT_
FOUND

Não foi pos-
sível encon-
trar o usuário
do Tableau

Para resolver esse problema, veri-
fique se o valor da declaração
'sub’ (Assunto) no JWT é "nome
de usuário" para o Tableau Server.
Este valor diferencia maiúsculas de
minúsculas.

16 LOGIN_FAILED Falha no
logon

Esse erro normalmente é causado
por um dos seguintes problemas
de reivindicação no JWT:

l O 'exp' (Tempo de expi-
ração) excede o período de
validade máximo padrão.
Para resolver esse pro-
blema, analise as rei-
vindicações registradas
necessárias para um JWT
válido e certifique-se de que
o valor correto seja usado.
Para alterar o período
máximo de validade, você
pode usar o comando viz-
portal.oauth.connected_
apps.max_expiration_
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period_in_minutes
l O 'sub' (Assunto) está cha-
mando um usuário des-
conhecido. Para resolver
esse problema, verifique se
a declaração 'sub' é "user-
name". Este valor diferencia
maiúsculas de minúsculas.

126 CONNECTED_
APP_NOT_
FOUND

O aplicativo
conectado
não foi encon-
trado

Para resolver esse problema, veri-
fique se o aplicativo conectado está
habilitado, e se o ID do cliente cor-
reto (também conhecido como o ID
do aplicativo de conexão) é men-
cionado no JWT.

127 CONNECTED_
APP_SECRET_
NOT_FOUND

O segredo
do aplicativo
conectado
não foi encon-
trado

Para resolver esse problema, veri-
fique se o ID secreto do aplicativo
conectado correto e o valor secreto
estão mencionados no JWT.

128 CONNECTED_
APP_SECRET_
LIMIT_
EXCEEDED

O limite
máximo de
segredos foi
atingido

Um máximo de dois segredos são
permitidos para um aplicativo
conectado. Este erro pode ocorrer
quando há uma tentativa de criar
um terceiro segredo.

Para resolver esse problema,

exclua um segredo do aplicativo

conectado antes de criar um novo.

133 INVALID_
CONNECTED_
APP_DOMAIN_
SAFELIST

A lista de per-
missões de
domínio con-
tém um ou
mais carac-
teres invá-

Esse erro pode ocorrer quando a
lista de permissões do domínio con-
tém um ou mais caracteres invá-
lidos.
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lidos

10083 BAD_JWT O cabeçalho
JWT contém
problemas

As declarações de 'kid’ (ID
secreta) ou 'clientId' (Emissor)
estão faltando no cabeçalho JWT.
Para resolver esse problema, cer-
tifique-se de que essas infor-
mações estejam incluídas.

10084 JWT_PARSE_
ERROR

JWT contém
problemas

Para resolver o problema, verifique
o seguinte:

l O valor 'aud' (Público) refe-
renciado no JWT usa o valor
"tableau". Este valor dife-
rencia maiúsculas de min-
úsculas.

l O 'aud' (Público) e 'sub'
(Assunto) estão incluídos no
JWT.

10085 COULD_NOT_
FETCH_JWT_
KEYS

O JWT não
conseguiu
encontrar as
chaves

Não foi possível encontrar o
segredo.

Para resolver esse problema, veri-

fique se o emissor correto está

sendo chamado.

10087 BLOCKLISTED_
JWS_
ALGORITHM_
USED_TO_
SIGN

Problema
com o algo-
ritmo de assi-
natura JWT

Para resolver o problema, você
pode remover o algoritmo de assi-
natura. Para obter mais infor-
mações, consulte
vizportal.oauth.external_autho-
rization_server.blocklisted_jws_
algorithms.

10089 CONNECTED_
APP_NOT_

Não foi pos-
sível encon-

Para resolver esse problema, veri-
fique se o emissor está chamando
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FOUND trar o apli-
cativo conec-
tado

o ID do aplicativo conectado cor-
reto (também conhecido como ID
do cliente).

10090 CONNECTED_
APP_DISABLED

O aplicativo
conectado
está desa-
tivado

O aplicativo conectado usado para
verificar a confiança está desa-
bilitado. Para resolver esse pro-
blema, habilite o aplicativo
conectado.

10091 JTI_ALREADY_
USED

JWT exclu-
sivo neces-
sário

O JWT já foi usado no processo de
autenticação. Para resolver esse
problema, um novo JWT deve ser
gerado.

10094 MISSING_
REQUIRED_JTI

ID do JWT
ausente

Para resolver esse problema, veri-
fique se o 'jti' (ID do JWT) está
incluído no JWT.

10096 JWT_
EXPIRATION_
EXCEEDS_
CONFIGURED_
EXPIRATION_
PERIOD

Problema
com tempo
de expiração

O 'exp' (Tempo de expiração)
excede o período de validade
máximo padrão. Para resolver
esse problema, analise as rei-
vindicações registradas neces-
sárias para um JWT válido e
certifique-se de que o valor correto
seja usado. Para alterar o período
máximo de validade, você pode
usar o comando viz-
portal.oauth.external_autho-
rization_server.max_expiration_
period_in_minutes

10098 JWT_
UNSIGNED_
OR_
ENCRYPTED

JWT não
está assi-
nado ou crip-
tografado

O Tableau não oferece suporte a
JWT não assinado ou crip-
tografado.
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10099 SCOPES_
MISSING_IN_
JWT

Declaração
de escopos
ausente

O JWT não tem a declaração 'scp '
(escopo) necessária. Para resolver
esse problema, verifique se o 'scp'
está incluído no JWT. Para obter
ajuda na solução de problemas
com um JWT, consulte Depurador
no site auth0.

10100 JTI_
PERSISTENCE_
FAILED

Erro ines-
perado de ID
JWT

Houve um erro inesperado de 'jti
' (ID JWT). Para resolver esse pro-
blema, um novo JWT com um novo
'jti’ deve ser gerado.

Registre o EAS para habilitar o SSO para conteúdo inserido

Como administrador do Tableau Server, você pode registrar um servidor de autorização

externo (EAS) para estabelecer uma relação de confiança entre o TTableau Server e o

EAS usando o protocolo padrãoOAuth 2.0. Ao estabelecer uma relação de confiança,

você pode:

l Fornecer aos usuários uma experiência de logon único (SSO) para o conteúdo do
Tableau inserido em seus aplicativos externos por meio do provedor de identidade
(IdP) que você já configurou para o site do Tableau Server.

l Autorizar programaticamente o acesso à API REST do Tableau em nome dos usu-
ários usando um JSONWeb Token (JWT)

Quando o conteúdo inserido do Tableau é carregado em seu aplicativo externo, um fluxo

OAuth padrão é usado. Após os usuários fazerem logon com sucesso no IdP, eles entram

automaticamente no Tableau Server. Siga as etapas descritas abaixo para registrar seu

EAS com o Tableau Server.

Importante:

l alguns dos procedimentos neste tópico requerem configuração com software e ser-
viços de terceiros. Fizemos o possível para verificar os procedimentos para habilitar
o recurso EAS no Tableau Server. No entanto, software e serviços de terceiros
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podem mudar ou sua organização pode ser diferente. Se você tiver problemas, con-
sulte a documentação de terceiros para obter detalhes e suporte de configuração con-
fiável.

l Para habilitar a incorporação por meio do EAS, o Tableau Server deve ser con-
figurado para usar SSL para tráfego HTTP.

l Se o aplicativo conectado estiver sendo executado em um contêiner, como uma ins-
tância do EC2, os relógios do contêiner e do host devem ser definidos como UTC para
que o token de sessão seja válido. Se um dos relógios usar um padrão diferente, o apli-
cativo conectado não será confiável.

Etapa 1: antes de começar

Para registrar umEAS com o Tableau Server , você deve ter umEAS já configurado. Além

disso, o EAS deve enviar um token daWeb JSON (JWT) válido que contenha as decla-

rações registradas e o cabeçalho listado na tabela abaixo.

Reivindicação Descrição ou valor obrigatório

"kid" (ID da
chave)

Obrigatório (no cabeçalho). Um identificador de chave exclu-
sivo do provedor de identidade.

"iss" (Emis-
sor)

Obrigatório (no cabeçalho ou como uma declaração). URI de
emissor exclusivo que identifica o aplicativo de conexão con-
fiável e a chave de assinatura.

"alg "(Algo-
ritmo)

Obrigatório (no cabeçalho). Algoritmo de assinatura JWT. Os
nomes de algoritmos compatíveis estão listados na página
JWSAlgorithm de classe na documentação javadoc.io. O algo-
ritmo de assinatura pode ser configurado usando o comando
vizportal.oauth.external_authorization_server.blocklisted_jws_
algorithms.

"sub"
(Assunto)

Nome de usuário do usuário autenticado do Tableau Server.

"aud "
(Público)

Ovalor deve ser: "tableau"

"exp" (Tempo Um JWT válido não deve ter expirado. O tempo de expiração
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de expiração) (em UTC) do JWT deve estar dentro do período de validade
máximo configurado O período máximo de validade pode ser
configurado usando o comando vizportal.oauth.external_autho-
rization_server.max_expiration_period_in_minutes.

"jti" (JWT ID) A declaração JWT ID  fornece um identificador exclusivo para o
JWT e diferencia maiúsculas de minúsculas.

"scp" (Escopo) Para fluxos de inserir pastas de trabalho, os valores com

suporte incluem:

"tableau:views:embed "

"tableau:views:embed_authoring " (Adicionado no

Tableau Server 2022.3)

"tableau:metrics:embed "

Observações:

l Os valores devem ser passados como um tipo de lista.

l Para tableau:views:embed, o escopo respeita as
permissões dos usuários já configuradas no Tableau Ser-
ver e permite que eles interajam com as ferramentas na
exibição inserida, se disponível na exibição original.

l Recomendamos que o código de inserção exclua o parâ-
metro da barra de ferramentas. Para obter mais infor-
mações, consulte Problemas conhecidos (somente para
inserir fluxos de trabalho) abaixo.

Para fluxos de trabalho de autorização da API REST, consulte

Métodos da API REST que dão suporte à autorização JWT.

Observação: as reivindicações JWT acima estão documentadas na seção Nomes de rei-

vindicações registradas na documentação distribuída pela organização Internet Engi-

neering Task Force (IETF).
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Etapa 2: registrar o EAS com o Tableau Server

Ao registrar o EAS com o Tableau Server, você estabelece uma relação de confiança entre

o EAS e o Tableau Server . Isso significa que, quando os usuários acessam o conteúdo do

Tableau inserido no aplicativo externo, eles são redirecionados para se autenticar com o

IdP. OEAS gera o token de autenticação, que é passado ao Tableau Server para veri-

ficação. Depois que a relação de confiança é verificada, o acesso ao conteúdo inserido é

concedido os usuários.

Depois de registrar o EAS, a relação de confiança estabelecida se aplica a todos os sites no

Tableau Server.

Observação: alguns EAS são compatíves com a opção de exibir uma caixa de diálogo de

consentimento que solicita a aprovação dos usuários para o aplicativo acessar o conteúdo

do Tableau. Para garantir a melhor experiência para os usuários, recomendamos que você

configure o EAS para consentir automaticamente a solicitação do aplicativo externo em

nome dos usuários.

Usar a interface na Web do TSM

1. Como administrador do Tableau Server, faça logon na interface do usuário naWeb

do Tableau ServicesManager (TSM). Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Navegue até Identidade e acesso do usuário > Servidor de autorização e faça o segu-
inte:

a. Marque a caixa de seleção Habilitar acesso OAuth para conteúdo incor-
porado .

b. Na caixa de textoURL do emissor, cole a URL do emissor do EAS.

c. Clique no botãoSalvar alterações pendentes.
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3. Quando terminar, faça o seguinte:

a. No canto superior direito da página, clique no botãoAlterações pendentes.

b. No canto inferior direito da página, clique no botãoAplicar alterações e rei-
niciar para interromper e reiniciar o Tableau Server.
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Usar a CLI do TSM

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (onde o TSM está ins-
talado) no cluster.

2. Execute os seguintes comandos:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_autho-

rization.enabled -v true

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_autho-

rization_server.issuer -v "<issuer_url_of_EAS>"

tsm restart

Etapa 3: próximas etapas de inserção

Para inserir fluxos de trabalho

Depois de configurar o Tableau Server EAS, você deve adicionar o código inserido ao apli-

cativo externo. Certifique-se de incluir o JWT válido gerado por seu EAS, conforme descrito

na Etapa 1, no componente daWeb chamado pelo aplicativo externo.

Para obter mais informações sobre a inserção de conteúdo do Tableau, consulte um ou

ambos os itens a seguir:

l Incorpore métricas, consulte o tópico Incorporar métricas a páginas da Web na Ajuda
do Tableau.

l Incorpore exibições e métricas usando a API de incorporação no Tableau v3.

Observação: para que os usuários se autentiquem com êxito, ao acessar o conteúdo incor-

porado, os navegadores devem ser configurados para permitir cookies de terceiros.

Para fluxos de trabalho de autorização da API REST

Após a configuração do JWT, você deve adicionar o JWT válido à solicitação de login da API

REST para acesso autorizado. Para obter informações, consulte Escopos de acesso para

aplicativos conectados.
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Problemas conhecidos (somente para inserir fluxos de trabalho)

Existem alguns problemas conhecidos no uso de aplicativos conectados que serão abor-

dados em uma versão futura.

l Recursos da barra de ferramentas: quando o conteúdo incorporado tem o parâ-

metro da barra de ferramentas definido, nem todos os recursos da barra de fer-

ramentas funcionarão. Para contornar esse problema, recomendamos que você

oculte o parâmetro da barra de ferramentas como no exemplo abaixo.

<tableau-viz id='tab-viz' src='https://<your_ser-

ver>/t/<your_site>/...'

toolbar='hidden'>

</tableau-viz>

l Fontes de dados publicadas: as fontes de dados publicadas definidas como Soli-
citar usuário, para obter credenciais do banco de dados, não serão exibidas. Para
contornar esse problema, se possível, recomendamos que os proprietários da fonte
de dados incorporem suas credenciais de banco de dados.

Solução de problemas

Quando o conteúdo inserido não consegue ser exibido em seu aplicativo externo ou a auto-

rização da API REST do Tableau falha, você pode usar as ferramentas de desenvolvedor

de um navegador, para inspecionar e identificar códigos de erro que podem estar asso-

ciados com o recurso EAS habilitado no Tableau Server .

Consulte a tabela abaixo para revisar a descrição do código de erro e a resolução poten-

cial.

Código
de erro

Resumo Descrição Resolução ou explicação
potencial

5 SYSTEM_USER_
NOT_FOUND

Não foi pos-
sível encon-
trar o usuário
do Tableau

Para resolver esse problema,
verifique se o valor da decla-
ração 'sub' (Assunto) no JWT é
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"nome de usuário" para o
Tableau Server autenticado.
Este valor diferencia maiúsculas
de minúsculas.

16 LOGIN_FAILED Falha no
logon

Esse erro normalmente é cau-
sado por um dos seguintes pro-
blemas de reivindicação no
JWT:

l O 'exp' (Tempo de expi-
ração) excede o período
de validade máximo
padrão. Para resolver
esse problema, analise as
reivindicações regis-
tradas necessárias para
um JWT válido e cer-
tifique-se de que o valor
correto seja usado. Para
alterar o período máximo
de validade, você pode
usar o comando viz-
portal.oauth.external_
authorization_
server.max_expiration_
period_in_minutes

l O 'sub' (Assunto) está
chamando um usuário
desconhecido. Para resol-
ver esse problema, veri-
fique se a declaração
'sub' é "username". Este
valor diferencia mai-
úsculas de minúsculas.
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10081 COULD_NOT_
RETRIEVE_IDP_
METADATA

Endpoint de
metadados
EAS ausente

Para resolver esse problema,
verifique se o EAS está con-
figurado corretamente e se o
emissor correto está sendo cha-
mado.

10082 AUTHORIZATION_
SERVER_ISSUER_
NOT_SPECIFIED

Emissor
ausente

Para resolver esse problema,
verifique se o emissor correto
está sendo chamado. Para alte-
rar a URL do emissor, você
pode usar o comando viz-
portal.oauth.external_autho-
rization_server.issuer

10083 BAD_JWT O cabeçalho
JWT contém
problemas

As declarações de 'kid’ (ID
secreta) ou 'clientId' (Emis-
sor) estão faltando no cabe-
çalho JWT. Para resolver esse
problema, certifique-se de que
essas informações estejam inclu-
ídas.

10084 JWT_PARSE_
ERROR

JWT contém
problemas

Para resolver o problema, veri-
fique o seguinte:

l O valor 'aud' (Público)
referenciado no JWT usa
o valor "tableau". Este
valor diferencia mai-
úsculas de minúsculas.

l O 'aud' (Público) e 'sub'
(Assunto) estão incluídos
no JWT.

10085 COULD_NOT_
FETCH_JWT_
KEYS

O JWT não
conseguiu
encontrar as

Não foi possível encontrar o
segredo.
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chaves Para resolver esse problema,

verifique se o emissor correto

está sendo chamado. Para alte-

rar a URL do emissor, você

pode usar o comando viz-

portal.oauth.external_autho-

rization_server.issuer

10087 BLOCKLISTED_
JWS_
ALGORITHM_
USED_TO_SIGN

Problema
com o algo-
ritmo de assi-
natura JWT

Para resolver o problema, você
pode remover o algoritmo de
assinatura. Para obter mais infor-
mações, consulte viz-
portal.oauth.external_
authorization_
server.blocklisted_jws_algo-
rithms.

10088 RSA_KEY_SIZE_
INVALID

Problema
com requi-
sitos de assi-
natura JWT

Para resolver esse problema,
verifique com o EAS ou IdP se o
JWT está sendo assinado com
um tamanho de chave RSA de
2048.

10091 JTI_ALREADY_
USED

JWT exclu-
sivo neces-
sário

O JWT já foi usado no processo
de autenticação. Para resolver
esse problema, o EAS ou IdP
deve gerar um novo JWT.

10094 MISSING_
REQUIRED_JTI

ID do JWT
ausente

Para resolver esse problema,
verifique se o 'jti' (ID do JWT)
está incluído no JWT.

10096 JWT_
EXPIRATION_
EXCEEDS_
CONFIGURED_

O 'exp' (Tempo de expiração)
excede o período de validade
máximo padrão. Para resolver
esse problema, analise as rei-
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EXPIRATION_
PERIOD

vindicações registradas neces-
sárias para um JWT válido e cer-
tifique-se de que o valor correto
seja usado. Para alterar o perí-
odo máximo de validade, você
pode usar o comando viz-
portal.oauth.external_autho-
rization_server.max_expiration_
period_in_minutes

10097 SCOPES_
MALFORMED

Problemas
com a rei-
vindicação
de escopos

Esse erro pode ocorrer quando
o 'scp' (Escopo) está faltando
no JWT ou não foi passado
como um tipo de lista. Para resol-
ver esse problema, verifique
'scp' é incluído no JWT e pas-
sado como um tipo de lista. Para
obter ajuda na solução de pro-
blemas com um JWT, consulte
Depurador no site auth0.

10098 JWT_UNSIGNED_
OR_ENCRYPTED

JWT não
está assi-
nado ou crip-
tografado

O Tableau não oferece suporte
a JWT não assinado ou crip-
tografado.

10099 SCOPES_
MISSING_IN_JWT

Declaração
de escopos
ausente

O JWT não tem a declaração
'scp' (Escopo) necessária. Para
resolver esse problema, veri-
fique se o 'scp' está incluído no
JWT. Para obter ajuda na solu-
ção de problemas com um JWT,
consulte Depurador no site
auth0.

10100 JTI_
PERSISTENCE_

Erro ines-
perado de ID

Ocorreu um erro inesperado
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FAILED JWT com o 'jti' (ID JWT). Para
resolver esse problema, um
novo JWT com um novo 'jti’
deve ser gerado.

Autenticação de conexões de dados

Configure a autenticação de conexão de dados usando Kerberos, OAuth e logon único.

Mais informações

l Definir uma conexão doOracle para usar TNSNames.ora ou LDAP.ora (suporte do

Tableau)

Habilitar a Delegação do Kerberos

A delegação do Kerberos permite que o Tableau Server use as credenciais do Kerberos do

visualizador de uma pasta de trabalho ou exibição para executar uma consulta a pedido do

visualizador. Essa opção é útil nas seguintes situações:

l É preciso saber quem está acessando os dados (o nome do visualizador será exibido

nos logs de acesso da fonte de dados).

l Sua fonte de dados apresenta segurança em nível de linha, na qual usuários dife-

rentes têm acesso a linhas diferentes.

Fontes de dados compatíveis

OTableau é compatível com a delegação Kerberos com as estas fontes de dados:

l Cloudera: Hive/Impala

l Denodo

l Hortonworks

l MSAS

l Oracle

l PostgreSQL

l Spark
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l SQL Server

l Teradata

l Vertica

l TIBCO

Requisitos

A delegação do Kerberos exige o Active Directory.

l O armazenamento de identidade do Tableau Server deve ser configurado para usar
o Active Directory.

l O computador onde o Tableau Server está instalado deve ser unido ao domínio do
Active Directory.

l OMIT Kerberos KDC não é compatível.

l Uma conta de domínio deve ser configurada como a conta de serviço Run As no
Tableau Server. Consulte Alterar a conta de serviço Run As. Se os usuários esti-
verem em um domínio do Active Directory diferente do domínio do Tableau e da
fonte de dados, a confiança do domínio deverá ser configurada. Consulte Requisitos
de confiança de domínio para implantações do Active Directory.

l Delegação configurada. Conceder direitos de delegação para a conta de serviço Run
As do banco de dados de destino SPNs. Esta conta do serviço Run As é autoridade
delegada para acessar os recursos em nome do usuário de origem iniciante.

l Se você estiver configurando a delegação no Tableau Server 2020.2 ou posterior,
com uma fonte de dados Oracle, usando um conector JDBC, consulte Ativar dele-
gação do Kerberos para conectores JDBC. A partir do Tableau 2020.2, o conector
Oracle usa JDBC.

Criação na Web

Há dois cenários de criação naWeb que não são compatíveis com a delegação do Ker-

beros: "Conectar a dados naWeb" e "Criar fontes de dados naWeb". O recurso ainda não

é compatível com a delegação. Especificamente, se você criar uma fonte de dados que usa

Kerberos na criação naWeb, a fonte de dados usará a autenticação da conta de serviço

Run As. Se quiser usar a delegação do Kerberos para criar uma fonte de dados, você deve

publicar com o Tableau Desktop. Para obter mais informações sobre a conta de serviço

Run As, consulte Acesso aos dados com a conta de serviço Run As.
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Processo de configuração

Esta seção fornece um exemplo do processo para habilitar a delegação do Kerberos. O

cenário também inclui nomes de exemplo para ajudar a descrever as relações entre os ele-

mentos de configuração.

1. Em todos os nós no Tableau Server, configure o usuário Run As para atuar como

parte do sistema operacional. Para obter mais informações, consulte Habilitar a conta

de serviço Run As para atuar como sistema operacional.

2. O Tableau Server precisará de um ticket de serviço do Kerberos para delegar em

nome do usuário que está iniciando a chamada para o banco de dados. Crie uma

conta de domínio que será usada para delegar ao banco de dados fornecido. Essa

conta é chamada de conta de serviço Run As. Neste exemplo, o usuário de exemplo

configurado como a conta de delegação/Run As é tabsrv@example.com.

A conta deve ser configurada com umusuário e computadores do Active Directory em

um servidor doWindows conectado ao domínio do usuário:

l Abra a página Propriedades da conta de serviço Run As, clique na guia Dele-
gação e selecione Confiar neste usuário para a delegação apenas em
serviços específicos e Usar qualquer protocolo de autenticação.

3. Execute o seguinte comando TSMpara habilitar a delegação do Kerberos:

tsm configuration set -k wgserver.delegation.enabled -v

true

4. Execute o seguinte comando do TSMpara aplicar as alterações ao Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --
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ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

5. (Opcional) Configure o Tableau Server para usar o formato principal do

MIT Kerberos.

Por padrão, o Tableau Server gera entidades do Kerberos usando o nome abre-

viado do Active Directory. Por exemplo, se o Tableau Server executar a delegação

do Kerberos para um usuário no EXAMPLE.COM, com umnome abreviado

EXAMPLE, o nome principal será: user@example.

Se o banco de dados estiver em execução no Linux, talvez seja necessário ajustar o

mapeamento auth_to_local no arquivo krb5.conf. Para obter informações sobre

como editar o arquivo krb5.conf, consulte Configuração de vários domínios da dele-

gação do Kerberos. Como alternativa, você pode configurar o Tableau Server para

usar o nome de domínio completo para as entidades do Kerberos executando os

seguintes comandos:

tsm configuration set -k native_api.protocol_transition_a_

d_short_domain -v false --force-keys

tsm configuration set -k native_api.protocol_transition_

uppercase_realm -v true --force-keys

tsm pending-changes apply

6. Habilite a delegação para as conexões de dados:

l SQL Server—Consulte Habilitação da delegação do Kerberos para SQL

Server na Comunidade do Tableau.

l MSAS—Consulte Habilitação da delegação do Kerberos paraMSAS na

Comunidade do Tableau.

l PostgreSQL—Consulte Habilitação da delegação do Kerberos para
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PostgreSQL naComunidade do Tableau.

l Teradata—Consulte Habilitação da delegação do Kerberos para Teradata na

Comunidade do Tableau.

l Oracle—Consulte Habilitação da delegação do Kerberos para Oracle na

Comunidade do Tableau.

l Cloudera—Consulte Habilitação da delegação do Kerberos para Hive/Impala

na Comunidade do Tableau.

l Vertica—Consulte Habilitação da delegação do Kerberos para Vertica na

Comunidade do Tableau.

l TIBCO—Veja a Seção 4, Configuração kerberos SSOpara TDV noWindows

no guia de Serviços Profissionais TIBCO, Integração TDV comKerberos.

Consulte também

Solucionar problemas do Kerberos

Ativar delegação do Kerberos para conectores JDBC

A partir da versão 2020.2, o Tableau Server é compatível com a delegação do Kerberos

para conectores JDBC.

A delegação do Kerberos permite que o Tableau Server use as credenciais do Kerberos do

visualizador de uma pasta de trabalho ou exibição para executar uma consulta a pedido do

visualizador. Essa opção é útil nas seguintes situações:

l É preciso saber quem está acessando os dados (o nome do visualizador será exibido

nos logs de acesso da fonte de dados).

l Sua fonte de dados apresenta segurança em nível de linha, na qual usuários dife-

rentes têm acesso a linhas diferentes.

Tableau Software 1309

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://community.tableau.com/s/question/0D54T00000G54ssSAB/enabling-kerberos-delegation-for-postgresql
https://community.tableau.com/s/question/0D54T00000G54tCSAR/enabling-kerberos-delegation-for-teradata
https://community.tableau.com/s/news/a0A4T000002O42jUAC/enable-kerberos-delegation-for-oracle
https://community.tableau.com/s/question/0D54T00000CWdINSA1/enable-delegation-for-hiveimpala
https://community.tableau.com/s/question/0D54T00000CWd5sSAD/enabling-kerberos-delegation-for-vertica
https://community.tibco.com/sites/default/files/wiki_files/tdv_integration_with_kerberos.pdf


Fontes de dados compatíveis
OTableau é compatível com a autenticação RunAs do JDBC Kerberos com as seguintes

fontes de dados:

l Oracle

l PostgreSQL

Se você estiver configurando a delegação com uma fonte de dadosOracle que usa um

conector JDBC, siga o procedimento neste tópico. Como alternativa, se o conector exe-

cutado no Tableau Server usar um driver nativo, siga o procedimento no tópico de ajuda,

Habilitar a Delegação do Kerberos.

Requisitos
A delegação do Kerberos exige o Active Directory.

l O armazenamento de informações do Tableau Server deve ser configurado para
usar LDAP - Active Directory.

l OMIT KDC não é compatível.

Observação: você não precisa ativar a conta Run As para atuar como sistema ope-
racional.

Processo de configuração
Esta seção fornece um exemplo do processo para habilitar a delegação do Kerberos.

1. OTableau Server precisará de um ticket de serviço do Kerberos para delegar em

nome do usuário que está iniciando a chamada para o banco de dados. Crie uma

conta de domínio que será usada para delegar ao banco de dados fornecido. Essa
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conta é chamada de conta de serviço Run As. Neste tópico, o usuário de exemplo con-

figurado como a conta Run As é tabsrv@EXAMPLE.COM.

A conta deve ser configurada para delegação no Active Directory:

a. Em um Servidor Windows conectado ao domínio do usuário, abra Usuários e
computadores do Active Directory.

b. Na página Propriedades da conta de serviço Run As, clique na guia Dele-
gação e selecione Confiar neste usuário para a delegação apenas em
serviços específicos e Usar qualquer protocolo de autenticação.

2. Crie um arquivo keytab para a conta de serviço Run As.

O exemplo a seguir usa a ferramenta ktab fornecida com o JDK. É possível baixar a

ferramenta no AdoptOpenJDK. Ao usar o ktab para criar o keytab, use um principal

de logon no formato UPN (por exemplo, service@EXAMPLE.COM) e não um nome

principal de serviço (por exemplo, HTTP/-

service.example.com@EXAMPLE.COM). Além disso, é possível gerar keytabs

com o utilitário ktpass. Nesse caso, você pode usar qualquer estilo de nome principal.

<JDK_HOME>/bin/ktab -k E:/tmp/tabsrv.keytab -a

tabsrv@EXAMPLE.COM

OTableau Server usará a conta de serviço Run As e o keytab associado para auten-

ticar e fazer uma conexão direta com o banco de dados.

3. Copie o keytab no diretório de dados do Tableau Server e verifique se a conta de ser-

viço Run As pode acessar e ler o arquivo keytab. Por padrão, o diretório de registro do

Tableau Server encontra-se em C:\ProgramData\Tableau. Se estiver exe-

cutando o Tableau Server em uma implantação distribuída, realize essa etapa em

cada nó no cluster.

4. Crie um arquivo krb5.conf e instale em C:\Windows em todos os nós do Tableau

Server.
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Se você já implantou um arquivo krb5.ini nos computadores da empresa, copie esse

arquivo e use-o no Tableau Server. Para obter mais informações, consulte o tópico

de Documentação doMIT Kerberos, krb5.conf.

Para alterar a localização do arquivo de configuração Kerberos, execute o seguinte

comando TSM:

tsm configuration set -k native_api.kerberos_config_path -

-force-keys -v "C:\temp\krb5.ini"

Oexemplo a seguir mostra um arquivo krb5.conf. OSuporte do Tableau não pode

ajudar na criação do krb5.conf.

[libdefaults]

forwardable = true

default_realm = EXAMPLE.COM

default_tkt_enctypes = rc4-hmac

default_tgs_enctypes = rc4-hmac

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc.example.com

admin_server = kdc.example.com

}

[domain_realm]

.example.com = EXAMPLE.COM

example.com = EXAMPLE.COM

5. Execute os seguintes comandos do TSMpara habilitar a delegação do Kerberos,

defina a conta de serviço da delegação e associe o arquivo keytab à conta de ser-

viço:

tsm configuration set -k wgserver.delegation.enabled -v

true
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tsm configuration set -k native_api.datasource_imper-

sonation_runas_principal -v tabsrv@EXAMPLE.COM

tsm configuration set -k native_api.datasource_imper-

sonation_runas_keytab_path -v <path-to-file>kerberos.keytab

tsm configuration set -k native_api.protocol_transition_a_

d_short_domain -v false

tsm configuration set -k native_api.protocol_transition_

uppercase_realm -v true

Emalguns casos, o TSM pode retornar um erromencionando o --force-keys.

Caso tenha recebido esse erro, execute o comando novamente com o parâmetro --

force-keys anexado ao argumento.

6. Execute o seguinte comando do TSMpara aplicar as alterações ao Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Habilitar a conta de serviço Run As para atuar como sistema operacional

Para usar a delegação do Kerberos com o Tableau Server, você deve configurar a conta de

serviço Run As para atuar como sistema operacional em cada nó do Tableau Server.

1. No computador que está executando o Tableau Server, selecione Iniciar > Painel
de controle > Ferramentas administrativas > Política de segurança local.

2. Na janela Configurações locais de segurança, expandaPolíticas locais, clique em
Atribuições de direitos do usuário e depois clique com o botão direito domouse
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emAtuar como parte de um sistema operacional e selecionePropriedades.

3. Na janela Propriedades de Atuar como um sistema operacional, clique emAdi-
cionar usuário ou grupo.

4. Digite o <domain>\<username> para a conta de serviço Run As do Tableau Ser-

ver (por exemplo: MYCOMPANY\tableau_server) e clique emVerificar nomes.

5. Quando a conta for resolvida corretamente, ela será sublinhada. Clique emOK.

6. Clique emOK para fechar as janelas Política de segurança local.
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Ativar a autenticação Kerberos Run As para conectores JDBC

A partir da versão 2020.2, o Tableau Server é compatível com a autenticação Kerberos para

conectores SMTP.

OTableau Server pode ser configurado para usar uma conta de serviço Kerberos para aces-

sar um banco de dados. Nesse cenário, o Tableau Server se conecta aos bancos de dados

com uma conta de serviço, também conhecida como “conta de serviço Run As”. Esse cená-

rio é chamado de “autenticação Run As”.

Consulte Conta de serviço Run As.

Para usar a autenticação Run As no Tableau Server, você deve primeiro criar uma pasta de

trabalho ou fonte de dados no Tableau Desktop que use autenticação integrada. Quando

você publicar no Tableau Server, terá a opção de usar a autenticação Run As. Ao criar uma

fonte de dados com aCriação naWeb, a autenticação Run As é a operação padrão se você

selecionar autenticação integrada.

Fontes de dados compatíveis

OTableau é compatível com a delegação JDBC Kerberos com as seguintes fontes de

dados:

l Oracle

l PostgreSQL

Se você estiver configurando a autenticação Run As para uma fonte de dadosOracle que

usa um conector JDBC, siga o procedimento neste tópico. Como alternativa, se o conector

executado no Tableau Server usar um driver nativo, você não precisará seguir os passos

deste tópico. Em vez disso, siga os passos para criar uma conta de serviço Run As con-

forme documentado no tópico, Alterar a conta de serviço Run As.

Requisitos

A delegação do Kerberos exige o Active Directory.
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l O armazenamento de informações do Tableau Server deve ser configurado para
usar LDAP - Active Directory.

l OMIT KDC não é compatível.

Processo de configuração

Esta seção fornece um exemplo do processo para ativar a autenticação KerberosRun As.

1. Crie um arquivo keytab para a conta de serviço Run As.

O exemplo a seguir usa a ferramenta ktab fornecida com o JDK. É possível baixar a

ferramenta no AdoptOpenJDK. Ao usar o ktab para criar o keytab, use um principal

de logon no formato UPN (por exemplo, service@EXAMPLE.COM) e não um nome

principal de serviço (por exemplo, HTTP/-

service.example.com@EXAMPLE.COM). Além disso, é possível gerar keytabs

com o utilitário ktpass. Nesse caso, você pode usar qualquer estilo de nome prin-

cipal.

<JDK_HOME>/bin/ktab -k E:/tmp/tabsrv.keytab -a

tabsrv@EXAMPLE.COM

OTableau Server usará a conta de serviço Run As e o keytab associado para auten-

ticar e fazer uma conexão direta com o banco de dados.

2. Copie o keytab no diretório de dados do Tableau Server e verifique se a conta de ser-

viço Run As pode acessar e ler o arquivo keytab. Por padrão, o diretório de registro

do Tableau Server encontra-se em C:\ProgramData\Tableau. Se estiver exe-

cutando o Tableau Server em uma implantação distribuída, realize essa etapa em

cada nó no cluster.

3. Execute os seguintes comandos TSMpara definir a conta de serviço Run As e o

caminho para o arquivo keytab:

tsm configuration set -k native_api.datasource_runas_prin-

cipal -v tabsrv@EXAMPLE.COM
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tsm configuration set -k native_api.datasource_runas_key-

tab_path -v <path-to-file>kerberos.keytab

Emalguns casos, o TSM pode retornar um erromencionando o --force-keys.

Caso tenha recebido esse erro, execute o comando novamente com o parâmetro --

force-keys anexado ao argumento.

4. Crie um arquivo krb5.conf e instale em C:\Windows em todos os nós do Tableau

Server.

Se você já implantou um arquivo krb5.ini nos computadores da empresa, copie esse

arquivo e use-o no Tableau Server. Para obter mais informações, consulte o tópico de

Documentação doMIT Kerberos, krb5.conf.

Para alterar a localização do arquivo de configuração Kerberos, execute o seguinte

comando TSM:

tsm configuration set -k native_api.kerberos_config_path --

force-keys -v "C:\temp\krb5.ini"

Oexemplo a seguir mostra um arquivo krb5.conf. OSuporte do Tableau não pode aju-

dar na criação do krb5.conf.

[libdefaults]

forwardable = true

default_realm = EXAMPLE.COM

default_tkt_enctypes = rc4-hmac

default_tgs_enctypes = rc4-hmac

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc.example.com

admin_server = kdc.example.com

}
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[domain_realm]

.example.com = EXAMPLE.COM

example.com = EXAMPLE.COM

5. Execute o seguinte comando do TSMpara aplicar as alterações ao Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Conexões OAuth

OTableau Server é compatível comOAuth para vários conectores diferentes. Namaioria

dos casos, a funcionalidadeOAuth não requer configuração adicional no Tableau Server.

No Tableau, quando os usuários entram emdados com um conector que usaOAuth, eles

são redirecionados para a página de entrada do provedor de autenticação. Após fornecer

as credenciais e autorizar o Tableau para acessar os dados, o provedor de dados envia ao

Tableau um token de acesso que identifica exclusivamente as Tableau e os usuários.
Este token de acesso é usado para acessar dados em nome dos usuários. Para obter mais

informações, consulte Visão geral do processoOAuth abaixo.

O uso de conexões baseadas emOAuth oferece os seguintes benefícios:

l Segurança: as credenciais de banco de dados nunca sãomostradas nem arma-

zenadas no Tableau Server, e o token de acesso pode ser usado apenas pelo

Tableau em nome de usuários.

l Praticidade: Em vez de inserir ID e senha da fonte de dados em vários locais, você

pode usar o token fornecido para determinado provedor de dados em todas as
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pastas de trabalhos e extrações de dados publicadas que acessam esse provedor de

dados.

Observação: para conexões em tempo real com os dados doGoogle BigQuery,

cada visualizador de pasta de trabalho pode ter um token de acesso exclusivo

que identifica o usuário, em vez de compartilhar uma única credencial de nome

de usuário e senha.

Visão geral do processo OAuth

As seguintes etapas descrevem um fluxo de trabalho no ambiente do Tableau que chama o

processoOAuth.

1. Um usuário executa uma ação que exige acesso a uma fonte de dados baseada em

nuvem.

Por exemplo, você abre uma pasta de trabalho que foi publicada no Tableau Server.

2. O Tableau direciona o usuário para a página de logon do provedor de dados na

nuvem. As informações enviadas para o provedor de dados identificam o Tableau

como o site solicitante.

3. Quando o usuário entra nos dados, o provedor solicita que ele confirme a autorização

para o acesso do Tableau Server aos dados.

4. Após a confirmação do usuário, o provedor de dados envia um token de acesso de

volta ao Tableau Server.

5. O Tableau Server apresenta a pasta de trabalho e os dados para ao usuário.

Os fluxos de trabalho do usuário a seguir podem usar o processoOAuth:
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l Criação de uma pasta de trabalho e conexão à fonte de dados no Tableau Desktop

ou no Tableau Server.

l Publicação de uma fonte de dados do Tableau Desktop.

l Entrar no Tableau Server de um cliente aprovado, como o TableauMobile ou

Tableau Desktop.

Conectores de credenciais salvas padrão

Credenciais salvas refere-se à funcionalidade em que o TTableau Server armazena tokens

de usuário para conexõesOAuth. Isso permite que os usuários salvem suas credenciais

OAuth no perfil de usuário do Tableau Server. Depois de salvar as credenciais, elas não

serão solicitadas ao publicar, editar ou atualizar posteriormente ao acessar o conector.

Observação: ao editar fluxos do Tableau Prep naWeb, você ainda pode ser solicitado

a autenticar novamente.

Os conectores a seguir usam credenciais salvas por padrão e não exigem configuração adi-

cional no Tableau Server.

l Anaplan

l Box

l Dropbox

l Esri ArcGIS Server

l Google Ads, Google Drive

l Navegador de vendas do LinkedIn

l Marketo

l OneDrive

l Oracle Eloqua

l ServiceNow ITSM

l Snowflake - O uso do “link privado” requer uma configuração adicional. Para obter
mais informações, consulte Configurar SnowflakeOAuth para aplicativos de par-
ceiros no site Snowflake e Alterar o OAuth do Snowflake para credenciais salvas.
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Os conectores a seguir podem usar credenciais salvas com configuração adicional pelo

administrador do servidor.

l Azure Data Lake StorageGen2, Azure Synapse, Banco de Dados SQL do Azure,

Databricks

Configurar o Azure AD para AutenticaçãoModerna eOAuth.

l Dremio

Para obter mais informações, consulte Configurar OAuth para Dremio.

l Google Analytics, Google BigQuery, Google Sheets (descontinuado na versão 2022.1

do Tableau)

Para obter mais informações, consulte Configurar OAuth para Google.

l Intuit QuickBooksOnline

Para obter mais informações, consulte Configurar OAuth para QuickBooksOnline do

Intuit.

l Salesforce

Para obter mais informações, consulte Alterar o OAuth do Salesforce.com para cre-

denciais salvas.

l Salesforce CPD

Para obter mais informações, consulte Conecte o Tableau Server ao Customer Data

Platform.

Observação: se o Tableau Server não estiver listado na lista Aplicativos aces-
sados no console de administração doGoogle, você poderá adicionar manu-
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almente um novo aplicativo à lista usando sua ID de cliente. Para criar uma ID

do cliente, consulte Alterar o Google OAuth para credenciais salvas.

Todos os conectores compatíveis estão listados emCredenciais salvas para fontes de
dados na páginaMinhas configurações de conta dos usuários no Tableau Server. Os
usuários gerenciam as credenciais salvas para cada de conector.

Tokens de acesso para conexões de dados

Você pode inserir as credenciais com base nos tokens de acesso com as conexões de

dados, para habilitar o acesso direto após o processo de autenticação inicial. Os tokens de

acesso permanecem válidos até um usuário do Tableau Server excluí-los ou o provedor de

dados revogá-los.

É possível exceder o número de tokens de acesso permitido pelo seu provedor de fonte de

dados. Se for esse o caso, quando um usuário criar um novo token, o provedor de dados

usará o tempo decorrido desde o último acesso para determinar qual token invalidar para

liberar espaço para o novo.
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Tokens de acesso para autenticação por meio de clientes
aprovados

Por padrão, sites do Tableau Server permitem que usuários acessem seus sites dire-

tamente de clientes do Tableau aprovados, após fornecerem suas credenciais pela primeira

vez que efetuarem logon. Esse tipo de autenticação tambémusa tokens de acesso do

OAuth para armazenar as credenciais dos usuários com segurança.

Por obter mais informações, consulte Desabilitar a autenticação do cliente.

Conectores de chaves gerenciadas padrão

Chaves gerenciadas refere-se à funcionalidade em que os tokens doOAuth são gerados

para o Tableau Server pelo provedor e compartilhados por todos os usuários nomesmo

site. Quando um usuário publica pela primeira vez na fonte de dados, o Tableau Server soli-

cita ao usuário as credenciais de fonte de dados. OTableau Server envia as credenciais

para o provedor de fonte de dados, que retorna os tokens doOAuth para o Tableau Server

para usar em nome do usuário. Nas operações de publicação subsequentes, o token do

OAuth armazenado pelo Tableau Server para amesma classe e nome de usuário é usado

para que não solicite ao usuário as credenciais OAuth. Se a senha da fonte de dadosmudar,

o processo acima será repetido e o token antigo será substituído por um novo no Tableau

Server.

A configuração adicional do OAuth no Tableau Server não é necessária para os conectores

de chaves gerenciadas padrão:

l Google Analytics, Google BigQuery eGoogle Sheets (descontinuado no Tableau ver-

são 2022.1)

l Salesforce

Limite e armazenamento de tokens

OGoogle tem o limite de 50 tokens por usuário por aplicativo cliente (neste cenário, o

Tableau Server é o aplicativo cliente). Como o token doOAuth é armazenado no Tableau
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Server e reutilizado pelo usuário, é improvável que o usuário exceda o limite de tokens.

Todos os tokens do usuário são criptografados em repouso quando armazenados no

Tableau Server. Consulte Gerenciar segredos do servidor para obter mais informações.

Remoção de registros de keychain não utilizados

Um registro de chaveiro gerenciado contém atributos de conexão como atributos secretos

dbClass, nome de usuário e OAuth. Todos os registros de keychain gerenciados para um

determinado site sãomesclados, criptografados e armazenados emPostgreSQL.

Os registros sãomantidos atémesmo para pastas de trabalho e fontes de dados que foram

removidas. Com o tempo, esses registros podem crescer para tamanhos grandes que

podem causar problemas.

Recomendamos a eliminação dos registros de keychain não usados periodicamente como

uma tarefa regular demanutenção. Você pode visualizar o número de registros e os regis-

tros não usados armazenados em cada site. Você tambémpode excluir registros não usa-

dos.

Para acessar Limpeza de keychain gerenciado, entre nas páginas administrativas do
Tableau Server, navegue até o site onde deseja excluir registros não usados e clique em

Configurações.
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Limitações de cenário com chaves gerenciadas

Três cenários não compatíveis ao usar o chaves gerenciadas doOAuth com o Tableau Ser-

ver:

l Ao solicitar credenciais OAuth em conexões em tempo real. Os usuários devem incor-

porar as credenciais a conexões em tempo real com as chaves gerenciadas do

OAuth.

l Ao editar a conexão de fonte de dados doOAuth no Tableau Server

l Criação naWeb

Converter chaves gerenciadas em credenciais salvas

Converta os conectores que usam chaves gerenciadas para usar credenciais salvas con-

figurando o Tableau Server com um ID de cliente doOAuth e um segredo para cada conec-

tor. Ao converter esses conectores em credenciais salvas, os usuários poderão gerenciar as

credenciais para cada tipo de conector na página Configurações da Minha Conta no
Tableau Server. Além disso, solicitações de conexão em tempo real, edição de conexões e

criação naWeb também são compatíveis.

Configurar Oauth personalizado para um site

Para um subconjunto de conectores, você pode configurar o OAuth no nível do site con-

figurando clientesOAuth personalizados. Para obter mais informações, consulte um dos

tópicos a seguir:

l Para Azure Data Lake StorageGen2, Banco de Dados SQL do Azure, Azure

Synapse e Databricks, consulte Configurar Oauth personalizado para um site.

l Para Dremio, consulte Configurar OAuth para Dremio .
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l ParaGoogle Analytics, Google BigQuery, Google Sheets (descontinuado no

Tableau versão 2022.1), consulte Configurar Oauth personalizado para um site.

l Para o Salesforce, consulte Configurar Oauth personalizado para um site.

l Para o Salesforce CDP, consulte Configurar Oauth personalizado para um site.

l Para o Snowflake, consulte Configurar Oauth personalizado para um site.

Alterar o OAuth do Salesforce.com para credenciais salvas

Por padrão, o conector Salesforce.com usa chaves gerenciadas para tokens doOAuth

gerados para o Tableau Server pelo provedor de dados e compartilhados por todos os usu-

ários nomesmo site. Você pode configurar o Tableau Server com a ID do cliente salvo e o

segredo do cliente. Há três cenários em que você pode querer fazer isso:

l Conector do Salesforce — Se você estiver usando o conector do Salesforce, você
pode configurar o Tableau Server com uma ID e segredo do cliente OAuth, para que
o conector possa usar credenciais salvas.

l Gravar no CRM Analytics — Se você estiver gravando dados de fluxo do Tableau
Prep no Salesforce CRM Analytics (versão 2022.3 e posterior), configure o Tableau
Server com uma ID de cliente OAuth e um segredo, para que o fluxo possa ser exe-
cutado no Tableau Server usando credenciais salvas.

l Einstein Discovery— Se você está integrando as extensões do Einstein Discovery
com o Tableau Server, você precisa fazer essa ID do cliente e a configuração
secreta. A capacidade de integrar Einstein Discovery e Tableau Server foi adicionada
na versão 2021.1.0. Para obter mais informações, consulte Configurar a Integração
de Einstein Discovery

Este tópico descreve como configurar as fontes de dados do Salesforce.com e as

extensões do Einstein Discovery para as credenciais salvas doOAuth. Execute essas eta-

pas para cada instância do Tableau Server.

Para obter mais informações sobre as chaves gerenciadas e as credenciais salvas, con-

sulte ConexõesOAuth.

Observações:
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l O conector do Salesforce requer chave gerenciada (padrão), OAuth em todo o ser-
vidor ou OAuth específico do site.

l Para usar credenciais salvas para um site, o OAuth em todo o servidor deve ser con-
figurado primeiro.

l OOAuth em todo o servidor pode ser usado se o OAuth em todo o site estiver con-
figurado.

l Se estiver usando OAuth específico do site, cada site deve ser configurado indi-
vidualmente.

l Para oferecer suporte a prompts de conexão em tempo real, conexões de edição e cri-
ação na Web, converta as chaves gerenciadas em credenciais salvas para evitar
erros.

Resumo das etapas

Configure oOAuth seguindo estas etapas gerais:

1. Criar um aplicativo conectado em Salesforce.

2. Use as informações que você obteve na etapa 1 para configurar o Tableau Server.

3. (Opcional) Configure o OAuth específico do site.

Etapa 1: criar um aplicativo conectado ao
Salesforce

Observação:este procedimento documenta o processo no Salesforce Lightning. Se
você estiver usando a interface tradicional, a navegação poderá ser diferente, mas a

configuração será amesma.

1. Entre usando sua conta de desenvolvedor de Salesforce.com, clique no nome do usu-

ário no canto superior direito e selecioneConfiguração.
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2. Na coluna de navegação à esquerda, emAplicativos, selecioneGerenciador de
aplicativos.

3. Na seção Aplicativos conectados, clique emNovo aplicativo conectado.

4. Em Informações Básicas nomeie o aplicativo, toque no campo api para que ele
preencha automaticamente no formato correto e insira um e-mail de contato para o

aplicativo.

5. Na seçãoAPI [Ativar configurações do OAuth], selecioneAtivar con-
figurações de OAuth.

6. Nas novas configurações deOAuth exibidas, paraURL de retorno da chamada,
digite o nome de domínio totalmente qualificado do servidor usando o protocolo

https e acrescente o seguinte texto à URL: auth/add_oauth_token.

Por exemplo:

https://www.your_tableau_server.com/auth/add_oauth_token

7. Mova os seguintes itens deEscopos de OAuth disponíveis paraEscopos de
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OAuth selecionados:

l Acessar e gerenciar os dados (API)

l Acessar as informações básicas (ID)

l Realizar solicitações em seu nome a qualquer momento (refresh_
token)

8. Clique emSalvar.

Depois que você salva o aplicativo, o Salesforce preenche a seção da API com as seguintes

IDs que você usará para configurar o Tableau Server:

l Chave do cliente
l Segredo do cliente
l URL de retorno da chamada

Etapa 2: configurar Tableau Server para Sales-
force.comOAuth
Uma vez que seu aplicativo conectado seja criado no Salesforce e você tenha a chave do cli-

ente, o segredo do cliente e a URL de retorno, você pode configurar o Tableau Server para

conexões de dados e saídas do Salesforce e o Einstein Discovery.
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1. No computador com o Tableau Server, em umprompt de comando, execute os

comandos a seguir.

tsm configuration set -k oauth.salesforce.client_id -v

<your_customer_key>

tsm configuration set -k oauth.salesforce.client_secret -v

<your_customer_secret>

tsm configuration set -k oauth.salesforce.redirect_uri -v

<your_redirect_URL>

2. (Opcional) Para alterar o servidor de logon padrão, digite o seguinte comando:

tsm configuration set -k oauth.salesforce.server_base_url

-v <URL>

3. Insira o comando a seguir para aplicar as alterações:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Configurar Oauth personalizado para um site
Você pode configurar um cliente Salesforce OAuth personalizado para um site.

Considere configurar um cliente OAuth personalizado para 1) substituir um cliente OAuth

se configurado para o servidor ou 2) ativar o suporte para conexão segura a dados que

1330 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



requerem clientesOAuth exclusivos.

Quando um cliente OAuth personalizado é configurado, a configuração no nível do site tem

precedência sobre qualquer configuração do lado do servidor, e todas as novas credenciais

OAuth criadas usam o cliente OAuth no nível do site por padrão. Nenhuma reinicialização do

Tableau Server é necessária para que as configurações tenham efeito.

Importante: as credenciais OAuth existentes estabelecidas antes da configuração do cli-
ente OAuth personalizado podem ser usadas temporariamente, mas tanto os admi-

nistradores do servidor quanto os usuários devem atualizar suas credenciais salvas para

ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados.

Etapa 1: prepare a ID do cliente OAuth, a chave secreta do cli-
ente e a URL de redirecionamento

Antes de configurar o cliente OAuth personalizado, você precisa das informações listadas

abaixo. Depois de preparar essas informações, você pode registrar o cliente OAuth per-

sonalizado para o site.

l ID do cliente OAuth e segredo do cliente: primeiro registre o cliente OAuth com o

provedor de dados (conector) para recuperar a ID do cliente e o segredo gerado para

o Tableau Server.

l URL de redirecionamento: observe a URL de redirecionamento correto. Você pre-
cisará disso durante o processo de registro naEtapa 2 abaixo.

https://<your_server_name>.com/auth/add_oauth_token

Por exemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

Etapa 2: registre a ID do cliente OAuth e a chave secreta do
cliente

Siga o procedimento descrito abaixo para registrar o cliente OAuth personalizado no site.
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1. Entre no site do Tableau Server usando suas credenciais de administrador acesse a

página deConfigurações.

2. No Registro de clientesOAuth, clique no botãoAdicionar cliente OAuth.

3. Insira as informações necessárias, incluindo as informações daEtapa 1 acima:

a. Para Tipo de conexão, selecione o conector, cujo cliente OAuth per-
sonalizado você deseja configurar.

b. Para ID do cliente, Segredo do cliente eURL de redirecionamento,
insira as informações que você preparou naEtapa 1 acima.

c. Clique no botãoAdicionar cliente OAuth para concluir o processo de regis-
tro.

4. (Opcional) Repita a etapa 3 para todos os conectores compatíveis.

5. Clique no botão Salvar na parte inferior ou superior da página Configurações para
salvar as alterações.
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Etapa 3: valide e atualize as credenciais salvas

Para ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados, você (e os usuários do site) deve

excluir as credenciais salvas anteriormente e adicioná-las novamente para usar o cliente

OAuth personalizado para o site.

1. Navegue até a páginaMinhas configurações da conta.

2. EmCredenciais salvas para fontes de dados, faça o seguinte:

1. Clique emExcluir ao lado das credenciais salvas existentes para o conector,
cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima.

2. Ao lado do nome do conector, clique emAdicionar e siga as instruções para 1)
conectar-se ao cliente OAuth personalizado configurado naEtapa 2 acima e 2)
salvar as credenciaismais recentes.

Etapa 4: notifique os usuários para atualizarem suas cre-
denciais salvas

Certifique-se de notificar os usuários do seu site para atualizar suas credenciais salvas para

o conector, cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima. Os usu-
ários do site podem usar o procedimento descrito emAtualizar credenciais salvas para atu-

alizar as credenciais salvas.

Gerenciar de tokens de acesso
Depois de configurar o servidor para OAuth, você pode permitir que os usuários gerenciem

seus próprios tokens de acesso nas configurações de perfil ou pode gerenciá-los de

maneira centralizada. Para obter mais informações, consulte Permitir tokens de acesso sal-

vos.
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Proxy de encaminhamento para autenticação
OAuth
Para obter mais informações sobre como configurar um proxy de encaminhamento com

autenticaçãoOAuth para o Tableau Server (somenteWindows), consulte Configurar um

proxy de encaminhamento para autenticaçãoOAuth na Ajuda do Tableau.

Conecte o Tableau Server ao Customer Data Platform

Este tópico descreve como se conectar do Tableau Server ao Customer Data Platform por

meio da autenticaçãoOAuth.

Observação: a partir da versão 2022.3, estamos alterando gradualmente o nome do
conector CDP do Salesforce para Customer Data Platform. Este documento usa os

dois nomes.

As etapas descritas neste tópico são necessárias para usar os dados do Customer Data

Platform no Tableau Server. Mais especificamente, essas etapas permitem que seus usu-

ários Usem os dados do CDP do Salesforce no Tableau conforme descrito na Ajuda do

Salesforce, publiquem pastas de trabalho e fontes de dados baseadas no Salesforce CDP

no Tableau Server emantenham os dados do Customer Data Platform atualizados.

A configuração doOAuth para Salesforce CDP consiste nas seguintes tarefas:

1. Configure o conector Salesforce CDP.

2. Instale o driver JDBC do Salesforce CDP.

3. Configure as APIs do Salesforce CDP para permitir consultas aos dados do Cus-
tomer Data Platform (saída de dados).

4. Crie um aplicativo conectado ao Salesforce para lidar com a delegação OAuth do
Tableau Server.

5. Configure o Tableau Server para o Customer Data Platform OAuth.

6. (Opcional) Configure o OAuth específico do site.
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Etapa 1: configure o conector do Customer
Data Platform
Aviso: antes de atualizar para o Tableau Desktop versão 2021.4 ou superior, você
precisa remover o arquivo .taco antigo para evitar um conflito de arquivo.

1. Baixe o conector do Salesforce CDPmais recente (arquivo Salesforce_CDP.taco) do
site Conectores do Tableau Exchange.

2. Mova o arquivo .taco para a pasta do conector do Tableau:

l Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repo-

sitory\Connectors

l Linux: /opt/tableau/connectors

Etapa 2: instale o driver JDBC do Customer
Data Platform

1. Baixe o driver JDBCmais recente (arquivo Salesforce-CDP-jdbc-[versão].jar) do site
do Salesforce CDPGitHub: https://github.com/forcedotcom/Salesforce-CDP-jdbc/-
releases

2. Mova o arquivo Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar baixado para o seguinte local:

l Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

l Linux: /opt/tableau/tableau_driver/jdbc

Etapa 3: configure APIs do Customer Data
Platform
Use o procedimento descrito emConfigurar um aplicativo conectado na Ajuda do Sales-

force para configurar as APIs do Customer Data Platform e permitir consultas aos dados do

Customer Data Platform (saída de dados). O procedimento descreve como criar dois esco-

pos personalizados da API do Salesforce CDP, cdpquery e cdpprofile.
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1. Faça login no Salesforce CDP usando a função de usuário Admin para sua orga-
nização.

2. Vá para Configuração e pesquise e selecione Escopos personalizados OAuth.
3. Crie dois escopos personalizados chamados cdpquery e cdpprofile.

Etapa 4: criar um aplicativo conectado ao
Salesforce
Depois de criar os escopos de API do Customer Data Platform, use o seguinte para criar

um aplicativo Salesforce conectado para lidar com a delegaçãoOAuth do Tableau Server.

1. Entre usando sua conta do Salesforce CDP como administração, clique no nome do

usuário no canto superior direito e selecioneConfiguração.

2. No painel à esquerda, emAplicativos, selecioneGerenciador de aplicativos.

3. Na seção Aplicativos conectados, clique emNovo aplicativo conectado.
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4. Em Informações básicas nomeie o aplicativ conectdo (por exemplo, Exemplo.com),
toque no campo API para que ele preencha automaticamente no formato correto e

insira um e-mail de contato para o aplicativo.

5. Na seçãoAPI [Ativar configurações do OAuth], selecioneAtivar configurações
de OAuth e faça o seguinte:

a. Nas novas configurações deOAuth exibidas, paraURL de retorno da cha-
mada, digite o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do Tableau
Server usando o protocolo https e acrescente o seguinte texto à URL: /au-

th/add_oauth_token.

Por exemplo: https://example.com/auth/add_oauth_token

b. Mova os seguintes itens deEscopos de OAuth disponíveis paraEscopos
de OAuth selecionados:

l Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (api)
l Realizar solicitações em seu nome a qualquer momento (refresh_
token, offline_access)

6. Quando concluir, clique emSalvar.

7. Vá para a lista doGerenciador de aplicativos, navegue até o aplicativo conectado,

Tableau Software 1337

Ajuda do Tableau Server noWindows



clique na seta suspensa e selecioneGerenciar.

8. Role para baixo atéEscopos personalizados do OAuth, caixas demarque as
cdpprofile e cdpquery e clique emSalvar.

Depois que você salva o aplicativo, a seçãoAPI (Enable OAuth Settings) é preenchida
com as seguintes IDs que você usará para configurar o Tableau Server naEtapa 5:

l Chave do cliente
l Segredo do cliente
l URL de retorno da chamada
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Etapa 5: configure Tableau Server para Cus-
tomer Data Platform e OAuth
Depois que o aplicativo conectado é criado no Salesforce e você tem aChave do con-

sumidor, o Segredo do consumidor e a URL de retorno de chamada, você pode configurar o

Tableau Server para conexõesOAuth do Salesforce CDP. Para começar, reúna as segu-

intes informações.

l Chave do consumidor: a chave do consumidor, também conhecida como ID do cli-
ente no Tableau, é gerada com base no procedimento no final da Etapa 4. Copie este
valor para [your_consumer_key] no seguinte comando tsm.

l Segredo do consumidor: o segredo do consumidor, também conhecida como
segredo do cliente no Tableau, é gerada com base no procedimento no final da Etapa
4. Copie este valor para [your_consumer_secret] no seguinte comando tsm.

l URL de retorno de chamada: a URL de retorno de chamada, também conhecida
como URL de redirecionamento no Tableau, é a URL do seu Tableau Server
https://example.com e "/auth/add_oauth_token” anexado a ela. Copie
este valor para [your_callback_url] no seguinte comando tsm.

l ID de configuração: o valor para o parâmetro oauth.config.id que você usa
no seguinte tsm: customer_360_audience

Usar comandos do TSM para configuração do OAuth

Execute os seguintes comandos tsm para configurar o OAuth para Salesforce CDP.

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"customer_360_audience\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_consumer_key]\",

\"oauth.config.client_secret\":\"[your_consumer_secret]\", \"o-

auth.config.redirect_uri\":\"[your_callback_url]\"}]" --force-

keys

tsm pending-changes apply
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Configuração de vários conectores

Se você tiver vários conectores para definir, deverá incluir todos eles em umúnico

comando. Por exemplo: 

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"custom_360_audience\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_consumer_key]\",

\"oauth.config.client_secret\":\"[your_consumer_secret]\", \"o-

auth.config.redirect_uri\":\"[your_callback_url]\"}, {\"o-

auth.config.id\":\"dremio\", \"oauth.config.client_id\":\"

[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_cli-

ent_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_

url]/auth/add_oauth_token\"}, {\"oauth.config.id\":\"azure_sql_

dw\", \"oauth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"o-

auth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\", \"o-

auth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_oauth_

token\"}, {\"oauth.config.id\":\"azure_sqldb\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"o-

auth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\",

\"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_

oauth_token\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply

Configurar Oauth personalizado para um site
Você pode configurar umOAuth do Salesforce CDP personalizado para um site.

Considere configurar um cliente OAuth personalizado para 1) substituir um cliente OAuth

se configurado para o servidor ou 2) ativar o suporte para conexão segura a dados que

requerem clientesOAuth exclusivos.
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Quando um cliente OAuth personalizado é configurado, a configuração no nível do site tem

precedência sobre qualquer configuração do lado do servidor, e todas as novas credenciais

OAuth criadas usam o cliente OAuth no nível do site por padrão. Nenhuma reinicialização do

Tableau Server é necessária para que as configurações tenham efeito.

Importante: as credenciais OAuth existentes estabelecidas antes da configuração do cli-
ente OAuth personalizado podem ser usadas temporariamente, mas tanto os admi-

nistradores do servidor quanto os usuários devem atualizar suas credenciais salvas para

ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados.

Etapa 1: prepare a ID do cliente OAuth, a chave secreta do cli-
ente e a URL de redirecionamento

Antes de configurar o cliente OAuth personalizado, você precisa das informações listadas

abaixo. Depois de preparar essas informações, você pode registrar o cliente OAuth per-

sonalizado para o site.

l ID do cliente OAuth e segredo do cliente: primeiro registre o cliente OAuth com o

provedor de dados (conector) para recuperar a ID do cliente e o segredo gerado para

o Tableau Server.

l URL de redirecionamento: observe a URL de redirecionamento correto. Você pre-
cisará disso durante o processo de registro naEtapa 2 abaixo.

https://<your_server_name>.com/auth/add_oauth_token

Por exemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

Etapa 2: registre a ID do cliente OAuth e a chave secreta do
cliente

Siga o procedimento descrito abaixo para registrar o cliente OAuth personalizado no site.
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1. Entre no site do Tableau Server usando suas credenciais de administrador acesse a

página deConfigurações.

2. No Registro de clientesOAuth, clique no botãoAdicionar cliente OAuth.

3. Insira as informações necessárias, incluindo as informações daEtapa 1 acima:

a. Para Tipo de conexão, selecione o conector, cujo cliente OAuth per-
sonalizado você deseja configurar.

b. Para ID do cliente, Segredo do cliente eURL de redirecionamento,
insira as informações que você preparou naEtapa 1 acima.

c. Clique no botãoAdicionar cliente OAuth para concluir o processo de regis-
tro.

4. (Opcional) Repita a etapa 3 para todos os conectores compatíveis.

5. Clique no botão Salvar na parte inferior ou superior da página Configurações para
salvar as alterações.
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Etapa 3: valide e atualize as credenciais salvas

Para ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados, você (e os usuários do site) deve

excluir as credenciais salvas anteriormente e adicioná-las novamente para usar o cliente

OAuth personalizado para o site.

1. Navegue até a páginaMinhas configurações da conta.

2. EmCredenciais salvas para fontes de dados, faça o seguinte:

1. Clique emExcluir ao lado das credenciais salvas existentes para o conector,
cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima.

2. Ao lado do nome do conector, clique emAdicionar e siga as instruções para 1)
conectar-se ao cliente OAuth personalizado configurado naEtapa 2 acima e 2)
salvar as credenciaismais recentes.

Etapa 4: notifique os usuários para atualizarem suas cre-
denciais salvas

Certifique-se de notificar os usuários do seu site para atualizar suas credenciais salvas para

o conector, cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima. Os usu-
ários do site podem usar o procedimento descrito emAtualizar credenciais salvas para atu-

alizar as credenciais salvas.

Observação: ao configurar o OAuth do Salesforce CDP no Tableau Server, faça o segu-

inte:

l Para o ID do cliente, use a Chave do consumidor gerada no procedimento no final da
Etapa 4.

l Para segredo do cliente, use o Segredo do consumidor gerado no procedimento no
final da Etapa 4.

l Para a URL de redirecionamento, use a URL do Tableau Serverhttps://e-
xample.com e "/auth/add_oauth_token” anexado a ela.

Considere configurar um cliente OAuth personalizado para 1) substituir um cliente OAuth se
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configurado para o servidor ou 2) ativar o suporte para conexão segura a dados que reque-

rem clientesOAuth exclusivos.

Quando um cliente OAuth personalizado é configurado, a configuração no nível do site tem

precedência sobre qualquer configuração do lado do servidor, e todas as novas credenciais

OAuth criadas usam o cliente OAuth no nível do site por padrão. Nenhuma reinicialização

do Tableau Server é necessária para que as configurações tenham efeito.

Importante: as credenciais OAuth existentes estabelecidas antes da configuração do cli-
ente OAuth personalizado podem ser usadas temporariamente, mas tanto os admi-

nistradores do servidor quanto os usuários devem atualizar suas credenciais salvas para

ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados.

Etapa 1: prepare a ID do cliente OAuth, a chave secreta do
cliente e a URL de redirecionamento

Antes de configurar o cliente OAuth personalizado, você precisa das informações listadas

abaixo. Depois de preparar essas informações, você pode registrar o cliente OAuth per-

sonalizado para o site.

l ID do cliente OAuth e segredo do cliente: primeiro registre o cliente OAuth com
o provedor de dados (conector) para recuperar a ID do cliente e o segredo gerado

para o Tableau Server.

l URL de redirecionamento: observe a URL de redirecionamento correto. Você pre-
cisará disso durante o processo de registro naEtapa 2 abaixo.

https://<your_server_name>.com/auth/add_oauth_token

Por exemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token
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Etapa 2: registre a ID do cliente OAuth e a chave secreta do
cliente

Siga o procedimento descrito abaixo para registrar o cliente OAuth personalizado no site.

1. Entre no site do Tableau Server usando suas credenciais de administrador acesse a

página deConfigurações.

2. No Registro de clientesOAuth, clique no botãoAdicionar cliente OAuth.

3. Insira as informações necessárias, incluindo as informações daEtapa 1 acima:

a. Para Tipo de conexão, selecione o conector, cujo cliente OAuth per-
sonalizado você deseja configurar.

b. Para ID do cliente, Segredo do cliente eURL de redirecionamento, insira
as informações que você preparou naEtapa 1 acima.

c. Clique no botãoAdicionar cliente OAuth para concluir o processo de regis-
tro.
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4. (Opcional) Repita a etapa 3 para todos os conectores compatíveis.

5. Clique no botão Salvar na parte inferior ou superior da página Configurações para
salvar as alterações.

Etapa 3: valide e atualize as credenciais salvas

Para ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados, você (e os usuários do site) deve

excluir as credenciais salvas anteriormente e adicioná-las novamente para usar o cliente

OAuth personalizado para o site.

1. Navegue até a páginaMinhas configurações da conta.

2. EmCredenciais salvas para fontes de dados, faça o seguinte:

1. Clique emExcluir ao lado das credenciais salvas existentes para o conector,
cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima.

2. Ao lado do nome do conector, clique emAdicionar e siga as instruções para
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1) conectar-se ao cliente OAuth personalizado configurado naEtapa 2 acima e
2) salvar as credenciaismais recentes.

Etapa 4: notifique os usuários para atualizarem suas cre-
denciais salvas

Certifique-se de notificar os usuários do seu site para atualizar suas credenciais salvas para

o conector, cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima. Os usu-
ários do site podem usar o procedimento descrito emAtualizar credenciais salvas para atu-

alizar as credenciais salvas.

Proxy de encaminhamento para autenticação
OAuth
Para obter mais informações sobre como configurar um proxy de encaminhamento com

autenticaçãoOAuth para o Tableau Server (somenteWindows), consulte Configurar um

proxy de encaminhamento para autenticaçãoOAuth na Ajuda do Tableau.

Consulte também

l Ajuda do Salesforce:Configurar o Tableau no Customer Data Platform
l Ajuda do Salesforce:Habilitar o Customer Data Platform no Tableau
l Ajuda do Salesforce:Como usar dados do Customer Data Platform no Tableau

Processamento de hiperconsulta (beta)

Observação: como o processamento de hiperconsulta é uma versão beta, o nome
podemudar antes da versão geral.

O conector Plataforma de dados do cliente (CDP) agora é alimentado com oMecanimo de

processamento de hiperconsulta. Ele oferece suporte a análises interativas com
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processamento rápido de consultas de dados e simplifica a experiência de conexão aos

dados para uma exploração de dadosmais rápida. Omecanismo de processamento de

hiperconsulta acelera o tempo de consulta ao consultar dados da plataforma de dados do

cliente do Tableau com conexões em tempo real e extrações de dados do Tableau.

Recurso beta: o recurso beta de processamento de hiperconsulta oferece funcionalidade
extra sem nenhum custo. Você pode optar por experimentar este serviço a seu exclusivo cri-

tério. Qualquer uso do Serviço Beta está sujeito aos Termos aplicáveis dos Serviços Beta

fornecidos emAcordos e Termos.

Habilitar processamento de hiperconsulta no
Tableau Server
Conclua as etapas a seguir para habilitar o processamento de hiperconsulta.

1. Conecte-se ao Salesforce CDP.

2. Siga as instruções na tela para instalar o driver hyper jdbc.

-Salesforce-cdp-hyper-beta-1.15.0.jar ou baixe o arquivo .jar aqui.

3. Mova o arquivo baixado para qualquer um dos seguintes caminhos de diretório, depen-

dendo do seu sistema.

Windows - C:\Program Files\Tableau\Drivers

macOS - /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

4. Depois demover o driver para o caminho correto, conecte-se novamente. O conector da

plataforma de dados do cliente está pronto para uso no Tableau Server.

1348 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/
https://github.com/forcedotcom/Salesforce-CDP-jdbc/releases


Observação: o suporte ao processamento de hiperconsulta é uma versão beta. Está
disponível para o Tableau Server. O Tableau Desktop e o TableauOnline terão suporte

a partir de dezembro de 2022. Estas datas estão sujeitas a alterações.

Consulte também

l Ajuda do Tableau:Conecte o Tableau Server à plataforma de dados do cliente
l Ajuda do Salesforce:Configurar o Tableau no Customer Data Platform
l Ajuda do Salesforce:Habilitar o Customer Data Platform no Tableau
l Ajuda do Salesforce:Como usar dados do Customer Data Platform no Tableau

Configurar OAuth para Google

Por padrão, os conectoresGoogle Analytics, Google BigQuery eGoogle Sheets (des-

continuados no Tableau versão 2022.1) usam chaves gerenciadas para tokens doOAuth

gerados para o Tableau Server pelo provedor e compartilhadas por todos os usuários no

mesmo site.

Converta os conectores que usam chaves gerenciadas para usar credenciais salvas con-

figurando o Tableau Server com um ID de cliente doOAuth e um segredo para cada conec-

tor.

Este tópico descreve como configurar as conexões doGoogle Analytics, Google BigQuery e

Google Sheets para as credenciais salvas doOAuth. Execute essas etapas para cada ins-

tância do Tableau Server.

Observação: as conexões doGoogle Drive usam credenciais salvas por padrão e, a

partir do Tableau 2022.3, exigem que o Tableau Server seja configurado com um ID de

cliente OAuth e um segredo para oGoogle.

Para obter mais informações sobre as chaves gerenciadas e as credenciais salvas, consulte

ConexõesOAuth.
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Observações:

l Todos os conectores baseados no Google requerem chave gerenciada (padrão),
OAuth em todo o servidor ou OAuth específico do site.

l Para usar credenciais salvas para um site, o OAuth em todo o servidor deve ser con-
figurado primeiro.

l OOAuth em todo o servidor pode ser usado se o OAuth em todo o site estiver con-
figurado.

l Se estiver usando OAuth específico do site, cada site deve ser configurado indi-
vidualmente.

l Para oferecer suporte a prompts de conexão em tempo real, conexões de edição e
criação na Web, converta as chaves gerenciadas em credenciais salvas para evitar
erros.

Resumo das etapas

Configure oOAuth seguindo estas etapas gerais:

1. Habilite o acesso à API e crie o token de acesso do Google.

2. Use as informações que você obteve na etapa 1 para configurar o Tableau Server.

3. (Opcional) Configure o OAuth específico do site.

4. Crie e edite uma fonte de dados do Google.

Obter uma ID de cliente e habilitar as APIs do
Google

Observação Estas etapas refletem as configurações no console da PlataformaGoo-

gle Cloud nomomento em que este documento foi escrito. Para obter mais infor-

mações, consulte UsingOAuth 2.0 for Web Server Applications (Uso doOAuth 2.0

para aplicativos de servidor Web) na ajuda doGoogle Developers Console.
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1. Faça logon naGoogle Cloud Platform e clique emGo to my console (Ir parameu
console)..

2. Nomenu suspenso,Selecione um projeto, selecioneCriar projeto.

3. No formulário de novo projeto exibido, preencha o seguinte:

l Atribua ao projeto um nome significativo que reflita a instância do Tableau Ser-

ver para a qual você usará esse projeto.

l Determine se você deseja alterar a ID do projeto.

Observação Depois de criar o projeto, você não poderá alterar a ID do pro-

jeto. Para obter informações, clique nos ícones de interrogação.

4. Abra o novo projeto, navegue atéAPIs e Serviços > Tela de consentimento de
OAuth e selecione o Tipo de usuário.

5. Clique na guiaOAuth consent screen (Tela de consentimento deOAuth) e insira
um nome significativo paraProduct name (Nome do produto) que aparece para os
usuários.

6. Clique emCredenciais e na guiaCriar credenciais, em seguida, em ID do cliente
OAuth.

7. Na telaCriar ID do cliente de OAuth, preencha os campos necessários. Siga as

Tableau Software 1351

Ajuda do Tableau Server noWindows

http://cloud.google.com/


etapas para autorizar seus tokensOAuth:

l SelecioneAplicativo Web.

l Insira umNome do cliente.

l ParaOrigens JavaScript autorizadas, clique emADD URI e insira o nome
de domínio do Tableau Server usando HTTP ouHTTPs.

l Para oURI redirecionado autorizado, clique emADD URI e substitua o
texto existente pelo endereço da Internet do servidor e adicione o seguinte

texto ao final dele: auth/add_oauth_token. Por exemplo:

https://your_server_url.com/auth/add_oauth_token

8. Copie o URI redirecionado autorizado e cole-o em um local que você pode acessar

pelo seu computador do Tableau Server:

9. Clique emCriar.

10. Copie os seguintes valores que oGoogle retorna e cole-os em um local que você

pode acessar pelo seu computador do Tableau Server:

l ID do cliente

l Segredo do cliente

11. EmAPIs de serviços, verifique seAPI do BigQuery, API do Google Drive (para
habilitar PlanilhasGoogle) ouAPI do Analytics está habilitada. Para habilitar as
APIs, clique emENABLE API na parte superior da página.

Configurar o Tableau Server para OAuth do
Google
Usando as informações obtidas nas etapas executadas emObter uma ID de cliente e habi-

litar as APIs doGoogle, você pode configurar Tableau Server.
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l No computador do Tableau Server, abra o shell e execute os seguintes comandos

para especificar o token de acesso e o URI:

tsm configuration set -k oauth.google.client_id -v <your_

client_ID>

tsm configuration set -k oauth.google.client_secret -v

<your_client_secret>

tsm configuration set -k oauth.google.redirect_uri -v

<your_authorized_redirect_URI>

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Configurar Oauth personalizado para um site
Você pode configurar um cliente Google OAuth personalizado para um site.

Considere configurar um cliente OAuth personalizado para 1) substituir um cliente OAuth se

configurado para o servidor ou 2) ativar o suporte para conexão segura a dados que reque-

rem clientesOAuth exclusivos.

Quando um cliente OAuth personalizado é configurado, a configuração no nível do site tem

precedência sobre qualquer configuração do lado do servidor, e todas as novas credenciais

OAuth criadas usam o cliente OAuth no nível do site por padrão. Nenhuma reinicialização do

Tableau Server é necessária para que as configurações tenham efeito.
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Importante: as credenciais OAuth existentes estabelecidas antes da configuração do cli-
ente OAuth personalizado podem ser usadas temporariamente, mas tanto os admi-

nistradores do servidor quanto os usuários devem atualizar suas credenciais salvas para

ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados.

Etapa 1: prepare a ID do cliente OAuth, a chave secreta do
cliente e a URL de redirecionamento

Antes de configurar o cliente OAuth personalizado, você precisa das informações listadas

abaixo. Depois de preparar essas informações, você pode registrar o cliente OAuth per-

sonalizado para o site.

l ID do cliente OAuth e segredo do cliente: primeiro registre o cliente OAuth com
o provedor de dados (conector) para recuperar a ID do cliente e o segredo gerado

para o Tableau Server.

l URL de redirecionamento: observe a URL de redirecionamento correto. Você pre-
cisará disso durante o processo de registro naEtapa 2 abaixo.

https://<your_server_name>.com/auth/add_oauth_token

Por exemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

Etapa 2: registre a ID do cliente OAuth e a chave secreta do
cliente

Siga o procedimento descrito abaixo para registrar o cliente OAuth personalizado no site.

1. Entre no site do Tableau Server usando suas credenciais de administrador acesse a

página deConfigurações.

2. No Registro de clientesOAuth, clique no botãoAdicionar cliente OAuth.

3. Insira as informações necessárias, incluindo as informações daEtapa 1 acima:
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a. Para Tipo de conexão, selecione o conector, cujo cliente OAuth per-
sonalizado você deseja configurar.

b. Para ID do cliente, Segredo do cliente eURL de redirecionamento, insira
as informações que você preparou naEtapa 1 acima.

c. Clique no botãoAdicionar cliente OAuth para concluir o processo de regis-
tro.

4. (Opcional) Repita a etapa 3 para todos os conectores compatíveis.

5. Clique no botão Salvar na parte inferior ou superior da página Configurações para sal-
var as alterações.

Etapa 3: valide e atualize as credenciais salvas

Para ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados, você (e os usuários do site) deve

excluir as credenciais salvas anteriormente e adicioná-las novamente para usar o cliente

OAuth personalizado para o site.
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1. Navegue até a páginaMinhas configurações da conta.

2. EmCredenciais salvas para fontes de dados, faça o seguinte:

1. Clique emExcluir ao lado das credenciais salvas existentes para o conector,
cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima.

2. Ao lado do nome do conector, clique emAdicionar e siga as instruções para
1) conectar-se ao cliente OAuth personalizado configurado naEtapa 2 acima
e 2) salvar as credenciaismais recentes.

Etapa 4: notifique os usuários para atualizarem suas cre-
denciais salvas

Certifique-se de notificar os usuários do seu site para atualizar suas credenciais salvas

para o conector, cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima. Os
usuários do site podem usar o procedimento descrito emAtualizar credenciais salvas para

atualizar as credenciais salvas.

Criar e editar uma fonte de dados do Google
Em seguida, você deve publicar as fontes de dados doGoogle no servidor. Por exemplo,

consulte o tópico do Tableau Desktop, Google BigQuery.

Depois de publicar as fontes de dados, a etapa final será editar a conexão da fonte de

dados para usar o token de acesso inserido, que foi configurado anteriormente. Consulte

Editar conexões no Tableau Server.

Gerenciamento de tokens de acesso
Depois de configurar o servidor para OAuth, você pode permitir que os usuários gerenciem

seus próprios tokens de acesso nas configurações de perfil ou pode gerenciá-los de
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maneira centralizada. Para obter mais informações, consulte Permitir tokens de acesso sal-

vos.

Proxy de encaminhamento para autenticação
OAuth
Para obter mais informações sobre como configurar um proxy de encaminhamento com

autenticaçãoOAuth para o Tableau Server (somenteWindows), consulte Configurar um

proxy de encaminhamento para autenticaçãoOAuth na Ajuda do Tableau.

Configurar o Azure AD para Autenticação Moderna e OAuth

A partir do Tableau 2021.1, os conectores Azure Synapse, Azure SQLDatabase, Azure

Databricks e Azure Data LakeGen2 são compatíveis com autenticação através do Azure

AD, ao configurar um cliente OAuth para o Tableau Server.

Observação: o suporte ao Azure AD só é aceito com o driver Microsoft SQLServer

17.3e posterior.

Etapa 1: registrar o cliente OAuth para Azure
Consulte a publicação da Comunidade do Tableau, Registro de aplicativos Azure para

OAuth do Server local.

Etapa 2: configurar o Tableau Server para
Azure
Configurar o Tableau Server requer a execução de um comando do Tableau Server Mana-

ger (TSM). OAzure Data Lake StorageGen2 requer um conjunto diferente de comandos do
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que o comando comumque é executado para o Azure Synapse, Banco de dados SQL do

Azure ou Databricks.

Configure o cliente OAuth padrão para Azure Data Lake Sto-
rage Gen2

Para configurar o Tableau Server para Data Lake StorageGen2, você deve ter os segu-

intes parâmetros de configuração:

l ID do cliente Azure OAuth: a ID do cliente é gerada com base no procedimento na
Etapa 1. Copie este valor para [your_client_id] no primeiro comando tsm.

l Segredo do cliente Azure OAuth: o segredo do cliente é gerado com base no pro-
cedimento na Etapa 1. Copie este valor para [your_client_secret] no
segundo comando tsm.

l URL do Tableau Server: essa é a URL do Tableau Server, como https://my-
co.com. Copie este valor para [your_server_url] no terceiro comando tsm.

Execute os seguintes comandos tsm para configurar o Tableau Server OAuth para Azure

Data Lake StorageGen2:

l tsm configuration set -k oauth.azuredatalake_storage_gen2.-

client_id -v [your_client_id] --force-keys

l tsm configuration set -k oauth.azuredatalake_storage_gen2.-

client_secret -v [your_client_secret] --force-keys

l tsm configuration set -k oauth.azuredatalake_storage_gen2.-

redirect_uri -v http://[your_server_url]/auth/add_oauth_

token --force-keys

l tsm pending-changes apply

Cenários de reinicialização do servidor

Depois de configurar um cliente OAuth padrão, os cenários a seguir podem ocorrer.

l Um prompt de reinicialização será exibido se as alterações pendentes exigirem a rei-
nicialização do servidor.
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l Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso não interrompe a rei-
nicialização.

l Se as alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem um
prompt. Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Configurar o cliente padrão para Azure Synapse, Banco de
dados SQL do Azure ou Azure Databricks

Para configurar o Tableau Server, você deve ter os seguintes parâmetros de configuração:

l ID do cliente Azure OAuth: gerada com base no procedimento na Etapa 1. Copie
este valor para [your_client_id] no comando tsm.

l Segredo Azure OAuthClient: gerado com base no procedimento na Etapa 1. Copie
este valor para [your_client_secret] no segundo comando tsm.

l URL do Tableau Server: essa é a URL do Tableau Server, como https://my-
server.com. Copie este valor para [your_server_url] no terceiro comando
tsm.

l ID de configuração:esse é o valor para o parâmetro oauth.config.id no
comando tsm que se segue. Valores válidos:

l Azure Synapse: azure_sql_dw
l Banco de dados SQL do Azure: azure_sqldb
l Databricks: databricks

Execute os seguintes comandos tsm para configurar o Azure AD para Azure Synapse,

Banco de dados SQL do Azure ou Databricks. Por exemplo, para configurar o Azure

Synapse:

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"azure_sql_dw\", \"oauth.config.client_id\":\"

[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_cli-

ent_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_

url]/auth/add_oauth_token\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply
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Configuração de vários conectores

Se você tiver vários conectores para definir, deverá incluir todos eles em umúnico

comando. Por exemplo:

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"azure_sql_dw\", \"oauth.config.client_

id\":\"[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"

[your_client_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_

server_url]/auth/add_oauth_token\"}, {\"o-

auth.config.id\":\"azure_sqldb\", \"oauth.config.client_id\":\"

[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_cli-

ent_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_

url]/auth/add_oauth_token\"}, {\"o-

auth.config.id\":\"databricks\", \"oauth.config.client_id\":\"

[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_cli-

ent_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_

url]/auth/add_oauth_token\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply

Configurar um cliente OAuth padrão para
OneDrive e SharePoint Online
Para configurar o Tableau Server para OneDrive e SharePoint Online, você deve ter os

seguintes parâmetros de configuração:

l ID do cliente Azure OAuth: a ID do cliente é gerada com base no procedimento na
Etapa 1. Copie este valor para [your_client_id] no primeiro comando tsm.

l Segredo do cliente Azure OAuth: o segredo do cliente é gerado com base no pro-
cedimento na Etapa 1. Copie este valor para [your_client_secret] no segundo
comando tsm.
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l URL do Tableau Server: essa é a URL do Tableau Server, como https://myco.com.
Copie este valor para [your_server_url] no terceiro comando tsm.

Execute os seguintes comandos tsm para configurar o Tableau Server OAuth para OneD-

rive e SharePoint Online:

l tsm configuration set -k oauth.onedrive_and_sharepoint_onli-

ne.client_id -v [your_client_id] --force-keys

l tsm configuration set -k oauth.onedrive_and_sharepoint_onli-

ne.client_secret -v [your_client_secret] --force-keys

l tsm configuration set -k oauth.onedrive_and_sharepoint_onli-

ne.redirect_uri -v http://[your_server_url]/auth/add_oauth_

token --force-keys

l tsm pending-changes apply

Configurar um cliente OAuth padrão para
OneDrive (obsoleto)
Para configurar o Tableau Server para OneDrive (obsoleto), você deve ter os seguintes

parâmetros de configuração:

l ID do cliente Azure OAuth: a ID do cliente é gerada com base no procedimento na
Etapa 1. Copie este valor para [your_client_id] no primeiro comando tsm.

l Segredo do cliente Azure OAuth: o segredo do cliente é gerado com base no pro-
cedimento na Etapa 1. Copie este valor para [your_client_secret] no segundo
comando tsm.

l URL do Tableau Server: essa é a URL do Tableau Server, como https://myco.com.
Copie este valor para [your_server_url] no terceiro comando tsm.

Para continuar, execute os seguintes comandos tsm para configurar o Tableau Server

OAuth para OneDrive (obsoleto):

l tsm configuration set -k oauth.onedrive.client_id -v [your_

client_id] --force-keys

l tsm configuration set -k oauth.onedrive.client_secret -v

[your_client_secret] --force-keys
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l tsm configuration set -k oauth.onedrive.redirect_uri -v

http://[your_server_url]/auth/add_oauth_token --force-keys

l tsm pending-changes apply

Configurar Oauth personalizado para um site
Você pode configurar clientesOAuth personalizados do Azure Data Lake StorageGen2,

Azure Synapse, Banco de Dados SQL do Azure e Databricks para um site.

Considere configurar um cliente OAuth personalizado para 1) substituir um cliente OAuth

se configurado para o servidor ou 2) ativar o suporte para conexão segura a dados que

requerem clientesOAuth exclusivos.

Quando um cliente OAuth personalizado é configurado, a configuração no nível do site tem

precedência sobre qualquer configuração do lado do servidor, e todas as novas credenciais

OAuth criadas usam o cliente OAuth no nível do site por padrão. Nenhuma reinicialização

do Tableau Server é necessária para que as configurações tenham efeito.

Importante: as credenciais OAuth existentes estabelecidas antes da configuração do cli-
ente OAuth personalizado podem ser usadas temporariamente, mas tanto os admi-

nistradores do servidor quanto os usuários devem atualizar suas credenciais salvas para

ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados.

Etapa 1: prepare a ID do cliente OAuth, a chave secreta do
cliente e a URL de redirecionamento

Antes de configurar o cliente OAuth personalizado, você precisa das informações listadas

abaixo. Depois de preparar essas informações, você pode registrar o cliente OAuth per-

sonalizado para o site.

l ID do cliente OAuth e segredo do cliente: primeiro registre o cliente OAuth com
o provedor de dados (conector) para recuperar a ID do cliente e o segredo gerado

para o Tableau Server.
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l URL de redirecionamento: observe a URL de redirecionamento correto. Você pre-
cisará disso durante o processo de registro naEtapa 2 abaixo.

https://<your_server_name>.com/auth/add_oauth_token

Por exemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

Etapa 2: registre a ID do cliente OAuth e a chave secreta do
cliente

Siga o procedimento descrito abaixo para registrar o cliente OAuth personalizado no site.

1. Entre no site do Tableau Server usando suas credenciais de administrador acesse a

página deConfigurações.

2. No Registro de clientesOAuth, clique no botãoAdicionar cliente OAuth.

3. Insira as informações necessárias, incluindo as informações daEtapa 1 acima:

a. Para Tipo de conexão, selecione o conector, cujo cliente OAuth per-
sonalizado você deseja configurar.

b. Para ID do cliente, Segredo do cliente eURL de redirecionamento, insira
as informações que você preparou naEtapa 1 acima.

c. Clique no botãoAdicionar cliente OAuth para concluir o processo de regis-
tro.
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4. (Opcional) Repita a etapa 3 para todos os conectores compatíveis.

5. Clique no botão Salvar na parte inferior ou superior da página Configurações para
salvar as alterações.

Etapa 3: valide e atualize as credenciais salvas

Para ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados, você (e os usuários do site) deve

excluir as credenciais salvas anteriormente e adicioná-las novamente para usar o cliente

OAuth personalizado para o site.

1. Navegue até a páginaMinhas configurações da conta.

2. EmCredenciais salvas para fontes de dados, faça o seguinte:

1. Clique emExcluir ao lado das credenciais salvas existentes para o conector,
cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima.

2. Ao lado do nome do conector, clique emAdicionar e siga as instruções para
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1) conectar-se ao cliente OAuth personalizado configurado naEtapa 2 acima e
2) salvar as credenciaismais recentes.

Etapa 4: notifique os usuários para atualizarem suas cre-
denciais salvas

Certifique-se de notificar os usuários do seu site para atualizar suas credenciais salvas para

o conector, cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima. Os usu-
ários do site podem usar o procedimento descrito emAtualizar credenciais salvas para atu-

alizar as credenciais salvas.

Proxy de encaminhamento para autenticação
OAuth
Para obter mais informações sobre como configurar um proxy de encaminhamento com

autenticaçãoOAuth para o Tableau Server (somenteWindows), consulte Configurar um

proxy de encaminhamento para autenticaçãoOAuth na Ajuda do Tableau.

Alterar o OAuth do Snowflake para credenciais salvas

Oconector Tableau Snowflake usa chaves gerenciadas para tokens doOAuth gerados para

o Tableau Server pelo provedor e compartilhados por todos os usuários nomesmo site. A

partir do Tableau 2020.4, você pode configurar o Tableau Server para usar um novo serviço

OAuth. Neste cenário, você não precisa ter uma lista segura de endereços IP para executar

o fluxo OAuth emVPCs de link privado da AWS ou do Azure.

Você pode converter Tableau Server para compatibilidade com ambientes de "link privado",

configurando o conector Snowflake para usar credenciais salvas com umnovo Serviço

OAuth.
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Etapa 1: obter uma ID do cliente com Snow-
flake
Para registrar um cliente personalizadoOAuth comSnowflake, siga o procedimento em

Configurar o SnowflakeOAuth para clientes personalizados.

Depois de se registrar, você usará os seguintes parâmetros de Snowflake para configurar

o Tableau Server:

l URL da instância da conta

l ID do cliente

l Segredo do cliente

l URL de redirecionamento

Etapa 2: configurar Tableau Server para
Snowflake OAuth

1. No computador do Tableau Server, execute o seguinte comando para habilitar o ser-

viço SnowflakeOAuth:

tsm configuration set -k native_api.enable_snowflake_pri-

vatelink_on_server -v true

2. Copie, cole e personalize o seguinte comando em umeditor de texto:

Observação: se você estiver fazendo essas alterações de configuração no Tableau
Server 2021.1 e posterior, consulte Etapa 2: configurar o Tableau Server porque o

formato do valor oauth.snowflake.client foi alterado.

tsm configuration set -k oauth.snowflake.clients -v "

[{\"oauth.snowflake.instance_url\":\"h-

ttps://account.snowflakecomputing.com\",
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\"oauth.snowflake.client_id\":\"client_id_string\", \"o-

auth.snowflake.client_secret\":\"client_secret_string\",

\"oauth.snowflake.redirect_uri\":\"http://your_server_url.-

com/auth/add_oauth_token\" }]"

A chave oauth.snowflake.clientsobtém umamatriz de pares de chaves.

Cada elemento no par de chaves deve estar entre aspas duplas. As aspas duplas

devem ter \".

Para especificar várias URLs de instância de conta, separe cada cliente OAuth adi-

cional entre chaves ({}) com uma vírgula (,), como neste exemplo:

tsm configuration set -k oauth.snowflake.clients -v " [{\"o-

auth.snowflake.instance_url1\":\"h-

ttps://account.snowflakecomputing1.com\",

\"oauth.snowflake.client_id1\":\"client_id_string1\", \"o-

auth.snowflake.client_secret1\":\"client_secret_string1\",

\"oauth.snowflake.redirect_uri1\":\"http://your_server_url.-

com/auth/add_oauth_token1\" },{\"oauth.snowflake.instance_

url2\":\"https://account.snowflakecomputing2.com\", \"o-

auth.snowflake.client_id2\":\"client_id_string2\", \"o-

auth.snowflake.client_secret2\":\"client_secret_string2\",

\"oauth.snowflake.redirect_uri2\":\"http://your_server_url.-

com/auth/add_oauth_token2\" }]"

Substitua os valores de cada chave:

l URL da instância da conta:oauth.snowflake.instance_url
l ID do cliente: oauth.snowflake.client_id
l Segredo do cliente: oauth.snowflake.client_secret
l URL de redirecionamento: oauth.snowflake.redirect_uri
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Observação: antes de executar o comando, verifique cuidadosamente a sin-
taxe. OTSMnão validará essa entrada.

Copie o comando na CLI do TSMe execute-o.

3. Insira o comando a seguir para aplicar as alterações:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Configurar Oauth personalizado para um site
Você pode configurar um cliente SnowflakeOAuth personalizado para um site.

Considere configurar um cliente OAuth personalizado para 1) substituir um cliente OAuth

se configurado para o servidor ou 2) ativar o suporte para conexão segura a dados que

requerem clientesOAuth exclusivos.

Quando um cliente OAuth personalizado é configurado, a configuração no nível do site tem

precedência sobre qualquer configuração do lado do servidor, e todas as novas credenciais

OAuth criadas usam o cliente OAuth no nível do site por padrão. Nenhuma reinicialização

do Tableau Server é necessária para que as configurações tenham efeito.

Importante: as credenciais OAuth existentes estabelecidas antes da configuração do cli-
ente OAuth personalizado podem ser usadas temporariamente, mas tanto os admi-
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nistradores do servidor quanto os usuários devem atualizar suas credenciais salvas para aju-

dar a garantir o acesso ininterrupto aos dados.

Etapa 1: prepare a ID do cliente OAuth, a chave secreta do cli-
ente e a URL de redirecionamento

Antes de configurar o cliente OAuth personalizado, você precisa das informações listadas

abaixo. Depois de preparar essas informações, você pode registrar o cliente OAuth per-

sonalizado para o site.

l ID do cliente OAuth e segredo do cliente: primeiro registre o cliente OAuth com o

provedor de dados (conector) para recuperar a ID do cliente e o segredo gerado para

o Tableau Server.

l URL de redirecionamento: observe a URL de redirecionamento correto. Você pre-
cisará disso durante o processo de registro naEtapa 2 abaixo.

https://<your_server_name>.com/auth/add_oauth_token

Por exemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

Etapa 2: registre a ID do cliente OAuth e a chave secreta do
cliente

Siga o procedimento descrito abaixo para registrar o cliente OAuth personalizado no site.

1. Entre no site do Tableau Server usando suas credenciais de administrador acesse a

página deConfigurações.

2. No Registro de clientesOAuth, clique no botãoAdicionar cliente OAuth.

3. Insira as informações necessárias, incluindo as informações daEtapa 1 acima:
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a. Para Tipo de conexão, selecione o conector, cujo cliente OAuth per-
sonalizado você deseja configurar.

b. Para ID do cliente, Segredo do cliente eURL de redirecionamento,
insira as informações que você preparou naEtapa 1 acima.

c. Clique no botãoAdicionar cliente OAuth para concluir o processo de regis-
tro.

4. (Opcional) Repita a etapa 3 para todos os conectores compatíveis.

5. Clique no botão Salvar na parte inferior ou superior da página Configurações para
salvar as alterações.

Etapa 3: valide e atualize as credenciais salvas

Para ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados, você (e os usuários do site) deve

excluir as credenciais salvas anteriormente e adicioná-las novamente para usar o cliente

OAuth personalizado para o site.
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1. Navegue até a páginaMinhas configurações da conta.

2. EmCredenciais salvas para fontes de dados, faça o seguinte:

1. Clique emExcluir ao lado das credenciais salvas existentes para o conector,
cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima.

2. Ao lado do nome do conector, clique emAdicionar e siga as instruções para 1)
conectar-se ao cliente OAuth personalizado configurado naEtapa 2 acima e 2)
salvar as credenciaismais recentes.

Etapa 4: notifique os usuários para atualizarem suas cre-
denciais salvas

Certifique-se de notificar os usuários do seu site para atualizar suas credenciais salvas para

o conector, cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima. Os usu-
ários do site podem usar o procedimento descrito emAtualizar credenciais salvas para atu-

alizar as credenciais salvas.

Proxy de encaminhamento para autenticação
OAuth
Para obter mais informações sobre como configurar um proxy de encaminhamento com

autenticaçãoOAuth para o Tableau Server (somenteWindows), consulte Configurar um

proxy de encaminhamento para autenticaçãoOAuth na Ajuda do Tableau.

Configurar OAuth para QuickBooks Online do Intuit

Este tópico descreve como configurar fontes de dados doQuickBooksOnline do Intuit para

autenticaçãoOAuth. Execute essas etapas para cada instância do Tableau Server.

A configuração doOAuth para QuickBooksOnline consiste nas seguintes tarefas:
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1. Criar um aplicativo conectado na plataforma de desenvolvedor Intuit.

2. Usar as informações obtidas como parte do aplicativo conectado para configurar o

servidor.

3. (Opcional) Configure o OAuth específico do site.

Etapa 1: criar um aplicativo Intuit
1. Faça logon na conta de desenvolvedor do Intuit e, em seguida, clique emMeus apli-

cativos.

2. Na seçãoComeçar a codificação, clique emSelecionar APIs.

3. SelecioneContabilidade e clique emCriar aplicativo.

4. Na seçãoPreparar o seu aplicativo para envio, clique no link para obter as cha-
ves de produção.

Importante: É necessário usar as chaves de produção em vez das chaves de desen-

volvimento.

5. Copie o token do aplicativo, a chave de cliente deOAuth e o segredo de cliente de

OAutht.

Etapa 2: configurar o Tableau Server para
QuickBooks Online do Intuit

l No computador do Tableau Server, abra o bash shell e execute os comandos a

seguir:

tsm configuration set -k oauth.quickbooks.oauth_callback_

uri -v http://YOUR-SERVER/auth/add_oauth_token
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tsm configuration set -k oauth.quickbooks.consumer_key -v

<your_consumer_key>

tsm configuration set -k oauth.quickbooks.consumer_secret -

v <your_consumer_secret>

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Gerenciamento de tokens de acesso
Se executar um trabalho de atualização de extração para a sua fonte de dados doQuickBo-

oksOnline, o Tableau Server tenta renovar os tokens de acesso para você. Para ajudar a

garantir que os seus tokens de acesso não expirem, execute os trabalhos de atualização de

extraçãomais de uma vez por mês. Caso contrário, os tokens de acesso doQuickBooks

Online irão expirar, provocando falha nos trabalhos de atualização de extração. Se os seus

tokens de acesso expirarem, edite as credenciais salvas na páginaConfigurações.

As credenciais salvas podem ser gerenciadas centralmente pelos seus usuários. Para obter

mais informações, consulte Permitir tokens de acesso salvos.

Configurar OAuth para Dremio

Este tópico descreve como configurar fontes de dados do Dremio para autenticaçãoOAuth.

Execute essas etapas para cada instância do Tableau Server.

A configuração doOAuth para Dremio consiste nas seguintes tarefas:
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1. Registre um cliente OAuth com Dremio.

2. Use as informações que você obteve na Etapa 1 para configurar o Tableau Server
para OAuth do Dremio.

3. (Opcional) Configure o OAuth específico do site.

Etapa 1: registrar o cliente OAuth no Dremio
Use o tópico Provedores de identidade na documentação do Dremio para configurar um

IdP compatível comDremio e obter o ID do cliente OAuth e os parâmetros de configuração

secretos necessários para configurar o Tableau Server para OAuth do Dremio.

Etapa 2: configurar Tableau Server para
OAuth do Dremio
Para configurar o Tableau Server para OAuth do Dremio, você usará os parâmetros lis-

tados abaixo no comando tsm a seguir.

l ID do cliente Dremio: a ID do cliente é gerada com base no procedimento na Etapa
1. Copie este valor para [your_client_id] no comando tsm.

l Segredo do cliente Dremio: o segredo do cliente é gerado com base no pro-
cedimento na Etapa 1. Copie este valor para [your_client_secret] no
comando tsm.

l URL do Tableau Server: essa é a URL do Tableau Server, como https://my-
co.com. Copie este valor para [your_server_url] no comando tsm.

l ID de configuração: este é o valor para o parâmetro oauth.config.id que
você usará no comando tsm: dremio

Execute os seguintes comandos tsm para configurar o OAuth para Dremio:

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"dremio\", \"oauth.config.client_id\":\"

[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_cli-

ent_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_

url]/auth/add_oauth_token\"}]" --force-keys
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tsm pending-changes apply

Configuração de vários conectores

Se você tiver vários conectores para definir, deverá incluir todos eles em umúnico comando.

Por exemplo: 

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"dremio\", \"oauth.config.client_id\":\"[your_

client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_client_

secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/au-

th/add_oauth_token\"}, {\"oauth.config.id\":\"customer_360_audi-

ence\", \"oauth.config.client_id\":\"[your_client_id]\",

\"oauth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\", \"o-

auth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_oauth_

token\"}, {\"oauth.config.id\":\"azure_sql_dw\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"o-

auth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\",

\"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_

oauth_token\"}, {\"oauth.config.id\":\"azure_sqldb\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"o-

auth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\",

\"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_

oauth_token\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply

Configurar Oauth personalizado para um site
Você pode configurar umOAuth para Dremio personalizado para um site.

Considere configurar um cliente OAuth personalizado para 1) substituir um cliente OAuth se

configurado para o servidor ou 2) ativar o suporte para conexão segura a dados que
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requerem clientesOAuth exclusivos.

Quando um cliente OAuth personalizado é configurado, a configuração no nível do site tem

precedência sobre qualquer configuração do lado do servidor, e todas as novas credenciais

OAuth criadas usam o cliente OAuth no nível do site por padrão. Nenhuma reinicialização

do Tableau Server é necessária para que as configurações tenham efeito.

Importante: as credenciais OAuth existentes estabelecidas antes da configuração do cli-
ente OAuth personalizado podem ser usadas temporariamente, mas tanto os admi-

nistradores do servidor quanto os usuários devem atualizar suas credenciais salvas para

ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados.

Etapa 1: prepare a ID do cliente OAuth, a chave secreta do
cliente e a URL de redirecionamento

Antes de configurar o cliente OAuth personalizado, você precisa das informações listadas

abaixo. Depois de preparar essas informações, você pode registrar o cliente OAuth per-

sonalizado para o site.

l ID do cliente OAuth e segredo do cliente: primeiro registre o cliente OAuth com
o provedor de dados (conector) para recuperar a ID do cliente e o segredo gerado

para o Tableau Server.

l URL de redirecionamento: observe a URL de redirecionamento correto. Você pre-
cisará disso durante o processo de registro naEtapa 2 abaixo.

https://<your_server_name>.com/auth/add_oauth_token

Por exemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

Etapa 2: registre a ID do cliente OAuth e a chave secreta do
cliente

Siga o procedimento descrito abaixo para registrar o cliente OAuth personalizado no site.
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1. Entre no site do Tableau Server usando suas credenciais de administrador acesse a

página deConfigurações.

2. No Registro de clientesOAuth, clique no botãoAdicionar cliente OAuth.

3. Insira as informações necessárias, incluindo as informações daEtapa 1 acima:

a. Para Tipo de conexão, selecione o conector, cujo cliente OAuth per-
sonalizado você deseja configurar.

b. Para ID do cliente, Segredo do cliente eURL de redirecionamento, insira
as informações que você preparou naEtapa 1 acima.

c. Clique no botãoAdicionar cliente OAuth para concluir o processo de regis-
tro.

4. (Opcional) Repita a etapa 3 para todos os conectores compatíveis.

5. Clique no botão Salvar na parte inferior ou superior da página Configurações para sal-
var as alterações.
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Etapa 3: valide e atualize as credenciais salvas

Para ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados, você (e os usuários do site) deve

excluir as credenciais salvas anteriormente e adicioná-las novamente para usar o cliente

OAuth personalizado para o site.

1. Navegue até a páginaMinhas configurações da conta.

2. EmCredenciais salvas para fontes de dados, faça o seguinte:

1. Clique emExcluir ao lado das credenciais salvas existentes para o conector,
cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima.

2. Ao lado do nome do conector, clique emAdicionar e siga as instruções para
1) conectar-se ao cliente OAuth personalizado configurado naEtapa 2 acima
e 2) salvar as credenciaismais recentes.

Etapa 4: notifique os usuários para atualizarem suas cre-
denciais salvas

Certifique-se de notificar os usuários do seu site para atualizar suas credenciais salvas

para o conector, cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima. Os
usuários do site podem usar o procedimento descrito emAtualizar credenciais salvas para

atualizar as credenciais salvas.

Proxy de encaminhamento para autenticação
OAuth
Para obter mais informações sobre como configurar um proxy de encaminhamento com

autenticaçãoOAuth para o Tableau Server (somenteWindows), consulte Configurar um

proxy de encaminhamento para autenticaçãoOAuth na Ajuda do Tableau.
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Configurar OAuth para Dropbox

Este tópico descreve como configurar fontes de dados do Dropbox para autenticação

OAuth. Execute as etapas para cada instância do Tableau Server.

A configuração doOAuth para Dropbox consiste nas seguintes tarefas:

1. Crie um novo aplicativo no console do aplicativo do portal do desenvolvedor do Drop-
box.

2. Usar as informações obtidas como parte da criação do novo aplicativo conectado para
configurar o servidor.

3. (Opcional) Configure o OAuth específico do site.

Etapa 1: criar um novo aplicativo
1. Faça login no console do desenvolvedor do Dropbox e escolha Consolte do apli-

cativo.
2. Clique no botão Criar aplicativo.
3. Configure e nomeie seu aplicativo e escolha o botão Criar aplicativo.
4. Depois que o aplicativo for criado, navegue até a guia Permissões e verifique se a per-

missão files.content.read está selecionada.
5. Navegue até a guia Configurações e adicione um URI de redirecionamento usando

o endereço de Internet do seu Tableau Server.
6. Adicione o seguinte texto ao final do URI: auth/add_oauth_token. Por exemplo:

7. https://your_server_url.com/auth/add_oauth_token

8. Copie a chave do aplicativo, o segredo do aplicativo e o URI de redirecionamento na
guia Configurações.

Etapa 2: configurar o Tableau Server para
Dropbox
No computador do Tableau Server, abra o bash shell e execute os comandos tsm a seguir:

tsm configuration set -k oauth.dropbox.redirect_uri -v <your_

authorized_redirect_uri>
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tsm configuration set -k oauth.dropbox.client_id -v <your_app_

key>

tsm configuration set -k oauth.dropbox.client_secret -v <your_

app_secret>

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Configurar Oauth personalizado para um site
Você pode configurar umOAuth para Dropbox personalizado para um site.

Considere configurar um cliente OAuth personalizado para 1) substituir um cliente OAuth

se configurado para o servidor ou 2) ativar o suporte para conexão segura a dados que

requerem clientesOAuth exclusivos.

Quando um cliente OAuth personalizado é configurado, a configuração no nível do site tem

precedência sobre qualquer configuração do lado do servidor, e todas as novas credenciais

OAuth criadas usam o cliente OAuth no nível do site por padrão. Nenhuma reinicialização

do Tableau Server é necessária para que as configurações tenham efeito.

Importante: as credenciais OAuth existentes estabelecidas antes da configuração do cli-
ente OAuth personalizado podem ser usadas temporariamente, mas tanto os admi-

nistradores do servidor quanto os usuários devem atualizar suas credenciais salvas para

ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados.
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Etapa 1: prepare a ID do cliente OAuth, a chave secreta do cli-
ente e a URL de redirecionamento

Antes de configurar o cliente OAuth personalizado, você precisa das informações listadas

abaixo. Depois de preparar essas informações, você pode registrar o cliente OAuth per-

sonalizado para o site.

l ID do cliente OAuth e segredo do cliente: primeiro registre o cliente OAuth com o

provedor de dados (conector) para recuperar a ID do cliente e o segredo gerado para

o Tableau Server.

l URL de redirecionamento: observe a URL de redirecionamento correto. Você pre-
cisará disso durante o processo de registro naEtapa 2 abaixo.

https://<your_server_name>.com/auth/add_oauth_token

Por exemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

Etapa 2: registre a ID do cliente OAuth e a chave secreta do
cliente

Siga o procedimento descrito abaixo para registrar o cliente OAuth personalizado no site.

1. Entre no site do Tableau Server usando suas credenciais de administrador acesse a

página deConfigurações.

2. No Registro de clientesOAuth, clique no botãoAdicionar cliente OAuth.

3. Insira as informações necessárias, incluindo as informações daEtapa 1 acima:

a. Para Tipo de conexão, selecione o conector, cujo cliente OAuth per-
sonalizado você deseja configurar.

b. Para ID do cliente, Segredo do cliente eURL de redirecionamento, insira
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as informações que você preparou naEtapa 1 acima.

c. Clique no botãoAdicionar cliente OAuth para concluir o processo de regis-
tro.

4. (Opcional) Repita a etapa 3 para todos os conectores compatíveis.

5. Clique no botão Salvar na parte inferior ou superior da página Configurações para
salvar as alterações.

Etapa 3: valide e atualize as credenciais salvas

Para ajudar a garantir o acesso ininterrupto aos dados, você (e os usuários do site) deve

excluir as credenciais salvas anteriormente e adicioná-las novamente para usar o cliente

OAuth personalizado para o site.

1. Navegue até a páginaMinhas configurações da conta.

2. EmCredenciais salvas para fontes de dados, faça o seguinte:
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1. Clique emExcluir ao lado das credenciais salvas existentes para o conector,
cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima.

2. Ao lado do nome do conector, clique emAdicionar e siga as instruções para 1)
conectar-se ao cliente OAuth personalizado configurado naEtapa 2 acima e 2)
salvar as credenciaismais recentes.

Etapa 4: notifique os usuários para atualizarem suas cre-
denciais salvas

Certifique-se de notificar os usuários do seu site para atualizar suas credenciais salvas para

o conector, cujo cliente OAuth personalizado você configurou naEtapa 2 acima. Os usu-
ários do site podem usar o procedimento descrito emAtualizar credenciais salvas para atu-

alizar as credenciais salvas.

Proxy de encaminhamento para autenticação
OAuth
Para obter mais informações sobre como configurar um proxy de encaminhamento com

autenticaçãoOAuth para o Tableau Server (somenteWindows), consulte Configurar um

proxy de encaminhamento para autenticaçãoOAuth na Ajuda do Tableau.

Permitir tokens de acesso salvos

Depois de configurar Tableau Server para OAuth, você pode decidir se deseja permitir que

os usuários gerenciem suas próprias credenciais OAuth ou se prefere gerenciá-las de

maneira centralizada. Se quiser que os usuários as gerenciem por conta própria, precisará

permitir configurações do perfil do usuário no servidor.

Observação:Caso você ainda não tenha configurado o servidor para permitir cone-
xões de dadosOAuth, consulte os tópicos relacionados listados abaixo.
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1. Entre no Tableau Server como administrador de servidor.

2. Único site: clique emConfigurações > Geral.

Vários sites: nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida,

emConfigurações > Geral.

3. Na seçãoCredenciais salvas, selecione o seguinte:

l Permitir que usuários salvem senhas de bancos de dados (permite que
os usuários salvem suas credenciais individuais com fontes de dados).

l Permitir que usuários salvem tokens de acesso OAuth de fontes de
dados

4. Clique emSalvar.

Uma vezmarcadas essas caixas de seleção, os usuários verão em suas configurações de

perfil uma seçãoGerenciar credenciais, na qual poderão adicionar tokens de acesso
para conexões de dadosOAuth.
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Gerenciamento de credenciais de maneira
centralizada
Os administradores de servidor têm a opção de gerenciar credenciais OAuth demaneira

centralizada. Isso pode funcionar bem, por exemplo, quando vários usuários trabalham na

mesma data e você tem uma conta de usuário dedicada para o provedor de dados.

Para gerenciar credenciais demaneira centralizada, faça o seguinte:

l Desmarque as caixas de seleção descritas no procedimento anterior.

l Edite as informações de conexão quando as fontes de dados forem publicadas.

Ao editar a conexão, insira credenciais que usem um token de acessoOAuth em vez

de nome de usuário e senha de um indivíduo.

Quando as configurações para salvar senhas e tokens de acesso não estiverem habilitadas,

a seçãoGerenciar credenciais será excluída das configurações de perfil dos usuários.

Proxy de encaminhamento para autenticação
OAuth
Para obter mais informações sobre como configurar um proxy de encaminhamento com

autenticaçãoOAuth para o Tableau Server (somenteWindows), consulte Configurar um

proxy de encaminhamento para autenticaçãoOAuth na Ajuda do Tableau.

Consulte também
Configurar OAuth para Google

Alterar o OAuth do Salesforce.com para credenciais salvas

Alterar o OAuth do Snowflake para credenciais salvas
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Configurar OAuth para QuickBooksOnline do Intuit

Solucionar problemas de conexão do OAuth

Este tópico oferece informações sobre solucionar problemas que podem ocorrer ao con-

figurar as conexões de dadosOAuth.

Erro de conflito
Emalguns casos, os usuários podem receber um erro ao tentar se conectar com oOAuth.

A primeira frase damensagem de erro é:

Oservidor encontrou um erro interno oumá configuração e não conseguiu concluir sua soli-

citação.

Esse erro indica que o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do Tableau Server

precisa ser adicionado à chave de redirecionamento da lista segura no Tableau Server.

Quando os usuários acessam umTableau Server pelo nome de host local (https://tableau)

e o provedor de dadosOAuth responde ao nomeDNS público (https://data.example.com),

o Tableau Server deve associar o FQDN externo ao nome do servidor local. O nome de

host local é o nome do servidor na URL que os usuários digitam ao acessar o Tableau Ser-

ver a partir da rede interna.

Para corrigir esse erro, execute tsm configuration set com a opção principal oau-

th.whitelisted.redirect_to_origin_host. Esta chave leva um par de valor,

"internal_host,FQDN1,FQDN2". Por exemplo, os seguintes comandos definem o

nome de host local como tableau e o FQDN comotableau.example.com:

tsm configuration set -k oauth.whitelisted.redirect_to_origin_

host -v "tableau,tableau.example.com"

tsm pending-changes apply

Caso várias URLs públicas sejam usadas para acessar o Tableau Server interno, adicione

FQDNs extras ao comando, separados por vírgulas, por exemplo:
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tsm configuration set -k oauth.whitelisted.redirect_to_origin_

host -v "tableau,tableau.example.com,tableau2.example.com"

Se precisar editar uma configuração de redirecionamento de lista autorizada existente,

digite o conjunto demapeamento completo. Você não pode truncar ou anexar as chaves de

configuração existentes.

Configurar SSO para SAPHANA

É possível configurar o Tableau Server para usar a delegação de SAML para fornecer uma

experiência de Logon único (SSO) para SAP HANA. Esse cenário não depende da auten-

ticação de SAML para o Tableau Server. Não é necessário usar o logon de SAML com o

Tableau Server para usar a delegação de SAML doHANA; pode entrar no Tableau Server

usando ométodo que escolher.

Com a delegação de SAML para SAP HANA, o Tableau Server funciona como umpro-

vedor de identidade (IdP).

Antes de começar

Configurar a delegação de SAML com o SAP HANA requer configurações no Tableau Ser-

ver e no SAP HANA. Este tópico oferece informações sobre a configuração do Tableau Ser-

ver. Antes de configurar o Tableau Server, é necessário:

l Adquirir um certificado SAML e arquivo-chave do Tableau Server. Arquivo de cer-
tificado deve ser um certificado x509 com codificação PEM com a extensão de arquivo
.crt ou .cert. Este arquivo é usado pelo Tableau Server e também deve ser instalado
no HANA. A chave privada deve ser um arquivo de chave privada codificado por DER
não protegido por senha e com a extensão de arquivo .der. Este arquivo é usado
somente pelo Tableau Server, e não pelo IdP.

l Instalar os arquivos no HANAPara evitar erros de libxmlsec no HANA, reco-
mendamos configurar o armazenamento de certificados na memória no SAPHANA.
Para obter mais informações, consulte este tópico de suporte SAP.

l Instale a versão mais recente do driver SAP HANA (a versão mínima é a 1.00.9) no
Tableau Server.

l Configure a codificação de rede do Tableau Server como SAP HANA (recomendado).
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Para obter mais informações sobre como gerar o certificado/par de chave, codificar a cone-

xão SAML e configurar o SAP HANA, consulte Como configurar o SAP HANA para o SSO

do SAML com o Tableau Server na Comunidade do Tableau.

Configurar o Tableau Server para usar SSO para SAPHANA:

Oprocedimento abaixo descreve como configurar o SAML para SAP HANA no Tableau

Server usando tsm data-access. Tambémé possível configurar o SAML para

SAP HANA usando a Entidade sapHanaSettings.

Se estiver executando o Tableau Server em uma implantação distribuída, execute o pro-

cedimento a seguir no nó inicial.

1. Coloque os arquivos de certificado em uma pasta chamada saml. Por exemplo:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML

2. Execute os comandos a seguir para especificar o local do certificado e arquivos-

chave:

tsm data-access set-saml-delegation configure --cert-key

<cert-key> --cert-file <cert-file>

Onde <cert-key> e <cert-file> são caminhos de arquivo para a chave pri-

vada e para o arquivo de certificado, respectivamente.

Por exemplo,

tsm data-access set-saml-delegation configure --cert-key

"c:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML\saml_key.-

der" --cert-file "c:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\SAML\saml_cert.crt"

Você pode especificar outras opções. Por exemplo, é possível especificar o formato

do nome de usuário e como as credenciais são normalizadas. Consulte tsm data-

access.
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3. Execute os seguintes comandos para habilitar a delegação:

tsm data-access set-saml-delegation enable

tsm configuration set -k wgserver.sap_hana_sso.enabled -v

true

tsm configuration set -k wgserver.delegation.enabled -v

true

4. Ao terminar, execute tsm pending-changes apply.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Habilitar logon único para SAPBW

Ao iniciar o Tableau 10.2, você pode configurar o suporte para logon único (SSO) do

Tableau para SAP NetWeaver BusinessWarehouse (SAP BW). Para usar este recurso, é

necessário instalar e configurar o software em ambos Tableau Server e Tableau Desktop.

A configuração desse recurso é um desafio que inclui requisitos rigorosos de versão e ambi-

ente, bem como umengenheiro SAP para ajudá-lo a realizá-la com sucesso.

Os requisitos e as instruções detalhadas estão disponíveis emConfigurar logon único para

SAP BW naComunidade do Tableau.

Representação do SQL Server

A representação no contexto do Tableau Server significa permitir que uma conta de usuário

atue em nome de outra conta de usuário. Você pode configurar o Tableau e oMicrosoft SQL

Server para executarem a representação de usuários de banco de dados, demodo que a
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conta de banco de dados do SQLServer usada pelo Tableau Server faz consultas em

nome dos usuários do banco de dados do SQLServer, que também são usuários do

Tableau.

O principal benefício desse recurso é que ele permite aos administradores implementar e

controlar a respectiva política de segurança de dados em um local: nos respectivos bancos

de dados. Quando os usuários do Tableau acessam uma exibição com uma conexão ativa

com umbanco de dados do SQLServer, a exibiçãomostra apenas o que as permissões de

banco de dados dos usuários permitem que eles vejam. Umbenefício adicional é que os

usuários não precisam responder a uma solicitação de logon do banco de dados quando

abrirem a exibição. Além disso, os editores da pasta de trabalho não precisam depender de

filtros específicos de usuário para restringir o que é visto nas exibições.

Requisitos de representação

Veja o que você precisa para usar o recurso:

l Conexões ativas somente com o SQL Server: A representação pode ser usada

somente para exibições que têm conexão ativa com umbanco de dados SQL Server

versão 2005 oumais recente.

l Contas de banco de dados individuais: Cada pessoa que acessará a exibição
deverá ter uma conta individual explícita no banco de dados do SQLServer ao qual a

exibição se conectará. Membros de um grupo do Active Directory (AD) não podem

ser representados. Por exemplo, se Jane Smith for ummembro do grupo Vendas do

AD e seu administrador de banco de dados adicionar o grupo ao banco de dados do

SQLServer, Jane não poderá ser representada.

l Credenciais correspondentes e tipo de autenticação: As credenciais de cada
conta de usuário do Tableau e o respectivo tipo de autenticação de usuário do

Tableau devem corresponder às credenciais e ao tipo de autenticação no banco de

dados do SQLServer. Por exemplo, se a conta de usuário do Tableau Server de

Jane Smith for MyCo\jsmith, o nome de usuário no banco de dados SQL Server

tambémdeverá ser MyCo\jsmith. OSQL Server deve usar a Autenticação
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integrada doWindows.

l Pré-requisitos do SQL Server: NoSQLServer, você deve ter uma tabela de segu-
rança de dados, uma exibição que imponha a segurança de dados, e você deve exigir

que os usuários de seu banco de dados usem a exibição.

l Conta SQL IMPERSONATE: Você precisa de uma conta de banco de dados do
SQLServer que tenha a permissão IMPERSONATE para os usuários do banco de

dados acima. Essa é uma conta com a função sysadmin ou uma que tenha recebido a

permissão IMPERSONATE para cada conta de usuário individual (consulte o artigo

doMSDN emEXECUTE AS). A conta do SQL Server deve ser uma das seguintes:

l A conta do serviço Run As do Tableau Server. Consulte Representação com

uma conta de serviço Run As.

l A conta do publicador da pasta de trabalho. Consulte Representação com cre-

denciais SQL inseridas.

Como funciona a representação

Veja uma ilustração de como funciona a representação do usuário do banco de dados:
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Na ilustração acima, Jane Smith (MyCo\jsmith) é uma representante de vendas da Costa

Oeste e HenryWilson (MyCo\hwilson) cobre a Leste. No banco de dados do SQLServer,

as permissões da conta de Jane, MyCo\jsmith, fornecem apenas acesso ao dados da

Costa Oeste. A conta de Henry, MyCo\hwilson, pode acessar apenas os dados da Costa

Leste.

Uma exibição foi criada, mostrando dados do país inteiro. Ela tem um conexão ativa com

umbanco de dados do SQLServer. Ambos os usuários entram no Tableau Server e clicam

na exibição. OTableau Server se conecta ao SQL Server usando uma conta de banco de

dados com a permissão IMPERSONATE para a conta de banco de dados de cada usuário.

Essa conta atua em nome da conta de banco de dados de cada usuário.

Quando a exibição émostrada, ela é restringida pelas permissões de banco de dados indi-

viduais de cada usuário. Jane vê somente os dados de vendas da Costa Oeste; Henry vê

apenas os dados da Costa Leste.

Representação com uma conta de serviço Run As

A representação por meio de uma conta de serviço Run As é amaneira recomendada de

executar a representação. A conta de serviço Run As é uma conta de usuário do Active

Directory que o serviço do Tableau Server pode executar namáquina que o hospeda (con-

sulte Conta de serviço Run As). Essamesma conta deve ter a permissão IMPERSONATE

para as contas de usuário do banco de dados no SQLServer. Do ponto de vista de segu-

rança de dados, usar a conta de serviço Run As do Tableau Server para representação for-

nece ao administrador mais controle.

Para configurar a representação com uma conta de usuário Run As:

1. Ao configurar o Tableau Server durante a instalação, selecione Active Directory

como o armazenamento de identidade e especifique a conta de usuário com a per-

missão IMPERSONATE (REPRESENTAÇÃO) como a conta de serviço Run As.

Consulte Configurar as definições do nó inicial.
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Se você instalou o Tableau Server com o repositório de identidades configurado para

usar o Active Directory, poderá definir a conta de serviço Run As após a instalação.

Consulte Alterar a conta de serviço Run As.

2. Crie uma pasta de trabalho no Tableau Desktop. Ao criar a conexão de dados, sele-

cioneUse a segurança integrada do Windows NT para a conexão ativa da pasta
de trabalho com umbanco de dados do SQLServer.

3. No Tableau Desktop, publique a pasta de trabalho no Tableau Server (Servidor >
Publicar pasta de trabalho).

4. Na caixa de diálogo Publicar, clique emAutenticação e, na caixa de diálogo Auten-

ticação, selecioneRepresentar por meio da conta Run As do servidor na lista
suspensa:
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5. Clique emOK.

6. Teste a conexão entrando no Tableau Server como umusuário. Ao clicar em uma

exibição, você não deve ser solicitado a fornecer credenciais de banco de dados e

deve ver apenas os dados que o usuário está autorizado a ver.

Representação com credenciais SQL inseridas

Tambémé possível executar a representação tendo a pessoa que publica uma exibição

inserindo suas respectivas credenciais de conta do SQL Server na exibição. OTableau Ser-

ver pode ser executado sob qualquer tipo de conta, mas ele usará essas credenciais, for-

necidas pelo editor, para se conectar ao banco de dados.

Essa pode ser a escolha certa para seu site se a conta quemanipula a representação não

puder ser uma conta do Active Directory (AD) e se você se sentir à vontade fornecendo aos
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editores da pasta de trabalho uma conta com umnível de permissão potencialmente alto no

SQL Server.

Observação:

Para usar essa abordagem, asCredenciais inseridas devem ser habilitadas na página Con-

figurações do servidor no Tableau Server:

Para representar com a conta do SQL do publicador da pasta de trabalho:

1. No Tableau Desktop, crie uma pasta de trabalho. Ao criar a conexão de dados, sele-

cione Use um nome de usuário e uma senha específicos para a conexão ativa da

pasta de trabalho com umbanco de dados do SQLServer:

2. Publique a pasta de trabalho no Tableau Server (Servidor > Publicar pasta de tra-
balho).

3. Na caixa de diálogo Publicar, clique emAutenticação e, na caixa de diálogo
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Autenticação, selecioneRepresentar por meio da senha inserida na lista sus-
pensa:

4. Clique emOK.

5. Teste a conexão entrando no Tableau Server como umusuário. Ao clicar em uma

exibição, você não deve ser solicitado a fornecer credenciais de banco de dados e

deve ver apenas os dados que o usuário está autorizado a ver.

Configurar um grupo de administração do TSM personalizado

Este tópico descreve como configurar um grupo de administração do TSMpersonalizado.

Por padrão, a conta de usuário usada para a administração do TSMdeve ser ummembro

do grupo Administradores no computador que executa o Tableau Server. Em algumas
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organizações, a política de segurança exige a separação entre funções administrativas. Nes-

ses cenários, a configuração padrão de administração do TSMnão é permitida.

Você pode configurar o Tableau Server para usar um grupo arbitrário como umgrupo de

administração TSMpersonalizado. Uma vez configurado, qualquer usuário que sejamem-

bro do grupo personalizado poderá administrar o TSM.

Os usuários do grupo de administradores doWindows padrão ainda terão acesso total ao

TSM.

Etapa 1: criar um novo grupo

Você pode criar um grupo local doWindows ou um grupo no Active Directory. Reco-

mendamos a criação de um grupo com configurações padrão. Não aplique ou remova per-

missões do grupo padrão criado peloWindows.

Observação: o nome do grupo TSMpadrão é tsmadmin. Se você criar o grupoWin-

dows com o nome tsmadmin, então nenhuma configuração adicional no Tableau Ser-

ver será necessária.

Etapa 2: configurar o Tableau Server

Onome do grupo de administração de TSMpersonalizado é armazenado na chave de con-

figuração tsm.authorized.groups. Se você quiser especificar um nome de grupo (dife-

rente de tsmadmin) então você precisará atualizar a tecla de configuração

tsm.authorized.groups e, em seguida, reiniciar o Tableau Server.

Use o comando tsm configuration set para definir o valor de nome do grupo. Por exemplo,

para alterar o grupo administrativo do TSMpara myadmingroup, execute os seguintes

comandos:

tsm configuration set -k tsm.authorized.groups -v myadmingroup

tsm pending-changes apply

Observações
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l Definir a chave de configuração tsm.authorized.groups substitui qualquer
valor existente armazenado nessa chave.

l Você pode especificar vários grupos inserindo uma lista separada por vírgulas de
nomes de grupos como o valor.

Etapa 3: adicionar usuários ao novo grupo

Depois de terminar de configurar tsm.authorized.groups, qualquer usuário dos

novos grupos que você especificou terá direitos administrativos de TSM completos no

Tableau Server.

Autorização

Autorização refere-se a como e o que os usuários podem acessar e fazer no Tableau Ser-

ver após a verificação da autenticação. A autorização inclui:

l o que os usuários podem fazer com o conteúdo hospedado no Tableau Server, inclu-
indo projetos, sites, pastas de trabalho e exibições;

l o que os usuários podem fazer com as fontes de dados gerenciadas pelo Tableau
Server;

l quais tarefas os usuários podem executar para administrar o Tableau Server, como
definir configurações do servidor, executar as ferramentas da linha de comando,
criar sites e outras tarefas.

A autorização dessas ações é gerenciada pelo Tableau Server e determinada por uma

combinação das permissões e da função de site do usuário associadas a entidades espe-

cíficas como pastas de trabalho e fontes de dados.

Funções de site

As funções de site definem quem é umadministrador. É possível atribuir administradores

no nível do site ou do servidor. Para não administradores, as funções de site indicam o nível

máximo de acesso que um usuário pode ter em determinado site, sujeito a um conjunto de

permissões em ativos de conteúdo. Por exemplo, se for atribuída a função de site Viewer

(Visualizador) para um usuário e para outro a de Creator(Criador)Creator
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Para obter mais informações sobre as funções de site, consulte Definir funções dos usuários

no site.

Permissões

As permissões determinam se um usuário específico está autorizado ou não a realizar uma

determinada ação em umativo de conteúdo específico.

Como umadministrador configurando umTableau Server, é importante entender como as

permissões são avaliadas. Entender o processo de permissões do Tableau permitirá que

você defina e configure permissões em sites, projetos e em outros ativos para que seja pos-

sível controlar como o conteúdo e os dados são publicados, visualizados, extraídos e impor-

tados.

Quatro conceitos importantes a entender sobre permissões no Tableau são:

l As permissões são baseadas em ativos. As permissões são atribuídas a ativos de
conteúdo individuais (projetos, fontes de dados, pastas de trabalho) e são concedidas
a usuários ou grupos.

l As permissões são implicitamente negadas e usuários que não são admi-
nistradores devem ter permissão explícita para acessar o conteúdo. O pro-
cesso pelo qual o Tableau Server determina a permissão “permitir” ou “negar” é
explicado em detalhes no tópico Permissões.

l A herança de permissões existe apenas em projetos bloqueados e em pastas
de trabalho com exibições em guias. Quando as permissões de conteúdo são blo-
queadas para projeto de nível superior, pastas de trabalho, exibições e fontes de
dados em todo o projeto, a hierarquia usará o conjunto de permissões padrão no pro-
jeto de nível superior. Em pastas de trabalho salvas com a opçãoMostrar planilhas
como guias, as exibições nelas usarão as permissões da pasta de trabalho. Para
obter mais informações, consulte Permissões.

l Em um projeto que não está bloqueado, as permissões iniciais são uma
cópia única das permissões de item do contêiner. Uma fonte de dados ou pasta
de trabalho inicia com as permissões padrão, mas os usuários autorizados podem,
posteriormente, editar permissões nesses ativos. Para obter informações sobre as
permissões padrão e projetos, consulte Permissões.
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OTableau Server oferece uma infraestrutura flexível de permissões que permite que você

gerencie o acesso a todo o conteúdo em incontáveis cenários. Para obter mais infor-

mações detalhadas, consulte Permissões.

Acesso a dados e autorização externa

Há cenários nos quais o Tableau Server e Desktop confiam emautorização externa para

habilitar o acesso aos dados. Por exemplo:

l Os usuários que estiverem se conectando a fontes de dados externas podem pre-
cisar de uma autorização que está fora do escopo de autoridade do Tableau Server.
Se os usuários publicarem uma fonte de dados externa, o Tableau Server gerenciará
o acesso e os recursos dessa fonte de dados. Mas, se os usuários inserirem uma
fonte de dados externa em uma pasta de trabalho, será responsabilidade do usuário
que publica a pasta de trabalho determinar como outros usuários que abrirão a pasta
de trabalho serão autenticados junto aos dados subjacentes aos quais a fonte de
dados se conecta.

l Executar o Tableau Server em uma organização com o Active Directory, na qual o
Tableau foi configurado com uma conta de Usuário Run As , resulta em uma depen-
dência de autorização no Active Directory e no NTFS. Por exemplo, se você con-
figurar o Tableau Server para usar a conta Run As para representar usuários que se
conectam ao SQL, a autorização no nível do objeto depende do NTFS e do Active
Directory.

l As formas como os usuários autenticam e são autorizados por soluções específicas
de banco de dados podem ser diferentes. Conforme observado, o Tableau Server
pode ser configurado para oferecer autorização de acesso quando uma fonte de
dados é configurada, mas alguns bancos de dados autorizarão o acesso de acordo
com seu próprio esquema de autenticação.

Segurança de dados

OTableau fornece váriasmaneiras de controlar quais usuários podem ver quais dados.

Para fontes de dados que se conectam a bancos de dados ativos, tambémé possível con-

trolar se os usuários serão solicitados a fornecer credenciais de banco de dados quando cli-

carem emuma exibição publicada. As três opções a seguir trabalham juntas para atingir

resultados diferentes:
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l Conta de logon do banco de dados: Ao criar uma fonte de dados que se conecta
a um banco de dados dinâmico, você escolhe entre a autenticação no banco de dados

por meio doWindowsNT ou por meio domecanismo interno de segurança do banco

de dados.

l Modo de autenticação: Ao publicar uma fonte de dados ou uma pasta de trabalho
com uma conexão de banco de dados ativa, você pode escolher umModo de auten-
ticação. Osmodos que serão disponibilizados dependem das escolhas feitas acima.

l Filtros de usuário: É possível definir filtros em uma pasta de trabalho ou fonte de

dados que controlam quais dados uma pessoa vê em uma exibição, com base na res-

pectiva conta de logon do Tableau Server.

A tabela abaixo descreve algumas dependências com as opções acima:

Opções de conexão de banco
de dados

Perguntas sobre a segurança de dados

A conta de
logon do
banco de
dados usa...

Modo de auten-
ticação

E possível
usar a segu-
rança do
banco de
dados por
usuário do
Tableau Ser-
ver?

Os filtros
de usuário
são a única
maneira de
restringir
quais
dados cada
usuário vê?

Os caches da
Web são com-
partilhados entre
usuários?

Credenciais do
Active Directory
(Autenticação
do Windows)

Conta de serviço

Run As

Não Sim Sim

Representar por

meio da conta de

serviço Run As

do servidor

Sim Não* Não

Viewer (Visu- Sim Não* Não
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Opções de conexão de banco
de dados

Perguntas sobre a segurança de dados

A conta de
logon do
banco de
dados usa...

Modo de auten-
ticação

E possível
usar a segu-
rança do
banco de
dados por
usuário do
Tableau Ser-
ver?

Os filtros
de usuário
são a única
maneira de
restringir
quais
dados cada
usuário vê?

Os caches da
Web são com-
partilhados entre
usuários?

alizador) insere
suas credenciais

Nome de usu-

ário e senha

Avisar usuário:
Os visu-
alizadores são
solicitados a for-
necer as cre-
denciais do
banco de dados
quando clicam
em uma exi-
bição. As cre-
denciais podem
ser salvas.

Sim Não Não

Credenciais inse-
ridas: O publi-
cador da pasta
de trabalho ou
fonte de dados
pode inserir as
respectivas cre-
denciais de
banco de dados.

Não Sim Sim
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Opções de conexão de banco
de dados

Perguntas sobre a segurança de dados

A conta de
logon do
banco de
dados usa...

Modo de auten-
ticação

E possível
usar a segu-
rança do
banco de
dados por
usuário do
Tableau Ser-
ver?

Os filtros
de usuário
são a única
maneira de
restringir
quais
dados cada
usuário vê?

Os caches da
Web são com-
partilhados entre
usuários?

Representar por
meio da senha
inserida: As cre-
denciais de
banco de dados
com permissão
de repre-
sentação são
inseridas.

Sim Não* Não

* Como podem ser criados resultados inesperados, o Tableau recomenda não usar esse

modo de autenticação com filtros de usuário.

Os filtros de usuário, a opção de credenciais inseridas e osmodos de representação têm

efeitos semelhantes. Quando um usuário clica em uma exibição, não é solicitado que ele for-

neça credenciais e ele vê apenas os dados que pertencem a ele. No entanto, os filtros de

usuário são aplicados na pasta de trabalho por editores, e osmodos de autenticação de

representação dependem das políticas de segurança definidas pelos administradores no

próprio banco de dados.

Visão geral das opções de segurança em nível de linha no Tableau

Às vezes, você quer filtrar os dados com base no usuário que os está solicitando. Por exem-

plo:
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l Você quer que os vendedores regionais vejam os números de vendas apenas para
sua região.

l Você quer que os gerentes de vendas vejam estatísticas apenas para vendedores
que se reportam a eles.

l Você quer que os alunos vejam exibições com base apenas em suas próprias pon-
tuações de teste.

Uma abordagem para filtrar dados dessamaneira é chamada de segurança em nível de

linha (RLS). Existem váriosmétodos para alcançar a segurança em nível de linha dentro e

fora do Tableau, cada um com seus prós e contras.

Criar um filtro de usuário e mapear usuários para valores manualmente

Amaneiramais simples de obter segurança em nível de linha no Tableau é por meio de um

filtro de usuário, em que vocêmapeiamanualmente os usuários para valores. Por exemplo,

você podemapear manualmente um usuário chamado “Alice” para o valor “Leste” para que

ele veja apenas as linhas na fonte de dados onde a coluna “Região” é “Leste”.

Essemétodo é convenientemas demanutenção difícil, e deve-se prestar atenção na segu-

rança. Ele deve ser feito por pasta de trabalho e você deve atualizar o filtro e republicar a

fonte de dados de acordo com as alterações da sua base de usuários. Ao publicar um ativo

com este tipo de filtro de usuário, você precisa definir permissões, para que os usuários não

possam salvá-lo ou baixá-lo, e remover o filtro, obtendo acesso a todos os dados.

Para obter mais informações, consulte Criar um filtro de usuário emapear manualmemnte

os usuários aos valores na ajuda do Tableau Desktop e Criação naWeb.

Criar um filtro de usuário dinâmico usando um campo de segurança nos dados

Comestemétodo, você cria um campo calculado que automatiza o processo demape-

amentos de usuários aos valores de dados. Estemétodo exige que os dados subjacentes

incluam as informações de segurança que deseja usar para a filtragem. Por exemplo,

usando um campo calculado, a função USERNAME() e uma coluna “Gerente” na fonte de

dados, você pode determinar se o usuário que está solicitando a exibição é um gerente e

ajustar os dados na exibição de acordo.
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Como a filtragem é definida no nível de dados e automatizada pelo campo calculado, esse

método émenos propenso a erros que omapeamentomanual de usuários aos valores de

dados. Ao publicar um ativo com este tipo de filtro de usuário, você precisa definir per-

missões, para que os usuários não possam salvá-lo ou baixá-lo, e remover o filtro, obtendo

acesso a todos os dados.

Para obter mais informações, consulte Criar um filtro dinâmico usando um campo de segu-

rança nos dados na ajuda do Tableau Desktop e Criação naWeb.

Usar uma política de dados

A partir do Tableau 2021.4, quando DataManagement está habilitado no Tableau Server ou

Tableau Cloud, os usuários com uma licença de Criador podem implementar segurança em

nível de linha por meio de políticas de dados em conexões virtuais. Como as conexões vir-

tuais são centralizadas e reutilizáveis, você pode gerenciar a segurança em nível de linha

para cada conexão em um só lugar, com segurança e proteção, em todo o conteúdo que

usa essa conexão.

Ao contrário das soluções acima para segurança em nível de linha no Tableau, essemétodo

não apresenta omesmo risco de expor informações se um autor negligenciar a proteção

adequada de permissões na pasta de trabalho ou fonte de dados, porque a política é apli-

cada no servidor para cada consulta .

A segurança em nível de linha por meio de políticas de dados de conexão virtual foi desen-

volvida para lidar com as deficiências de outras soluções de segurança em nível de linha.

Recomendamos essa solução namaioria das situações, quando é uma opção.

Para obter mais informações sobre segurança em nível de linha usando políticas de dados

em conexões virtuais, consulte Sobre conexões virtuais e políticas de dados.

Usar RLS existente no banco de dados

Muitas fontes de dados têmmecanismos para RLS integrada. Se sua organização já criou a

segurança em nível de linha em uma fonte de dados, você poderá tirar proveito da RLS exis-

tente.
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Não é necessariamentemais fácil oumelhor implementar ummodelo de RLS integrada,

em comparação a criá-la tendo emmente o Tableau. Geralmente, essas técnicas são uti-

lizadas quando uma organização já investiu nessas tecnologias e querem aproveitar esse

investimento ou quando precisar aplicar asmesmas políticas de segurança a outros cli-

entes de banco de dados além do Tableau.

O principal benefício de usar a RLS integrada é que os administradores podem imple-

mentar e controlar a respectiva política de segurança de dados em um local: nos res-

pectivos bancos de dados.

Para obter mais informações, consulte Segurança em nível de linha no banco de dados.

Comparação de opção de segurança no nível de linha

Opção
RLS

Útil quando Prós Contras

Filtro de usu-
ário manual

l Você faz uma
prova de con-
ceito ou tes-
tando a
funcionalidade
de filtragem do
usuário

l Você cria uma
pasta de tra-
balho estática
para usar com
um grupo imu-
tável de usu-
ários

l Você entende o
risco de segu-
rança de dados
de ter as per-
missões defi-
nidas

l Simples em
pequena escala

l Mapeamento fácil
de entender

l Bom para teste

l Manutenção difí-
cil

l Precisa atu-
alizar o filtro e
republicar con-
forme as alte-
rações da base
de usuários

l As permissões
devem ser pro-
tegidas para evi-
tar que os
usuários vejam
dados não fil-
trados

l Deve ser repli-
cado em cada
pasta de tra-
balho
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incorretamente

Filtro de usu-
ário dinâ-
mico

l Você não tem
uma licença do
Data Mana-
gement

l Os dados con-
têm infor-
mações que
você pode usar
para filtrá-los

l Você entende o
risco de segu-
rança de dados
de ter as per-
missões defi-
nidas
incorretamente

l Relativamente
fácil de configurar

l As permissões
devem ser pro-
tegidas para evi-
tar que os
usuários vejam
dados não fil-
trados

l Deve ser repli-
cado em cada
pasta de tra-
balho ou fonte
de dados

Política de
dados

l Você não tem
uma licença do
Data Mana-
gement

l Os dados con-
têm infor-
mações que
você pode usar
para filtrá-los

l A facilidade de
segurança dos
dados é uma
preocupação
significativa

l Centralizada

l Segura

l Manutenção fácil

l As res-
ponsabilidades
pela segurança e
análise podem ser
separadas

l Licença do Data
Management
necessária

RLS no
banco de
dados

l Seu banco de
dados tem uma
segurança RLS

l Pode já estar inte-
grado no banco
de dados da sua

l Deve usar con-
sultas ao vivo

l Pode ter limi-
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existente embu-
tida no banco
de dados

l Você não está
usando extra-
ções

organização
l As políticas
podem ser apli-
cadas a clientes
de banco de
dados diferentes
do Tableau

tações ou requi-
sitos. A equipe
de TI pode iden-
tificá-los.

Qual opção de segurança em nível de linha devo usar?

Sua organização tem uma solução
RLS preferencial no banco de dados
que funciona para este projeto?

→ Sim
→

Consulte Segurança em nível de linha
no banco de dados

↓Não ↓

Você tem uma licença do DataMana-

gement?

→Sim
→

Consulte Sobre conexões virtuais e
políticas de dados

↓Não ↓

É uma prova de conceito, um teste
básico de filtro de usuário ou uma
pasta de trabalho estática com usu-
ários imutáveis?

→ Sim
→

Consulte Usar um filtro de usuário
manual

↓ Não ↓

Consulte Usar um filtro de usuário

dinâmico
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Práticas recomendadas de RLS para fontes de dados e pastas de tra-
balho

A segurança em nível de linha (RLS) no Tableau restringe as linhas de dados que deter-

minado usuário pode ver em uma pasta de trabalho. É diferente das permissões do

Tableau, que controlam o acesso ao conteúdo e à funcionalidade dos recursos. Por exem-

plo, as permissões controlam se um usuário pode comentar ou editar uma pasta de tra-

balho, enquanto a segurança em nível de linha permite que dois usuários visualizem o

mesmo painel para ver apenas os dados que cada usuário tem permissão.

Há váriasmaneiras de implementar a RLS no Tableau. Por exemplo, você pode definir a

RLS no nível da fonte de dados ou da pasta de trabalho ou pode definir a RLS no nível da

conexão usando uma conexão virtual com uma política de dados (requer DataMana-

gement). Consulte a Visão geral das opções de segurança em nível de linha no Tableau

para obter detalhes sobre alternativas.

Observação: este tópico se concentra nas práticas recomendadas de RLS para fontes

de dados e pastas de trabalho. Para obter exemplosmais detalhados dos conceitos des-

critos neste tópico, consulte o whitepaper Práticas recomendadas para segurança em

nível de linha ou Como configurar o banco de dados para segurança em nível de linha

no Tableau no blog Tableau and Behold.

Fluxo de trabalho de RLS

Para conexões em tempo real e extrações de várias tabelas, o fluxo de trabalho básico de

RLS é o seguinte:

1. O usuário é identificado ao fazer logon no Tableau Server ou no Tableau Cloud
l Isso requer um nome de usuário diferente por usuário e um logon único (SSO)
seguro

l AREST API do Active Directory, LDAP ou Tableau Server pode ser usada para
sincronizar os nomes de usuário e estabelecer as permissões

2. O conjunto de direitos de dados do usuário é recuperado em todos os direitos de
dados possíveis
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l Isso requer uma estrutura de dados que possa vincular os direitos ao nome de
usuário do Tableau

3. Os dados são filtrados pelos direitos desse usuário
l Geralmente, isso exige o uso das funções de usuário em um campo calculado

4. Os dados publicados e filtrados são usados para criar conteúdo
l O uso de uma fonte de dados publicada (em vez de inserida) com um filtro de
fonte de dados garante que o RLS não possa ser modificado ao baixar ou edi-
tar a pasta de trabalho

A forma como as uniões de colunas, campos calculados e filtros são configurados depende

da estrutura dos dados e da forma como os usuários são gerenciados.

Tabelas de direitos

Qualquer combinação única de atributos em que os dados possam ser filtrados constitui um

direito. Mais comumente, existem tabelas separadas para especificar os direitos em si e

mapear esses direitos para os usuários ou funções de usuário. A desnormalização é reco-

mendada do ponto de vista do desempenho, pois as uniões de colunas são operações

caras.

A exibição de direitos, que consiste nos direitosmapeados para os usuários ou as funções,

é unida com os dados. Um filtro de fonte de dados baseado no usuário é aplicado, atuando

como uma cláusulaWHERE que traz apenas os direitos e - portanto, as linhas de dados

apropriadas - para o usuário relevante. (A otimização de consultas deve garantir que a fil-

tragem ocorra antes da união de colunas quando a consulta é processada paraminimizar a

duplicação de dados. Para obter mais informações, consulte a Ordem de operações de

desempenho e processamento.)

Modelos de tabela de direitos

Geralmente, existem doismodelos para representar direitos:

Mapeamento completo até o nível de granularidade mais profunda

l Os direitos são definidos integralmente para cada coluna.

l Há uma linha na tabela de mapeamento para todos os direitos possíveis que o usu-
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ário tem.
l Esse modelo requer menos cláusulas de união.

Direitos esparsos

l Os direitos são definidos para todos os níveis de hierarquia e NULL é usado para
representar um estado de “todos”.

l Há uma única linha na tabela de mapeamento para determinado nível na hierarquia
de direitos, o que reduz consideravelmente o número de linhas de direitos para usu-
ários em níveis elevados em uma hierarquia.

l Esse modelo requer uniões de colunas e filtros mais complexos.

Usuários e funções

As combinações de direitos são comumente representadas como funções, que são vin-

culadas aos usuários em uma tabela demapeamento demuitos paramuitos. Isso permite

alterar ou remover facilmente um usuário da função e, aomesmo tempo, manter um registro

da função e seus direitos.

Como alternativa, uma tabela demapeamento demuitos paramuitos pode ser criada que,

em vez disso, atribui os usuários diretamente aos direitos e não passa pela união de colunas

em uma tabela de funções. Isso requer o gerenciamento de valoresmais direto na tabela,

mas elimina uma união de colunas.

Observação: os valores do usuário associados a uma função ou direito precisam cor-

responder ao nome de usuário ou nome completo no site do Tableau para aproveitar as

funções de usuário no Tableau Desktop.

Uniões de colunas

Independentemente domodelo usado para representar os direitos, é aconselhável unir colu-

nas em todos os direitos e tabelas demapeamento para uma única exibição de direitos des-

normalizados. Embora a princípio isso cause uma versão “explosiva” (altamente duplicativa)

dos direitos, o filtro de fonte de dados no usuário o reduzirá novamente. Você também vai

querer essa exibição se planejar usar uma extração.
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Ométodo de granularidademais profunda pode ter um benefício de desempenho quando

tudo é hierárquico - basta fazer uma única união de colunas no nível mais profundo da hie-

rarquia. Isso só funciona se todos os atributos no nível mais baixo forem distintos. Se hou-

ver uma chance de duplicação (por exemplo, uma sub-região Central emmais de uma

região), você precisará unir todas as colunas para alcançar o efeito de um valor-chave dis-

tinto.

Os detalhes reais e suas características de desempenho dependem do sistema de dados e

exigem testes. Por exemplo, usar uma única chave podemelhorar potencialmente o desem-

penho, pois a união de colunas está sendo executada apenas em uma coluna, mas a inde-

xação correta de todas as colunas pode resultar nomesmo desempenho quando outros

fatores são levados em consideração.

Implementar a segurança em nível de linha

Granularidade mais profunda

Após criada a exibição desnormalizada dos direitosmapeados, uma união de colunas

interna é configurada entre a exibição e os dados na caixa de diálogo de conexão de dados

do Tableau. Os dados podem permanecer em umesquema de estrela tradicional. Como

alternativa, as tabelas de dimensões e fatos podem ser materializadas juntas em duas exi-

bições. As extrações de várias tabelas criarão tabelas de extração para corresponder às

uniões de colunas, portanto, a criação de duas exibições simplificará a extração resultante.

OSQL seguirá este padrão básico:

SELECT *

FROM data d INNER JOIN entitlements e ON

d.attribute_a = e.attribute_a AND

d.attribute_b = e.attribute_b AND ...

WHERE e.username = USERNAME()

Direitos esparsos

Se os direitos sãomais semelhantes aomodelo de direitos esparsos, o SQL personalizado

para unir colunas de dados aos direitos seria um poucomais complexo devido aos valores

NULL. Conceitualmente, seria parecido com o seguinte: 
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SELECT *

FROM data d

INNER JOIN entitlements e ON

(e.region_id = d.region_id OR ISNULL(e.region_id) AND

(e.sub_region_id = d.sub_region_id OR ISNULL(e.sub_region_id)

AND

(e.country_id = d.country_id OR ISNULL(e.country_id)

Semo uso de SQL personalizado, isso pode ser realizado com uma união de colunas cru-

zada e filtros adicionais no Tableau Desktop. Crie um cálculo de união de colunas nos dois

lados da caixa de diálogo da união de colunas, que consiste simplesmente no número inteiro

1, e defina-os como iguais. Essa ação une colunas de todas as linhas da tabela de dados a

todas as linhas da tabela de direitos.

Então é necessário um cálculo (ou cálculos individuais) para explicar os níveis na hierarquia.

Por exemplo, você pode ter vários cálculos que seguem este formato: [region_id] =

[region_id (Entitlements View)] OR ISNULL([region_id (Enti-

tlements View)]

Ou você pode ter um cálculo combinado para todos os níveis em um:

([region_id] = [region_id (Entitlements View)] OR ISNULL

([region_id (Entitlements View)])

AND

([sub_region_id] = [sub_region_id (Entitlements View)] OR ISNULL

([sub_region_id (Entitlements View)])

AND

([country_id] = [country_id (Entitlements View)] OR ISNULL([coun-

try_id (Entitlements View)])

A função ISNULL corresponde a qualquer coluna de direitos para todos os itens da outra

coluna. Como sempre ocorre com aRLS, esses cálculos devem ser adicionados como fil-

tros de fonte de dados.

Tableau Software 1413

Ajuda do Tableau Server noWindows



Filtros de fonte de dados

Para ambas as abordagens, depois que as colunas de direitos e dados foram unidas cor-

retamente, um filtro precisa ser configurado para limitar os dados para um usuário espe-

cífico. Um campo calculado deve ser criado com uma função de usuário. Por exemplo, uma

comparação booliana simples para ver se o usuário listado no campoNome de usuário é o

mesmoNome de usuário da pessoa conectada no site do Tableau: [Username] =

USERNAME()

Esse cálculo deve ser usado como filtro de fonte de dados (onde TRUE é selecionado).

Se a fonte de dados for inserida e um usuário tiver permissões para editar naWeb ou bai-

xar a pasta de trabalho, a RLS não existe pois os filtros que a impõem podem ser facil-

mente removidos. A fonte de dados do Tableau deve ser publicada separadamente, em

vez de ser inserida na pasta de trabalho.

Acesso integral com granularidade mais profunda

Há tambémum cenário comumemque existem dois níveis de acesso dentro da orga-

nização: pessoas que podem ver tudo (“acesso integral”) ou pessoas com algum sub-

conjunto de direitos consideravelmente definível. Isso é observadomais comumente para

aplicativos inseridos - a organização que hospeda os dados pode ver tudo, mas cada cli-

ente só pode ver seus próprios dados. Nesse caso, você precisa de umamaneira de devol-

ver os dados completos para os usuários com “acesso integral”, mantendo as uniões de

colunas de granularidademais profunda para todos os outros usuários.

Para essa técnica, você usará os grupos do Tableau para criar uma substituição, usando

um cálculo na condição de união.

1. Crie um grupo para usuários que devem ver todos os dados (aqui chamado de
Acesso integral) 

2. Na exibição de fatos, crie uma união esquerda com duas condições de união
l A primeira condição de união deve estar na coluna que representa o nível de
granularidade mais profunda
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l A segunda condição de união deve ter dois cálculos:
l No lado esquerdo (a exibição de fatos), para o cálculo, digite True
l No lado direito (a exibição de direitos), o cálculo deve ser: IF
ISMEMBEROF('All Access') THEN False ELSE True END

3. Em uma planilha, crie um cálculo estruturado como: [Username] = USERNAME()

OR ISMEMBEROF(['All Access'] ([Entitlements View)])

4. Crie um filtro de fonte de dados no cálculo do nome de usuário

Se umusuário for membro do grupo de Acesso integral, a união de colunas se torna uma

união esquerda em True = False. Isso significa que não há correspondências na exi-

bição de direitos, portanto, toda a exibição de fatos é devolvida comNULLs para as colunas

da exibição de direitos (duplicação zero). No caso em que o usuário não faz parte do grupo

de Acesso integral, a condição de união True = True nãomuda nada e a união de colu-

nas funcionará como esperado.

O cálculo do usuário usado como filtro de fonte de dados é true para todas as linhas, quando

a substituição de grupo está funcionando, ou filtrará apenas a granularidademais profunda

do usuário na hierarquia.

Ordem de operações de desempenho e processamento

Quando uma visualização é feita no Tableau Desktop, Tableau Server ou Tableau Cloud, o

Tableau envia uma consulta otimizada para o RDBMS, que processa a consulta e devolve

os resultados ao Tableau, para renderizar a visualização com os dados resultantes. A

ordem de operações de quando as uniões de colunas, cálculos e filtros são realizados

depende do otimizador de consultas e de como a consulta é executada.

Conexões em tempo real

Ao usar uma conexão em tempo real com uma fonte de dados no Tableau, o desempenho

da execução de consultas depende do otimizador de consultas que traduz o SQL de entrada

em umplano eficiente para recuperar os dados.

Há duasmaneiras de processar a consulta:
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1. Filtrar as linhas de direitos para o usuário e depois unir colunas para a tabela de fatos

2. Unir colunas de direitos para a tabela de fatos e depois filtrar para as linhas do usu-
ário

Emuma situação ideal, o otimizador de consultas garantirá que o banco de dados processe

a consulta filtrando e depois unindo colunas.Se umusuário tiver direito a tudo, isso significa

que o númeromáximo de linhas processadas será o número de linhas na tabela de dados.

Se o banco de dados processar a consulta unindo colunas e depois filtrando, pode haver

duplicação de dados. O númeromáximo de linhas processadas será o número de usuários

autorizados a ver essa linha específica vezes cada linha na tabela de dados.

Ficará claro se esse segundo cenário acontecer: as consultas levammuito tempo para ter-

minar, você recebe erros ou há uma indicação de problemas de desempenho no banco de

dados. O volume total de dados aumentará exponencialmente, o que pode causar uma

sobrecarga excessiva no sistema no back-end.

Extrações

Quando a fonte de dados no Tableau é uma conexão em tempo real, o Tableau envia todas

as consultas necessárias para renderizar uma visualização ou painel específico para o

RDBMS. Quando a fonte de dados é uma extração, o processo de consulta de dados da

fonte de dados subjacente só acontece na criação e atualização de extração. Todas as con-

sultas individuais para visualizações são respondidas pelomecanismo de extração do

arquivo de extração.

Omesmo problema da ordem de operações está presente na criação de extrações de

tabela única. No entanto, a “explosão” acontecerá na fonte de dados subjacente e dentro

da própria extração resultante.

Considerações sobre extrações

A partir da versão 2018.3, o processador de dados pode criar uma extração de várias tabe-

las e a RLS pode ser implementada conforme descrito acima. O uso de extrações de várias

tabela reduz o tempo necessário para gerar uma extração com relações demuitos para

muitos, nãomaterializando a união de colunas.
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A extração deve ser criada com um objeto de dados e um objeto de direitos. Este é o arma-

zenamentomais simples na extração e resulta nomelhor desempenho.

l O objeto de dados é a tabela, exibição ou consulta de SQL personalizado que repre-
senta a combinação desnormalizada das tabelas de fatos e dimensões necessárias

l O objeto de direitos é uma tabela, exibição ou consulta de SQL personalizado des-
normalizada de quaisquer direitos necessários para filtrar os dados no nível mais gra-
nular, o que requer:

l Uma coluna para o nome de usuário que corresponda aos nomes de usuário
exatos no Tableau Server ou no Tableau Cloud

l Uma linha para cada um dos direitos mais granulares para o objeto de dados

Esse formato é apresentado nométodo de granularidademais profunda acima. As extra-

ções de várias tabelas usam omesmométodo, com a ressalva de que as colunas de apenas

dois objetos de dados estão sendo unidas e qualquer filtragem específica de campo já é apli-

cada no objeto.

Como os filtros das extrações de várias tabelas são desativados, você pode filtrar as extra-

ções ou tabelas conectadas na fonte de dados ou definir os filtros nos objetos de SQL per-

sonalizado na caixa de diálogo de conexão de dados do Tableau.

Observação: como ocorre com as conexões em tempo real, se a fonte de dados for

inserida e um usuário tiver permissões para editar naWeb ou baixar a pasta de tra-

balho, a RLS não existe pois os filtros que a impõem podem ser facilmente removidos.

A extração deve ser publicada separadamente, em vez de ser inserida na pasta de tra-

balho.

Extrações de tabela única

Oseguintemétodo é recomendado somente ao usar uma versão do Tableau anterior a

2018.3 - as extrações de várias tabelas são preferenciais, se disponíveis.

As extrações de tabela únicamaterializam as uniões de colunas criadas ao construir a fonte

de dados do Tableau e armazena tudo como uma tabela única por meio de uma consulta e
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os resultados são transformados em uma tabela única no arquivo de extração. Essa des-

normalização acarreta o risco de causar uma enorme duplicação de dados, já que cada

linha que foi alocada paramais de um direito ou usuário seria duplicada como resultado da

relação demuitos paramuitos.

Para evitar essa duplicação:

1. Crie um Campo de usuários de segurança que contenha os nomes de usuário para
esse direito

l por exemplo, um valor pode ser “bhowell|mosterheld|rdugger”

2. Use a função CONTAINS() no Tableau para identificar usuários individuais cor-
retamente

l Por exemplo, CONTAINS([Security Users Field], USERNAME())

Obviamente, essemétodo tem algumas ressalvas. Ele exige que você acesse seus direitos

nas linhas para uma única coluna separada corretamente usando SQL e essa coluna só

pode conter tantos caracteres. Correspondências parciais podem se tornar problemas e

você precisa usar separadores que nunca serão válidos nas IDs em si. Embora tenha um

bomdesempenho no Processador de dados do Tableau, como cálculo de cadeia de carac-

teres, serámuito lento para amaioria dos bancos de dados. Isso limita a capacidade de vol-

tar a uma conexão em tempo real.

Como alternativa, você pode usar diferentes extrações por “função” ou nível de direito,

para que apenas os dados apropriados para essa pessoa ou nível estejam incluídos na

extração, mas isso exigirá processos de permissão adequados e aproveitará a publicação

demodelos no Tableau Server, geralmente por meio de APIs.

Usar segurança em nível de linha integrada em um banco de dados

Muitos bancos de dados têmmecanismos para RLS integrada. Se sua organização já criou

a segurança em nível de linha em uma fonte de dados, você poderá tirar proveito da RLS

existente. Não é necessariamentemais fácil oumelhor implementar ummodelo de RLS

integrada, em comparação a criá-la tendo emmente o Tableau. Geralmente, essas téc-

nicas são utilizadas quando uma organização já investiu nessas tecnologias e querem apro-

veitar o investimento. O principal benefício de usar a RLS integrada é que os

1418 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



administradores podem implementar e controlar a respectiva política de segurança de

dados em um local: nos respectivos bancos de dados. Para obter mais informações, con-

sulte Segurança em nível de linha no banco de dados.

Segurança em nível de linha no banco de dados

Se sua organização já criou a segurança em nível de linha (RLS) em umbanco de dados,

você poderá usar uma das seguintes técnicas para tirar proveito da RLS existente. Para uti-

lizar osmodelos de segurança do banco de dados, são necessárias conexões em tempo

real. Além disso, essas técnicas provavelmente não estão disponíveis no Tableau Cloud; o

nome de usuário do Tableau para Tableau Cloud é um endereço de e-mail exclusivo, que

normalmente não é a identidade do usuário no lado do banco de dados.

Não é necessariamentemais fácil oumelhor implementar ummodelo de RLS integrada, em

comparação a criá-la tendo emmente o Tableau. Geralmente, essas técnicas são utilizadas

quando uma organização já investiu nessas tecnologias e querem aproveitar o investimento.

Observação: para obter informações sobre as alternativas que você pode usar para
implementar a segurança em nível de linha no Tableau, consulte Visão geral das

opções de segurança em nível de linha no Tableau.

Representação (Microsoft SQL Server)

OMicrosoft SQL Server (e alguns sistemas relacionados) pode ser configurado demodo

que os usuários do banco de dados tenham acesso apenas a exibições com filtros de RLS

incorporados, utilizando Tabelas de junção de segurança ou exibições criadas pelo DBA. O

Tableau pode tirar proveito disso usando um conceito chamado “representação”.

Ao publicar uma fonte de dados do Tableau que contém uma conexãoMS SQLServer para

o Tableau Server, há duas opções de autenticação disponíveis para tirar proveito da repre-

sentação. Omenu visualizado dependerá do logon no SQLServer, se você usou a auten-

ticação de rede ou digitou as credenciais de nome de usuário/senha.
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Para ativar a filtragem deRLS para qualquer usuário que possa acessar a fonte de dados

publicada no Tableau Server, a conta do AD Run-As ou as credenciais inseridas do SQL

Server devem ter permissão para EXECUTE AS para todos os usuários do Tableau no

banco de dados que acessará o painel ou a fonte de dados. Todos os usuários do Tableau

devem existir no servidor do banco de dados como usuários, com direitos SELECT para as

exibições às quais você está tentando se conectar (e aplicar a RLS). Consulte Requisitos

de representação para obter a lista abrangente de requisitos.

Kerberos e delegação restrita

A delegação restrita no Tableau Server que usa o Kerberos opera de forma semelhante à

representação namedida em que permite que o Tableau Server use as credenciais do Ker-

beros da exibição de uma pasta de trabalho ou da exibição para executar uma consulta em

nome do visualizador, portanto, se a RLS for configurada no banco de dados, o visu-

alizador da pasta de trabalho verá somente os dados dele.

Para ver a lista abrangente de bancos de dados em que a delegação do Kerberos é supor-

tada, consulte Habilitar a Delegação do Kerberos. É necessário o Active Directory; o com-

putador em que o Tableau Server está instalado deve ser associado ao domínio do Active

Directory. Ométodo de autenticação especificado ao publicar a fonte de dados deve ser as

credenciais de visualizador.

Observe que o kerberos pode ser utilizado para a RLS ao usar oMicrosoft Analysis Ser-

vices.

Fonte de dados multidimensional OLAP

As conexões da Fonte de dadosmultidimensional OLAP no Tableau não têm o equivalente

a um filtro de fonte de dados, que é necessário para ométodo de RLS baseado na tabela

de direitos no Tableau ou acesso à função USERNAME(). Por essas razões, o Kerberos e

a delegação restrita consistem emuma abordagem recomendada para a RLS com os ban-

cos de dadosOLAP, o que permite que o Tableau utilize a filtragem de usuário que já foi

implementada no lado do Servidor OLAP.
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Se os usuários que visualizam o painel não fizerem parte do domínio, será possível a abor-

dagemmanual para criar filtros de usuário. No entanto, como oConjunto de filtros de usu-

ário gerado não pode ser adicionado como um filtro de fonte de dados e, em vez disso,

existirá na divisória Filtros, é importante que a funcionalidade de edição naWeb e pasta de

trabalho de download não seja permitida para as exibições publicadas que utilizam esse

método.

Delegação SAML e SAPHANA

Se o Tableau Server for configurado para usar Configurar SSOpara SAP HANA para pro-

porcionar uma experiência de logon único, as credenciais de visualizador serão usadas para

executar a consulta como esse usuário, o que ocorrerá de acordo com a segurança aplicada

no nível de usuário. Ométodo de autenticação especificado ao publicar a fonte de dados

deve ser as credenciais de visualizador.

SQL inicial para impor uma sessão específica do usuário (Oracle VPD)

OSQL inicial permite especificar um comando SQL que é executado quando há uma cone-

xão com o banco de dados com a finalidade de configurar tabelas temporárias para uso

durante a sessão ou de configurar um ambiente de dados personalizado.

Para oOracle VPD, você pode configurar uma sessão específica para um usuário, exe-

cutando um procedimento armazenado ou uma função específica para definir o contexto da

conexão com o banco de dados para corresponder ao nome de usuário do Tableau:

begin

DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER([TableauServerUser]);

end;

Osmesmos requisitos de alto nível são válidos para usá-lo no RLS e na representação; o

DBA deve configurar o VPD e todos os usuários associados para existir no banco de dados.

NoMS SQLServer, é possível impor um comando EXECUTE AS (no entanto, é seme-

lhante ao que o Tableau já faz com a representação):

EXECUTE AS USER = [TableauServerUser] WITH NO REVERT;
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Observação: se a fonte de dados for inserida e um usuário tiver permissões para edi-

tar naWeb ou baixar a pasta de trabalho, a RLS não existe pois o SQL inicial que a

impõe pode ser facilmente removido. A fonte de dados deve ser publicada sepa-

radamente, em vez de ser inserida na pasta de trabalho.

Matriz de comparação para métodos de segurança em nível de linha

Método Útil quando Prós Contras

Tabela de direi-
tos (reco-
mendado)

l Existe um con-
ceito de direi-
tos no banco
de dados

l A organização
está con-
figurando a
Segurança em
nível de linha
pela primeira
vez

l Fácil de tes-
tar, atualizar,
manter e
dimensionar

l Funciona
para cone-
xões em
tempo real e
extrações na
versão
2018.3+

l Requer a criação
e a manutenção
da tabela de direi-
tos

l Pode exigir a
seleção e a cri-
ação de chaves
apropriadas para
otimizar o desem-
penho

CONTAINS()
com extrações

l Imple-
mentação de
RLS em extra-
ções antes da
versão 2018.3

l Permite que
você apro-
veite a efi-
ciência da
extração

l Requer o mape-
amento de todos
os usuários em
uma única
coluna

l Difícil de voltar
para conexões
em tempo real
devido ao cálculo
da cadeia de
caracteres

Repre-
sentação

l Cada usuário
que acessar

l A segurança
é tratada e

l Exige que cada
pessoa que aces-
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os dados exis-
tirá como um
usuário no
SQL Server
(geralmente
implantações
internas)

mantida em
um só lugar -
o banco de
dados

sar a exibição
exista como um
usuário no SQL
Server

l Só funciona para
o Microsoft SQL
Server

Kerberos l Todos os ban-
cos de dados
necessárias
são con-
figuradas para
a delegação
do Kerberos e
a RLS é con-
figurada no
banco de
dados (geral-
mente implan-
tações
internas)

l O nome do
visualizador é
exibido nos
registros de
acesso para
o banco de
dados

l A segurança
é tratada e
mantida no
banco de
dados

l O Tableau deve
ser configurado
para usar LDAP -
Active Directory

l O Tableau Ser-
ver deve estar
associado ao
domínio do AD

l Cada usuário
deve existir no
domínio do AD

SQL inicial l O banco de
dados oferece
suporte ao
SQL inicial e a
RLS é con-
figurada no
lado do banco
de dados

l Permite a
transmissão
dos parâ-
metros do
Tableau no
tempo de car-
regamento

l A conexão
dedicada que
não pode ser
com-
partilhada
com outros

l Nem todos os
bancos de dados
oferecem
suporte ao SQL
inicial

l Possíveis impli-
cações de
desempenho
devido ao com-
partilhamento
restrito em cache
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usuários
l Os usuários
devem existir
no banco de
dados para
executar a
consulta
como usuário

Gerenciar segredos do servidor

OTableau Server precisa armazenar vários segredos que usa para realizar inúmeras fun-

ções, normalmente a proteção da comunicação interna, a comunicação com outros apli-

cativos ou o sistema operacional, bem como a comunicação segura com os clientes. Neste

contexto, o termo segredo pode se referir a uma senha, a uma chave de segurança ou

outra cadeia de caracteres usada para autenticar uma entidade a outra.

Há duas categorias de segredos necessárias para executar o Tableau Server. Elas diferem

de acordo com omodo de geração dos segredos:

l Segredos gerados por administradores. Incluem as credenciais e segredos asso-
ciados à conta de usuário Run As e às credenciais SMTP usadas pelo Tableau Ser-
ver.

l Segredos automaticamente gerados por vários processos no sistema. Por
exemplo, um segredo necessário para proteger a comunicação entre o Controlador
de cluster e os processos do ZooKeeper. Além disso, várias senhas diferentes são
necessárias para cada usuário de serviço e programático que se comunica com o
Postgres.

Amaioria dos segredos é criptografada enquanto em repouso. Quando um segredo for

necessário, ele será descriptografado no tempo de execução.

Este tópico descreve como funciona o armazenamento de segredos e o que é necessário

para gerenciar corretamente o armazenamento de segredos no Tableau Server.
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Compreensão de como funciona o armazenamento de segredos

Durante a instalação, o Tableau Server gera e armazena uma chavemestra no repositório

de chaves do Java. A chavemestra é usada para criptografar uma chave de criptografia de

configuração usada em todo o sistema.

Sempre que um novo segredo é criado ou atualizado, o segredo é criptografado com a

chave de criptografia de configuração. O valor criptografado é, em seguida, armazenado

com o seu parâmetro de configuração correspondente em umarquivo YAML no servidor.

Os parâmetros com um valor criptografado usam o formato, ENC(<encrypted

string>), em que <encrypted string> é uma cadeia de caracteres criptografada

com codificação Base64.

No tempo de execução, quando um determinado segredo precisa ser acessado, os valores

criptografados são lidos namemória e descriptografados com a chave de criptografia de con-

figuração.

No caso de alterações pendentes, em que os segredos são inseridos durante uma alteração

de configuração, toda a transação é criptografada. Nesse cenário, após inserir um segredo

e salvar a alteração pendente, ele será transmitido ao Serviço de coordenação (por meio de

SSL criptografado). OServiço de coordenação criptografa o segredo e o armazena até que

as alterações pendentes sejam aplicadas. Quando as alterações são aplicadas, o segredo

(ainda criptografado) é promovido à versão de configuração atual.

O Tableau Server criptografa segredos com o AES de 256 bits nomodoGCM. As chaves

usadas para armazenamento seguro são diferentes das chave de recurso usadas para crip-

tografar as credenciais de banco de dados inseridas antes que sejam armazenadas no repo-

sitório.

Quem tem acesso à chave mestra?

Emuma instalação padrão, o armazenamento de chave do Java para o Tableau Server está

instalado na pasta \ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\crypto\keystores\. Se você instalar o Tableau em uma uni-

dade que não seja do sistema, o caminho será <install
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drive>:\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\crypto\keystores\. Por

padrão, as contas a seguir têm acesso a esse diretório:

l Conta de usuário Run As (se configurada)

l Conta do Windows local predefinida no NetworkService

l Conta do Windows local predefinida no LocalSystem

l Membros do grupo Administradores do computador

Importar e exportar informações de configuração

OTableau ServicesManager apresenta o recurso para importar e exportar informações de

configuração por meio do tsm settings export.

Observação: esta versão do Tableau Server não suporta a restauração das infor-
mações de configuração a partir de um backup. Em vez disso, é recomendável usar os

comandos de configuração de exportação e importação para fazer backup das infor-

mações de configuração e restaurá-las.

Embora os segredos de configuração sejam criptografados quando armazenados em disco

internamente, ao exportar a configuração para um arquivo, os segredos são gravados no

arquivo em texto simples. O administrador é responsável pela proteção desse arquivo. Há

várias opções disponíveis:

l Gravar o arquivo em um sistema de arquivos criptografado.

l Gravar o arquivo em um diretório restrito a grupos ou usuários específicos por per-
missões do sistema de arquivos.

l Codifique o arquivo de saída.

Proteção de segredos para operações de importação e exportação

Use um toolset de terceiros, como oOpenSSL, para codificar a saída do backup.
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Nós do cluster

Ao adicionar um novo nó ao cluster do Tableau Server, primeiro é necessário gerar o

arquivo de configuração do nó (tsm topology). O arquivo de configuração de nó contém uma

cópia do arquivo principal do repositório de chaves, usado para criptografar os segredos da

configuração.

Importante: é altamente recomendável tomar medidas adicionais para proteger o
arquivo de configuração de nó ao exportar um arquivo de configuração com segredos.

Ao instalar e configurar o Tableau Server no novo nó, será necessário fornecer o arquivo de

configuração do nó para o comando initialize-tsm.

Registro de evento de armazenamento de segredos

Os eventos a seguir relacionados ao armazenamento de segredos são registrados:

l Geração de novas chaves de criptografia

l A chave de criptografia é movida ou alterada

l Criptografia de um novo valor no arquivo de configuração

Para obter mais informações sobre os arquivos de registro e o local em que são arma-

zenados, consulte Trabalhar com arquivos de log.

Gerenciar segredos

Como administrador do Tableau Server, a tarefamais importante relacionada ao arma-

zenamento de segredos é atualizá-los periodicamente. Em alguns casos (solução de pro-

blemas ou auditoria de servidor), pode ser necessário recuperar uma senha.

Para outras operações, como atualização de versões, backup e restauração, ou adição de

novos nós a um cluster, conforme observado acima, o Tableau Server gerencia o arma-

zenamento de segredos e os processos relacionados automaticamente.
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Atualizar segredos

É aconselhável atualizar os segredos periodicamente de acordo com a política de segu-

rança da sua empresa.

Para atualizar a chavemestra e gerar segredos automaticamente, execute o tsm security

regenerate-internal-tokens.

Recuperar senhas

Emalguns casos, será necessário recuperar uma senha para solução de problemas ou

outras operações. Por exemplo, pode-se precisar das credenciais do usuário Postgres

somente leitura geradas e criptografadas pelo Tableau Server. Nesses casos, é possível

usar um comando tsm que recuperará e descriptografará a senha.

Para recuperar uma senha, abra o prompt de comando e emita um comando tsm con-

figuration get para um dos parâmetros listados na tabela abaixo.

Por exemplo, para recuperar uma senha para o usuário Postgres somente leitura, digite o

comando a seguir:

tsm configuration get -k pgsql.readonly_password

Ocomando retornará a senha em texto simples:

$ tsm configuration get -k pgsql.readonly_password

password

Configuration Parameter Description

clustercontroller.zookeeper.password Password for cluster controller to connect
to zookeeper.

elasticserver.client.password Password for logging into Elastic search
service.

elasticserver.ssl.admin.cert.bytes Admin certificate that is used for admi-
nistrative access to the Elastic search ser-
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vice. The admin certificate is used to gene-
rate the node certificate.

elasticserver.ssl.admin.key.file_bytes Certificate key for administrative access to
the Elastic search service.

elasticserver.ssl.node.cert.bytes Certificate that is used for Elastic node-to-
node communication.

elasticserver.ssl.node.key.file_bytes Certificate key that is used for Elastic node-
to-node communication.

elasticserver.ssl.root.cert.bytes Certificate that is used to sign the admin
and node certificates . This certificate is
used by TSM for health check and by
NLP to connect to Elasticserver.

elasticserver.ssl.root.key.file_bytes Certificate key for root certificate.

filestore.zookeeper.password Password for filestore to connect to zookee-
per.

hyper.connection.init_password Password used to initialize the Hyper data-
base for user tableau_internal_
user and is then used for connecting to
Hyper.

jdbc.password Password for the rails Postgres user.

kms.persistent_store A collection of master encryption keys
(MEKs) used by the Key Management Sys-
tem.

maestro.rserve.password Password for connecting to an external
Rserve instance used by Tableau Prep
Conductor for running flows that have
nodes with R scripts.

maestro.tabpy.password Password for connecting to an external
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TabPy (Python server) instance used by
Tableau Prep Conductor for running flows
that have nodes with Python scripts.

oauth.google.client_secret Client secret of the Google Cloud Platform
account.

oauth.quickbooks.consumer_secret Consumer secret of the Intuit developer
account.

oauth.salesforce.client_secret Client secret of the Salesforce developer
account.

pgsql.adminpassword Senha para o usuário do Postgres tblw-

gadmin.

Observação: embora o parâmetro de
configuração esteja criptografado nos

arquivos de configuração do Tableau

(tabsvc.yml, workgroup.yml), esta

senha é armazenada em texto sim-

ples nos arquivos usados pelo SAML.

pgsql.readonly_password Password for the readonly Postgres user.

pgsql.remote_password Password for the tableau Postgres user.

redis.password Senha para o Redis.

Observação: embora o parâmetro de
configuração esteja criptografado nos

arquivos de configuração do Tableau

(tabsvc.yml, workgroup.yml), a con-
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figuração ainda seria em texto simples

no arquivo redis.conf consumido pelo

aplicativo Redis. ORedis não dá

aceita senhas crip-

tografadas/protegidas.

searchserver.client.password

servercrashupload.proxy_server_
password

Password for custom proxy server used to
upload crash reports.

service.runas.password Password of the Run As users. Stored tem-
porarily.

ssl.cert.file_bytes The content of one of the three SSL cer-
tificate files uploaded by the administrator.
The certificate files are required to enable
secure external connections to Tableau
Server.

ssl.chain.file_bytes The chain file(s) for the certificates uplo-
aded by the administrator for external SSL.

ssl.key.file_bytes Key file(s) for the certificates uploaded by
the administrator for external SSL.

ssl.key.passphrase Optional passphrase used to protect the
external SSL key.

svcmonitor.notification.smtp.password SMTPServer password supplied by the
administrator through TabConfig.exe.

tabadminservice.password Password for the service that allows server
admins to download log files through the
web interface.

Tableau Software 1431

Ajuda do Tableau Server noWindows



vizportal.openid.client_secret This is the password ("provider client
secret") used for OpenID Connect SSO.

vizqlserver.external_proxy_password Password used to authenticate to an exter-
nal proxy.

wgserver.domain.password Password used to bind to Active Directory.

wgserver.saml.key.passphrase Passphrase used to access the PKCS#8
SAML key file.

zookeeper.tsm.password Password that TSM uses to connect to
Zookeeper coordination service

Segurança de extensão - Práticas recomendadas para implantação

As informações a seguir são destinadas aos diretores de TI e administradores, ao Tableau

Server e aos administradores de site e qualquer pessoa interessada em gerenciar

extensões de painel e a segurança de seus dados e negócios. As sugestões de implan-

tação destinam-se a empresas que têm umamistura de usuários que estão no Tableau

Desktop e Tableau Server ou no Tableau Cloud.

Segurança para extensões no Tableau

Extensões são aplicativosWeb que podem ser hospedados na rede, em um servidor de ter-

ceiros ou em umambiente de área restrita hospedado pelo Tableau. As extensões podem

interagir com outros componentes no painel e possivelmente têm acesso aos dados visí-

veis e subjacentes na pasta de trabalho (por meio de uma API bem definida). O Tableau

suporta dois tipos de extensões:

Extensões habilitadas para rede

As extensões habilitadas para rede estão hospedadas nos servidores daWeb localizados

dentro ou fora da rede local e têm acesso total àWeb. As extensões habilitadas para rede

podem ser conectadas a outros aplicativos e serviços, oferecendo novos recursos ao
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Tableau dentro do painel, como visualizações personalizadas de dados, geração de lin-

guagem natural e reintegração para cenários de fonte de dados. As extensões habilitadas

para rede têm acesso total àWeb, o que significa que, embora possam oferecer recursos e

experiências avançadas ao se conectarem a recursos externos, elas devem ser avaliadas

cuidadosamente antes da implantação ou adoção.

Extensões de área restrita

Extensões de área restrita executadas em umambiente protegido, sem acesso a qualquer

outro recurso ou serviço naWeb. As extensões de área restrita são hospedadas pelo

Tableau, fornecemmais segurança e eliminam o risco de exfiltração de dados. Para pro-

teger contra ataques digitais, o ambiente de extensões de área restrita e o serviço de hos-

pedagem foram submetidos a testes de penetração abrangentes aplicados por um consultor

de terceiros.

É possível usar extensões de área restrita e habilitadas para rede no Tableau Desktop, no

Tableau Server e no Tableau Cloud. OTableau Server e o Tableau Cloud fornecem omaior

controle sobre as extensões que seus usuários podem executar.
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Possíveis riscos de segurança com extensões habilitadas para rede

Como as extensões são aplicativosWeb, há a possibilidade de que uma extensão habi-

litada para rede possa estar vulnerável a certos tipos de ataquesmal-intencionados, que,

por sua vez, poderiam apresentar um risco para o computador ou dados. OProjeto Aberto

de Segurança emAplicaçõesWeb (OWASP) identifica anualmente os riscos de segurança

de aplicações daWebmais críticos. Tais riscos são:

l Injeção de SQL

l Script entre sites (XSS)

l Exposição de dados confidenciais

Esses riscos podem comprometer a extensão se os desenvolvedores não validarem emani-

pularem corretamente as entradas do usuário ou se gerarem consultas dinâmicas para

acessar bancos de dados confidenciais. À medida que você avalia as extensões que deseja

permitir no Tableau, considere como elas gerenciam a autenticação, o acesso a dados ou a

entrada do usuário e como eles reduzem os riscos de segurança.

Redução de ameaças à segurança com extensões habilitadas para rede

Entender o que uma extensão faz é a primeira etapa para identificar os riscos à sua

empresa. Emmuitos casos, uma extensão de painel não acessa dados subjacentes na

pasta de trabalho e todo o código JavaScript é executado no contexto do navegador em

execução no computador do usuário. Nesses casos, nenhum dado deixa o computador,

mesmo que a extensão possa ser hospedada em um site de terceiros fora do seu domínio.

Algumas extensões permitem que você conecte o Tableau a outros aplicativos já implan-

tados em seu domínio.

OTableau fornecemedidas e requisitos de segurança para extensões. Eles estão habi-

litados para o Tableau Desktop, Tableau Server e Tableau Cloud.

l Todas as extensões devem usar o protocolo HTTPSecure (HTTPS).

l Por padrão, qualquer pessoa que usar um painel com uma extensão habilitada para
rede será solicitada a permitir ou negar a execução da permissão da extensão. A
extensão deve solicitar permissão se for acessar dados subjacentes.

1434 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://www.owasp.org/
https://www.owasp.org/


l Para executar no Tableau Server ou Tableau Cloud, a URL da extensão habilitada
para rede deve ser adicionada a uma lista de permissões. O administrador do servidor
gerencia essa lista para o Tableau Server. O administrador de site gerencia essa lista
para o Tableau Cloud.

l No Tableau Server e no Tableau Cloud, o administrador do servidor ou de site (res-
pectivamente) pode controlar se o prompt é exibido para cada extensão habilitada
para rede.

Para obter mais informações, consulte Gerenciar extensões de painel no Tableau Server.

Gerenciar extensões usando o Tableau

As extensões fornecem umamaneira de adicionar recursos exclusivos a painéis. É possível

usar extensões para integrar diretamente o painel a aplicativos fora do Tableau. Apesar de

as extensões abrirem ummundo de possibilidades, há instâncias em que você precisa ou

desejamanter o controle de como extensões são implantadas na sua empresa. Com isso

em consideração, as extensões não são diferentes de qualquer outro software que você pre-

tende utilizar. Antes de implantar aplicativos de software na sua empresa, você deve testar e

verificar se o software funciona conforme esperado e é seguro. Omesmo ocorre nas

extensões.

Depois de determinar o nível de acesso que os usuários devem ter e identificar as extensões

que você deseja usar (ou, por outro lado, as extensões não desejadas), você pode usar os

controles e recursos dentro do Tableau para restringir e ajustar as extensões do painel.

l É necessário restringir quem pode adicionar ou usar extensões no Tableau Desktop?
Consulte Recomendações para o Tableau Desktop

l É necessário restringir ou controlar as extensões as quais seus usuários têm acesso?
Consulte Recomendações para o Tableau Server e Tableau Cloud.

Recomendações para o Tableau Desktop

Há uma variedade de opções para implantar o Tableau Desktop na sua empresa. Você

pode permitir acesso irrestrito a extensões de área restrita e habilitadas para rede ou impor

limites e restrições de quem tem acesso a extensões e em que circunstâncias.
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Por padrão, os usuários do Tableau Desktop têm acesso irrestrito a extensões de área res-

trita e habilitadas para rede. Você pode usar duas opções durante a instalação para alterar

as configurações padrão.

l Desative todas as extensões (DISABLEEXTENSIONS)
l Desative as extensões habilitadas para redeDISABLENETWORKEXTENSIONS().

Observação: é possível alterar essas configurações após a instalação do Tableau
Desktop ao editar o Registro (Windows) ou executar um script (Mac) em cada Área de

trabalho. Consulte Desativar extensões do painel.

Cenários de implantação

Usando as configurações de instalação, é possível implantar o Tableau Desktop de várias

maneiras.

l Permitir todas as extensões - neste cenário de implantação, você opta por confiar
nos autores do painel Tableau para selecionar as extensões de área restrita e habi-

litadas para rede que eles querem usar. Se você quiser capacitar os usuários do

Tableau Desktop com amaior flexibilidade, use as configurações de instalação

padrão. Usando as configurações padrão, os usuários do Tableau Desktop têm

acesso irrestrito a extensões de área restrita e habilitadas para rede. As con-

figurações padrão são: DISABLEEXTENSIONS=0 e

DISABLENETWORKEXTENSIONS=0. Consulte Instalar o Tableau Desktop a partir

da linha de comando.

l Permitir apenas extensões de área restrita - neste cenário, você sabe que as
extensões de área restrita são seguras e deseja permiti-las, mas não tem certeza

sobre as extensões habilitadas para rede e quer impedir seu uso. Para desativar o

suporte das extensões habilitadas para rede, defina a propriedade

DISABLENETWORKEXTENSIONS (DISABLENETWORKEXTENSIONS=1). Man-

tenha a configuração padrão para permitir extensões (DISABLEEXTENSIONS=0).

1436 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/desktopdeploy/pt-br/desktop_deploy_setting_changes.htm#dashboard_extensions
https://help.tableau.com/current/desktopdeploy/pt-br/desktop_deploy_automate.htm
https://help.tableau.com/current/desktopdeploy/pt-br/desktop_deploy_automate.htm


Consulte Instalar o Tableau Desktop a partir da linha de comando.

l Extensões são permitidas - neste cenário, você não deseja permitir que os usu-
ários usem extensões de qualquer tipo, habilitadas para rede ou de área restrita.

Nesse caso, desative o suporte para todas as extensões usando a propriedade

DISABLEEXTENSIONS (DISABLEEXTENSIONS=1). Consulte Instalar o Tableau

Desktop a partir da linha de comando

Usar uma combinação de configurações - você pode ter alguns usuários que pre-
cisam e devem ter acesso irrestrito a todas as extensões, e outros para os quais o

acesso a extensões de área restrita é suficiente e, por fim, um conjunto de usuários que

não precisam de acesso a extensões de jeito nenhum. Como as opções de extensão

são definidas de acordo com a área de trabalho, você pode configurar a implantação

para usuários específicos e seus casos de uso.

Criação na Web - se o Tableau Server ou o Tableau Cloud estiver disponível para os

usuários, eles podem usar aWeb para acessar as extensões. Na criação naWeb, apli-

cam-se as configurações do servidor ou site para extensões. Nesse cenário, os admi-

nistradores de servidor e de site podem determinar quais extensões os usuários podem

acessar. Os administradores podem usar as configurações do servidor e do site para

restringir o acesso apenas a extensões de área restrita ou para restringir o acesso a

extensões de área restrita e extensões habilitadas para rede que foram adicionadas a

uma lista de permissões.
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Recomendações para o Tableau Server e Tableau Cloud

Se os usuários tiverem acesso ao Tableau Server ou ao Tableau Cloud, você poderá usar

os controles de segurança internos para determinar limites e restrições nas extensões que

podem ser usadas e em quais circunstâncias. Se você desativou as extensões no Tableau

Desktop, ainda poderá permitir que os usuários adicionem extensões na criação daWeb,

mas você pode limitar o número de extensões que podem ser usadas para apenas aqueles

que aprova.
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Extensões de área restrita e extensões habilitadas para rede confiáveis na lista de per-
missões

A partir do Tableau 2019.4, é permitido executar apenas extensões de área restrita por

padrão. As extensões habilitadas para rede não são permitidas, amenos que tenham sido

adicionadas à lista de permissões. Os administradores podem adicionar extensões habi-

litadas para rede à página de configurações do site (Configurações > Extensões > Ativar
extensões específicas).

Observação : para tornar a lista de permissões o comportamento padrão das
extensões no Tableau 2018.2 e no Tableau 2018.3, altere as configurações do site. Na

página Configurações de extensões, emComportamento padrão de extensões,
desmarque a opçãoHabilitar extensões desconhecidas... No Tableau Server
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2019.1, no Tableau 2019.2 e no Tableau 2019.3, por padrão, nenhuma extensão pode

ser executada amenos que tenha sido adicionada à lista de permissões.

Verificação para a lista segura:

l A extensão vem de uma fonte que você conhece e confia?

l Verifique a URL da extensão. A URL parece suspeita ou contém nomes de domínio
duvidosos?

l A extensão requer acesso a dados completos (dados subjacentes) ou de resumo?
Consulte Entenda o acesso aos dados.

l Teste as extensões antes de permitir amplo uso. Consulte Testar extensões para
segurança. Consulte Testar a segurança das extensões habilitadas para rede.

Adicione extensões à lista segura:

l Consulte Adicionar extensões à lista segura e configurar prompts de usuário

Bloquear extensões específicas de serem executadas no Tableau Server

No Tableau Server, você pode bloquear extensões específicas adicionando a URL à lista

de bloqueios. Isso é útil se você tiver vários sites configurados demaneiras diferentes para

extensões. Por exemplo, se você tiver um site de teste onde deseja testar extensões inter-

nas ou de terceiros, talvez tenha habilitado o comportamento padrão para extensões, onde

extensões não listadas têm permissão para serem executadas se elas não acessarem os

dados subjacentes na pasta de trabalho. Adicionar uma extensão à lista de bloqueios impe-

dirá que ela seja usada inadvertidamente no site de teste.

l Adicione a URL das extensões que não deseja permitir à lista bloqueada. Essa opção
está disponível apenas no Tableau Prep. Consulte Bloquear extensões específicas.

Desativar extensões em um site

Por padrão, as extensões estão habilitadas no Tableau Server e no Tableau Cloud. No

Tableau Server, o administrador do servidor pode desativar as extensões de um site. No

Tableau Cloud, o administrador de site pode desativar as extensões do site. No Tableau

Server, o administrador do servidor pode desativar completamente as extensões, o que
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substitui as configurações do site. Não é necessário alterar essa configuração no servidor

ou no site, pois você pode controlar as extensões habilitadas para rede que deseja permitir

na lista de permissões, e você pode controlar as configurações para extensões de área res-

trita, que são permitidas por padrão.

l Para desabilitar as extensões em um site (Tableau Server, Tableau Cloud), altere as
configurações do site que permitem aos usuários executar extensões no site. Con-
sulte Controlar as extensões de painel e o acesso aos dados.

Mostrar ou ocultar prompts de usuário para executar extensões habilitadas para rede

Ao adicionar uma extensão habilitada para rede à lista de permissões, é possível configurar

se os usuários veem os prompts por padrão ao adicionar a extensão a um painel ou ao inte-

ragir com uma exibição que possui a extensão. O prompt apresenta detalhes da extensão

habilitada para rede aos usuários, além de se ela possui acesso aos dados completos. O

prompt dá aos usuários a capacidade de permitir ou negar que a extensão seja executada.

Você pode ocultar esse prompt de usuários, permitindo que a extensão seja executada ime-

diatamente. Quando ativadas para um site, as extensões de área restrita são permitidas por

padrão e não avisam os usuários.

Desativar extensões de área restrita

A partir do Tableau 2019.4, as extensões de área restrita são habilitadas para o Tableau Ser-

ver e para o Tableau Cloud por padrão. As extensões de área restrita são executadas em

umambiente protegido e são hospedadas pelo Tableau. Os administradores podem con-

trolar se devem permitir que os usuários executem extensões de área restrita em um site. As

extensões de área restrita não precisam ser adicionadas à lista de permissões. Quando as

extensões de área restrita são permitidas, os usuários podem adicionar extensões de área

restrita livremente aos painéis, além de abrir e usar os painéis que contêm extensões de

área restrita. Se for necessário bloquear uma extensão de área restrita, um administrador

do servidor pode adicionar a extensão de área restrita a uma lista de bloqueio global. Se for

necessário desativar as extensões de área restrita completamente, você pode alterar a con-

figuração padrão do site. Se você alterar a configuração padrão para extensões de área res-
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trita, será permitida a execução apenas das extensões (incluindo extensões de área res-

trita) que estão na lista de permissões.

Sistema de gerenciamento de chaves do Tableau Server

OTableau Server tem três opções de Sistema de gerenciamento de chaves (KMS) que per-

mitem ativar a criptografia em repouso. Uma é a opção local que está disponível com todas

as instalações do Tableau Server. Duas opções adicionais exigemAdvancedManagement

(antes chamado de Server Management Add-on), mas permitem que você use umKMS

diferente.

A partir da versão 2019.3, o Tableau Server adicionou essas opções KMS: 

l Um KMS local que está disponível com todas as instalações. Isso está descrito
abaixo.

l Um KMSbaseado em AWS, que vem como parte do Advanced Management. Para
obter detalhes, consulte Sistema de gerenciamento de chaves da AWS.

A partir da versão 2021.1, o Tableau Server adicionou outra opção de KMS: 

l Um KMSbaseado em Azure, que vem como parte do Advanced Management. Para
obter detalhes, consulte Azure Key Vault.

KMS local do Tableau Server

OKMS local do Tableau Server usa o recurso de armazenamento de segredos descrito em

Gerenciar segredos do servidor para criptografar e armazenar a chave principal de extra-

ção. Nesse cenário, o repositório de chaves Java atua como a raiz da hierarquia de chaves.

O repositório de chaves Java é instalado com o Tableau Server. O acesso à chave principal

é gerenciado por mecanismos de autorização do sistema de arquivos nativos pelo sistema

operacional. Na configuração padrão, o KMS local do Tableau Server é usado para extra-

ções criptografadas. A hierarquia de chaves do KMS local e as extrações criptografadas

são ilustradas aqui:
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Solucionar problemas de configuração

Configuração incorreta em vários nós

Emuma configuração de vários nós para o AWS KMS, o comando tsm security kms

status pode relatar status íntegro (OK), mesmo que outro nó no cluster esteja configurado

incorretamente. A verificação de status KMS relata apenas sobre o nó em que o processo

do Controlador de administração do Tableau Server está sendo executado e não relata os

outros nós do cluster. Por padrão, o processo do Controlador de administração do Tableau

Server é executado no nó inicial do cluster.

Portanto, se outro nó estiver configurado incorretamente, demodo que o Tableau Server

não possa acessar a AWS CMK, esses nós podem relatar estados de erro para vários ser-

viços, que não seriam iniciados.

Se alguns serviços não iniciarem após definir o KMS comomodo AWS, execute o comando

a seguir para reverter para omodo local: tsm security kms set-mode local.

Gerar novamente a RMK e a MEK no Tableau Server

Para gerar novamente a chave principal raiz e as chaves principais de criptografia no

Tableau Server, execute o comando tsm security regenerate-internal-

tokens.
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Extrair criptografia em repouso

A extração de criptografia em repouso é um recurso de segurança de dados que permite

criptografar extrações .hyper enquanto elas são armazenadas no Tableau Server.

Os administradores do Tableau Server podem aplicar a criptografia de todas as extrações

no site ou permitir que os usuários especifiquem a criptografia de todas as extrações asso-

ciadas a determinadas pastas de trabalho ou fontes de dados publicadas.

Limitações

Antes de serem criptografadas, as extrações de arquivos .tdemais antigas devem ser atu-

alizadas para extrações de arquivos .hyper. Isso acontece automaticamente como parte do

trabalho de criptografia. Para obter mais informações sobre o impacto da atualização de

extração, consulte Atualização de extrações para o formato .hyper.

Os arquivos temporários e os arquivos de cache não são criptografados em repouso com

esse recurso.

As pastas de trabalho (.twb) e os arquivos de fonte de dados (.tds) não são criptografados

com esse recurso. Esses arquivos conterãometadados como nomes de coluna e ins-

truções de formatação da tabela do banco de dados. Em alguns casos, eles podem conter

alguns dados da fileira se estiverem incluídos nos filtros. 

Outros arquivos de dados, como arquivos Excel ou JSON, não são criptografados com

esse recurso, amenos que sejam convertidos em extrações antes de serem publicados.

Quando as extrações são baixadas do servidor, elas são descriptografadas.

Visão geral do desempenho

Aumento no carregamento do processador em segundo plano

É possível ver um aumento leve amoderado no carregamento do processador em

segundo plano, ao ativar a criptografia em repouso. A criptografia e a descriptografia são

operações extremamente intensivas. A criptografia em repouso altera as tarefas atuais do

processador em segundo plano e apresenta novos trabalhos a serem executados no
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processador em segundo plano. O aumento geral no carregamento do processador em

segundo plano depende do número e do tamanho das extrações afetadas e da frequência

com que os cenários abaixo se aplicam.

l Publicação inicial: ao publicar pastas de trabalho ou fontes de dados usando extra-
ções que devem ser criptografadas, a criptografia ocorre nos processadores em

segundo plano do servidor.
l Atualizações de extração do Tableau Server: atualizações completas e incre-
mentais de extrações criptografadas no Tableau Server consumirão a CPU um pouco

mais.
l Atualizações de extração do Tableau Bridge e aplicativos de terceiros (por
exemplo, Informática, Alteryx): esses fluxos exigirão novos trabalhos de crip-
tografia, agendados nos processadores em segundo plano para qualquer extração

atualizada, resultando em um aumento leve a moderado no carregamento do pro-

cessador em segundo plano.
l Criptografia e descriptografia de extrações em pastas de trabalho e fontes
de dados já publicadas: se a configuração do site para criptografia em repouso esti-

ver definida como Habilitar, os usuários poderão optar por criptografar ou des-
criptografar extrações em pastas de trabalho e fontes de dados já publicadas no

Tableau Server. Dependendo do número e do tamanho das extrações, isso causará

um amento leve a moderado no carregamento dos processadores em segundo plano.
l Alteração do modo de criptografia de um site: ao alterar a configuração de um
site para criptografia em repouso para Desabilitar ou Aplicar, o processador em
segundo plano descriptografará ou criptografará todas as extrações existentes no

site, respectivamente. Dependendo do número e do tamanho das extrações, isso

pode aumentar significativamente o carregamento nos processadores em segundo

plano até que todas as extrações sejam descriptografadas ou criptografadas.
l Encaminhamento das chaves de criptografia: O encaminhamento das chaves de

criptografia faz com que os processadores em segundo plano criptografem nova-

mente todas as extrações existentes publicadas nesse site, usando novas chaves de

criptografia. Dependendo do número e do tamanho das extrações, isso pode aumen-
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tar significativamente o carregamento nos processadores em segundo plano até que

todas as extrações sejam criptografadas novamente.

Se estiver operando na capacidade ou acima, considere:

l Incluir processos e recursos adicionais do processador em segundo plano.
l Deixar que os usuários criptografem pastas de trabalho e fontes de dados indi-

viduais, em vez de impor a criptografia para todo o site ou desabilitar a criptografia

em repouso para sites onde isso não é necessário. Observe que as atualizações de

extração agendadas e ad hoc prevalecerão sobre os trabalhos de criptografia e des-

criptografia.

Aumento no tempo de carregamento e carga de trabalho da visualização

Odesempenho da consulta, por exemplo, ao carregar ou interagir com uma visualização

ou painel, exigirá que os dados sejam descriptografados uma vez, quando carregados do

disco para amemória. Isso resultará em umpequeno aumento no tempo de carregamento

e no consumo daCPU emnós de trabalho para o primeiro usuário que carregar uma pasta

de trabalho. Isso não afetará os outros usuários que acessarem essas pastas de trabalho

aomesmo tempo, pois os dados já estarão descriptografados namemória.

Impacto no backup e na restauração

As extrações criptografadas nos backups permanecem criptografadas. O tamanho dos

arquivos de backup (.tbks) pode aumentar até 50-100% devido à ineficiência da com-

pactação em extrações criptografadas. O aumento de tamanho depende do número de

extrações criptografadas, entre outros fatores. O tempo para restaurar um backup que con-

tém extrações criptografadas pode aumentar ligeiramente devido ao tempo de troca das

chaves de criptografia.

Se a instalação do Tableau Server tiver muitas ou somente extrações criptografadas, con-

sidere desabilitar a compactação durante os backups paramelhorar significativamente o

tempo. Para saber mais sobre o backup do TSMbackup, consulte tsmmaintenance

backup.
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Aplicar criptografia em repouso em um site

Os administradores do Tableau Server podem aplicar a criptografia de todas as extrações

no site.

1. Em um navegador da Web, entre no Tableau Server como administrador do servidor.
2. Vá para o site que deseja configurar.
3. Clique em Configurações.
4. Role para baixo até a seção Criptografia de extração em repouso.

Clique em Aplicar para criptografar todas as extrações publicadas e armazenadas no
site.

A criptografia de todas as extrações existentes armazenadas no site pode demorar

alguns instantes.
5. Clique em Salvar

Habilitar criptografia em repouso em um site

Os administradores do Tableau Server podem permitir que os usuários especifiquem a crip-

tografia de todas as extrações associadas a determinadas pastas de trabalho ou fontes de

dados publicadas.

1. Em um navegador da Web, entre no Tableau Server como administrador do servidor.
2. Vá para o site que deseja configurar.
3. Clique em Configurações.
4. Role para baixo até a seção Criptografia de extração em repouso.
5. Clique em Habilitar para permitir que os usuários criptografem opcionalmente as

extrações no site.

A alteração para Habilitar cancelará os trabalhos pendentes de descriptografia e crip-

tografia. Os trabalhos de criptografia não são criados.
6. Clique em Salvar

Desabilitar criptografia em repouso em um site

1. Em um navegador da Web, entre no Tableau Server como administrador do servidor.
2. Vá para o site que deseja configurar.
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3. Clique em Configurações.
4. Role para baixo até a seção Criptografia de extração em repouso.
5. Clique em Desabilitar para impedir extrações criptografadas no site.

Alterar para Desabilitar descriptografará todas as extrações criptografadas exis-

tentes. A descriptografia de todas as extrações armazenadas no site pode demorar

alguns instantes.
6. Clique em Salvar

Exibir modo de criptografia de extração para todos os sites

1. Em um servidor de vários sites, clique emGerenciar todos os sites nomenu do
site.

Observação: a opçãoGerenciar todos os sites é exibida apenas quando
você está conectado como administrador do servidor.

2. Clique em Sites.
3. Omodo de criptografia de cada site é exibido na coluna Criptografia de extração

em repouso.

Criptografar ou descriptografar extrações para uma pasta de trabalho ou fonte de dados
publicada

Observação: a opção de criptografar ou descriptografar as extrações associadas a uma
pasta de trabalho ou fonte de dados publicada específica está disponível somente quando

a configuração do site para criptografia em repouso está definida comoHabilitar. Quando
um site é definido comoDesabilitar, todo o conteúdo não é criptografado. Quando um site é

definido como Aplicar, todo o conteúdo é criptografado.

Observação: você deve ser o proprietário ou administrador.

1. Vá para a página de pasta de trabalho ou fonte de dados publicada.

2. Clique no menu suspenso que diz Extração criptografada ou Extração des-
criptografada.

3. Selecione Descriptografada.
Você verá a seguinte mensagem: “Descriptografia de extração”.
-ou-
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Selecione Criptografada.
Um trabalho de criptografia é iniciado.

Como alternativa, é possível criptografar ou descriptografar extrações nomenu de ação de

exibição do cartão, menu de ação de exibição de lista emenu de ação na seção de cabe-

çalho.

Criptografar ou descriptografar vários itens

1. Vá para a página Fontes de dados.

2. Marque a caixa de seleção ao lado de uma ou mais fontes de dados.

3. No lado superior esquerdo da página da Fontes de dados, clique em Ações.
4. Clique em Criptografar ou Descriptografar.

Exibir status de criptografia de um único item

1. Faça logon em um site.

2. Vá para a página de uma única fonte de dados.
-ou-
Vá para uma página de uma única pasta de trabalho para uma pasta de trabalho com
fontes de dados incorporadas.

3. O status da criptografia é exibido na página.

Filtrar fontes de dados por status de criptografia

1. No site, clique em Explorar.
2. No canto superior direito, clique no menu suspenso Explorar: projetos de nível supe-

rior e selecione Todas as fontes de dados.
3. Clique no ícone de filtro.

4. Role para baixo até a seção “Em tempo real ou extração” e selecione uma opção de fil-
tro: Todos, Em tempo real, Extrações, Extrações descriptografadas, Extrações crip-
tografadas, Criptografia atual ou Descriptografia atual.

5. Marque a caixa de seleção ao lado de "Incluir arquivos .tde e .hyper" se quiser incluir
as conexões "Em tempo real para arquivo .tde" e “Em tempo real para arquivo .hyper”
nos resultados do filtro.
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Filtrar pastas de trabalho por status de criptografia

1. No site, clique em Explorar.
2. No canto superior direito, clique no menu suspenso Explorar: projetos de nível supe-

rior e selecione Todas as pastas de trabalho.
3. Clique no ícone de filtro.

4. Role para baixo até a seção “Em tempo real ou extração” e selecione uma opção de
filtro: Todos, Em tempo real, Extrações, Publicadas, Extrações descriptografadas,
Extrações criptografadas, Criptografia atual ou Descriptografia atual.

5. Marque a caixa de seleção ao lado de "Incluir arquivos .tde e .hyper" se quiser incluir
as conexões "Em tempo real para arquivo .tde" e “Em tempo real para arquivo .hy-
per” nos resultados do filtro.
As pastas de trabalho com menos uma conexão correspondente à seleção do filtro
serão exibidas.

Exibir status das tarefas em segundo plano para criptografar ou descriptografar extrações

1. No site, clique em Status do site.
2. Clique em Tarefas em segundo plano para não extrações, para ver os detalhes

das tarefas em segundo plano concluídas e pendentes.
Observação: tarefas em segundo plano para não extrações incluem todas as
tarefas que não estão relacionadas a atualizações de extração, portanto, inclui os tra-
balhos de criptografia.

3. No menu Tarefa, selecione Criptografar extrações ou Descriptografar extra-
ções e clique em Aplicar.

4. No menu Intervalo de tempo, selecione um intervalo.
Você verá as tarefas em segundo plano para "Criptografar extrações" ou "Des-
criptografar extrações" para todas as fontes de dados e pastas de trabalho publi-
cadas de acordo com a extração.

O utilitário tabcmd

Outilitário de linha de comando tabcmd tem comandos e opções para controlar a crip-

tografia de extração. Para obter mais informações, consulte a documentação tabcmd.
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Especificar o modo de criptografia de extração ao criar um site

tabcmd createsite <site-name> --extract-encryption-mode [enfor-

ced | enabled | disabled]

Especificar o modo de criptografia de extração ao editar um site

tabcmd editsite <site-name> --extract-encryption-mode [enforced

| enabled | disabled]

Obter o modo de criptografia de extração ao listar sites

tabcmd listsites --get-extract-encryption-mode

Criptografar extrações ao publicar uma pasta de trabalho, fonte de dados ou extração no ser-
vidor

tabcmd publish "filename.hyper" –-encrypt-extracts

Descriptografar todas as extrações em um site

Observação: dependendo do número e do tamanho das extrações, essa operação
pode consumir recursos significativos do servidor. Considere executar este comando

fora do horário comercial normal.

tabcmd decryptextracts <site-name>

Criptografar todas as extrações em um site

Observação: dependendo do número e do tamanho das extrações, essa operação
pode consumir recursos significativos do servidor. Considere executar este comando

fora do horário comercial normal.

tabcmd encryptextracts <site-name>
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Criptografar novamente todas as extrações em um site com novas chaves de criptografia

Você deve especificar um site.

Observação: dependendo do número e do tamanho das extrações, essa operação
pode consumir recursos significativos do servidor. Considere executar este comando

fora do horário comercial normal.

tabcmd reencryptextracts <site-name>

Para obter mais informações, consulte reencryptextracts.

API Rest do Tableau Server

ComaAPI REST do Tableau Server, é possível gerenciar os recursos do Tableau Server

demaneira programática. É possível usar esse acesso para criar seus próprios aplicativos,

ou para criar scripts de interações com os recursos do Tableau Server.

Para saber mais, consulte Métodos de criptografia de extração.

Segurança de rede

Existem três interfaces de rede principais no Tableau Server:

l Cliente para o Tableau Server:O cliente pode ser um navegador daWeb, o

TableauMobile, o Tableau Desktop ou o utilitário tabcmd.

l Tableau Server para seu(s) banco(s) de dadosPara atualizar extrações de
dados oumanipular conexões de banco de dados ativas, o Tableau Server precisa

se comunicar com seus bancos de dados.

l Comunicação de componente do servidor: Isso se aplica somente a implan-
tações distribuídas.

Namaioria das organizações, o Tableau Server tambémé configurado para se comunicar

com a Internet e com um servidor SMTP.
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Cliente para o Tableau Server

Umcliente do Tableau Server pode ser um navegador daWeb, um dispositivo com o

TableauMobile, o Tableau Desktop ou comandos tabcmd. As comunicações entre o

Tableau Server e seus clientes usam solicitações e respostasHTTP padrão. Reco-

mendamos configurar o Tableau Server para HTTPS em todas as comunicações. Quando o

Tableau Server é configurado para SSL, todo o conteúdo e as comunicações entre clientes

são criptografados usando SSL e o protocolo HTTPS é usado para solicitações e respostas.

Por padrão, as senhas são comunicadas dos navegadores e do tabcmd para o Tableau Ser-

ver usando criptografia de chave pública/privada de 1024 bits. Esse nível de criptografia não

é considerado forte o suficiente para comunicações seguras. Além disso, essemétodo, no

qual uma chave pública é enviada para o destinatário claramente e sem autenticação de

camada de rede, é suscetível a ataques nomeio do caminho.

Para proteger o tráfego de rede de clientes para o Tableau Server de forma adequada, é

necessário configurar SSL com um certificado de uma autoridade de certificação confiável.

Consulte Configurar o SSL para tráfego de HTTP externo e do Tableau Server.

Acesso do cliente pela Internet

Recomendamos um servidor de proxy gateway para habilitar o acesso de cliente seguro

pela Internet ao seu Tableau Server. Não recomendamos executar o Tableau Server em

umDMZ ou fora de sua rede interna protegida.

Configure um servidor de proxy reverso, comSSL habilitado, para lidar com todo o tráfego

de entrada da internet. Neste cenário, o proxy reverso é o único endereço IP externo (ou

intervalo de endereços se vários proxies reversos estiverem balanceando a carga de soli-

citações de entrada) com o qual o Tableau Server se comunicará. Proxies reversos são

transparentes para a solicitação de clientes, dessa forma ofuscando as informações de rede

do Tableau Server e simplificando a configuração do cliente.

Para obter informações sobre configuração, consulte Configuração de proxies no Tableau

Server.
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Proteção contra roubo de clique

Como padrão, o Tableau Server tem a proteção contra roubo de clique habilitada. Isso

ajuda a evitar determinados tipos de ataques em que o invasor sobrepõe uma versão trans-

parente da página no topo de uma página de aparência inofensiva, para fazer com que o

usuário clique nos links e insira as informações. Com a proteção contra roubo de clique

habilitada, o Tableau Server impõe determinadas restrições em exibições inseridas. Para

obter mais informações, consulte Proteção contra roubo de clique

Tableau Server para seu banco de dados

OTableau Server faz conexões dinâmicas com bancos de dados para processar conjuntos

de resultados e atualizar extrações. Ele usa drivers nativos para se conectar a bancos de

dados sempre que possível e depende de um adaptador ODBC genérico quando drivers

nativos estiverem indisponíveis. Todas as comunicações com o banco de dados são rote-

adas por meio desses drivers. Assim, configurar o driver para se comunicar em portas não

padrão ou fornecer criptografia de transporte faz parte da instalação do driver nativo. Esse

tipo de configuração é transparente para o Tableau.

Quando um usuário armazena credenciais para fontes de dados externas no Tableau Ser-

ver, elas são armazenados criptografadas no banco de dados interno do Tableau Server.

Quando um processo usa essas credenciais para consultar a fonte de dados externa, o pro-

cesso recupera as credenciais criptografadas do banco de dados interno e descriptografa-

as no processo.

Tableau Server com a Internet

Emalguns casos, nos quais os usuários se conectam a fontes de dados externas, como os

servidores demapa do Tableau, o Tableau Server precisará se conectar à internet. Reco-

mendamos que você execute todos os componentes do Tableau dentro de sua rede pro-

tegida. Portanto, as conexões com a internet podem precisar que você configure o Tableau

Server para usar um proxy de encaminhamento.
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Tableau Server com um servidor SMTP

Você pode configurar o Tableau Server para enviar notificações evento para admi-

nistradores e usuários. A partir da versão 2019.4, o Tableau Server é compatível comTLS

para a conexão SMTP. Consulte Configurar o SMTP.

Comunicação com o repositório

É possível configurar o Tableau Server para usar Secure Sockets Layer (SSL) para comu-

nicações criptografadas em todo o tráfego que é trocado com o repositório Postgres para e

de outros componentes do servidor. Por padrão, o SSL fica desabilitado para comunicações

entre componentes de servidor e o repositório.

Para obter mais informações, consulte Como configurar o SSL para comunicação interna

com o Postgres.

Para obter mais informações, consulte tsm security repository-ssl enable

Comunicação de componente do servidor em um cluster

Existem dois aspectos para a comunicação entre os componentes do Tableau Server em

uma instalação de servidor distribuído: confiança e transmissão. Cada servidor em um clus-

ter do Tableau usa ummodelo confiável rígido para garantir que ele receba solicitações váli-

das de outros servidores no cluster. Computadores no cluster em que um processo de

gateway está em execução aceitam solicitações de terceiros (clientes), a menos que sejam

antecedidos por um balanceador de carga, que recebe as solicitações. Os servidores que

não estejam executando um processo de gateway só aceitam solicitações de outrosmem-

bros confiáveis do cluster. A confiança é estabelecida por uma lista autorizada de endereço

IP, porta e protocolo. Se algum deles for inválido, a solicitação será ignorada. Todos osmem-

bros do cluster podem se comunicar entre si.

Quando um usuário armazena credenciais para fontes de dados externas no Tableau Ser-

ver, elas são armazenados criptografadas no banco de dados interno do Tableau Server.

Quando um processo usa essas credenciais para consultar a fonte de dados externa, o pro-
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cesso recupera as credenciais criptografadas do banco de dados interno e descriptografa-

as no processo.

Proteção contra roubo de clique

A proteção contra ataques de roubos de clique é incluída no Tableau Server.Roubo de cli-

que é um tipo de ataque contra as páginas daWeb, nos quais o invasor tenta fazer com que

os usuários cliquem ou entrem emum conteúdo, ao exibirem a página de ataque em uma

camada transparente sobre uma página não relacionada. No contexto do Tableau Server,

um invasor pode tentar usar um ataque de roubo de clique para capturar as credenciais do

usuário ou fazer com que o usuário altere as configurações no seu servidor. Para obter

mais informações sobre os ataques de roubo de clique, consulte Clickjacking no site Open

Web Application Security Project.

Observação: a proteção contra roubo de clique foi disponibilizada nas versões ante-
riores do Tableau Server, porém estava desativada como padrão. Novas instalações

do Tableau Server 9.1 e versões posteriores sempre terão a proteção contra roubo de

clique, amenos que você a desative.

Efeito da proteção contra roubo de clique

Quando a proteção contra roubo de clique estiver habilitada no Tableau Server, o com-

portamento das páginas carregadas do Tableau Server se altera da seguintemaneira:

l OTableau Server adiciona o cabeçalho X-Frame-Options: SAMEORIGIN a

determinadas respostas do servidor. Nas versões atuais damaioria dos nave-

gadores, esse cabeçalho evita que o conteúdo seja carregado para um elemento

<iframe>, ajudando a evitar ataques de proteção contra roubo de cliques.

l A página de nível superior do Tableau Server não pode ser carregada nos ele-

mentos <iframe>. Isso inclui a página de entrada. Uma consequência é que você
não pode hospedar as páginas do Tableau Server em umaplicativo que você criou.

l Somente as visualizações podem ser inseridas.
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l Se uma exibição inserida exigir as credenciais de fonte de dados, umamensagem é

exibida no elemento <iframe> com um link para abrir a exibição em uma janela

segura, onde o usuário pode inserir com segurança as credenciais. Os usuários

devem verificar sempre o endereço da janela aberta antes de inserir as credenciais.

l As exibições podem ser carregadas somente se incluírem o parâmetro :embed=y na

cadeia de caracteres de consulta, como nesse exemplo:

http://<server>/views/Sales/CommissionModel?:embed=y

Observação: quando a proteção contra roubo de cliques está habilitada, as exi-
bições inseridas que usam aURL copiada da barra de endereços do navegador

talvez não sejam carregadas. Normalmente, essasURLs de exibição contêm o

símbolo de hash (#) após o nome do servidor (por exemplo, http://my-

server/#/views/Sales/CommissionModel?:embed=y) e são blo-

queadas quando a proteção contra roubo de cliques está habilitada no Tableau

Server.

Desabilitar a proteção contra roubo de clique

Você devemanter a proteção contra roubo de clique habilitada, amenos que esteja afe-

tando como os seus usuários trabalham com o Tableau Server. Se deseja desativar a pro-

teção contra roubo de clique, use os seguintes comandos tsm:

1. tsm configuration set -k wgserver.clickjack_defense.enabled

-v false

2.
tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --
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ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Cabeçalhos de resposta HTTP

OTableau Server suporta alguns dos cabeçalhos de resposta especificados noOWASP

Secure Headers Project.

Este tópico descreve como configurar os seguintes cabeçalhos de resposta para o Tableau

Server:

l HTTPStrict Transport Security (HSTS)

l Referrer-Policy

l X-Content-Type-Options

l X-XSS-Protection

OTableau Server tambémoferece suporte ao padrão da Política de segurança de con-

teúdo (CSP). A configuração da CSP não é abordada neste tópico. Consulte Política de

segurança de conteúdo.

Configuração dos cabeçalhos de resposta

Todos os cabeçalhos de resposta são configurados com o comando tsm configuration set.

Ao concluir a configuração dos cabeçalhos de resposta, execute tsm pending-changes

apply.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.
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HTTPStrict Transport Security (HSTS)

OHSTS força a conexão dos clientes ao Tableau Server para se conectarem comHTTPS.

Para obter mais informações, consulte a entrada daOWASP, HTTP Strict Transport Secu-

rity (HSTS).

Opções

gateway.http.hsts

Valor padrão: false

Ocabeçalho do HTTP Strict Transport Security (HSTS) força os navegadores a usa-

rem oHTTPS no domínio onde ele está habilitado.

gateway.http.hsts_options

Valor padrão: "max-age=31536000"

Por padrão, a política do HSTS está definida para um ano (31536000 segundos).

Este período especifica o tempo em que o navegador acessará o servidor por meio do

HTTPS.

Referrer-Policy

A partir da versão 2019.2, o Tableau Server inclui a capacidade de configurar o com-

portamento do cabeçalho HTTP Referrer-Policy. Essa política é habilitada com um com-

portamento padrão que incluirá a URL de origem de todas as conexões "seguras como"

(política no-referrer-when-downgrade). Nas versões anteriores, o cabeçalho Refer-

rer-Policy não foi incluído nas respostas enviadas pelo Tableau Server. Para obter mais

informações sobre as várias opções de política compatíveis com oReferrer-Policy, consulte

a entrada daOWASP, Referrer-Policy.

Opções

gateway.http.referrer_policy_enabled

Valor padrão: true
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Para excluir o cabeçalho Referrer-Policy das respostas enviadas pelo Tableau Ser-

ver, defina esse valor como false.

gateway.http.referrer_policy

Valor padrão: no-referrer-when-downgrade

Esta opção define o referrer-policy para o Tableau Server. Você pode especificar

qualquer uma das cadeias de caracteres de valor da política listadas na tabela Refer-

rer-Policy na página daOWASP.

X-Content-Type-Options

Ocabeçalho de resposta X-Content-Type-Options do HTTP especifica que o tipo deMIME

no cabeçalho Content-Type não deve ser alterado pelo navegador. Em alguns casos, onde

o tipo deMIME não está especificado, o navegador pode tentar determiná-lo, avaliando as

características da carga útil. O navegador exibirá o conteúdo em conformidade. Este pro-

cesso é denominado "detecção". A interpretação errada do tipo deMIME pode levar à vul-

nerabilidades na segurança.

Para obter mais informações, consulte a entrada daOWASP, X-Content-Type-Options.

Opção

gateway.http.x_content_type_nosniff

Valor padrão: true

Comessa opção, o cabeçalho X-Content-Type-Options do HTTP é definido, por

padrão, como "não detecção".

X-XSS-Protection

Ocabeçalho de resposta HTTP X-XSS-Protection é enviado para o navegador para habi-

litar a proteção de scripts entre sites (XSS). O cabeçalho de resposta X-XSS-Protection

substitui as configurações nos casos em que os usuários desabilitaram a proteção XSS no

navegador.

1460 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://owasp.org/www-project-secure-headers/#div-headers
https://owasp.org/www-project-secure-headers/#div-headers
https://owasp.org/www-project-secure-headers/#div-headers


Para obter mais informações, consulte a entrada daOWASP, X-XSS-Protection.

Opção

gateway.http.x_xss_protection

Valor padrão: true

Comessa opção, o cabeçalho de resposta X-XSS-Protection está habilitado por

padrão.

Política de segurança de conteúdo

OTableau Server oferece suporte ao padrão da Política de segurança de conteúdo (CSP).

A CSP tem como objetivo ser uma camada adicional de segurança contra script entre sites e

outros ataques deWebmal intencionados. A CSP foi implementada como um cabeçalho de

resposta HTTP que permite especificas de onde recursos externos, como scripts e imagens,

podem ser carregados com segurança.

Consulte o site doMozilla para obter mais informações sobre a CSP.

Configurar e habilitar a CSP

A CSP foi configurada e habilitada usando o comandoOpções do tsm configuration set. Se

estiver executando o Tableau Server em uma implantação distribuída, execute estes coman-

dos no nó inicial no cluster. A configuração será aplicada no cluster após executar o tsm pen-

ding-changes apply.

Etapa 1: definir diretivas padrão

OTableau Server inclui o conjunto de diretivas padrão na tabela abaixo.

Para definir uma diretiva, use a seguintes sintaxe do tsm:

tsm configuration set -k content_security_policy.-

directive.<directive_name> -v "<value>"

Por exemplo, para definir a diretiva connect_src, execute o comando a seguir:
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tsm configuration set -k content_security_policy.-

directive.connect_src -v "* unsafe-inline"

Opção Valor padrão Descrição

content_security_policy.-
directive.default_src

‘none’ Serve como um fallback

para as diretivas de recu-

peração.

Valores válidos para

default_src.

content_security_policy.-
directive.connect_src

* Restringe asURLs que

podem ser carregadas

usando interfaces de

script.

Valores válidos para con-

nect_src.

content_security_policy.-
directive.script_src

* Especifica fontes válidas

para o JavaScrip.

Valores válidos para

script_src.

content_security_policy.directive.style_
src

* ‘unsafe-inline’ Especifica fontes válidas

para planilhas de estilo.

Valores válidos para

style_src.

content_security_policy.directive.img_
src

* data: Especifica fontes válidas

de imagens e favicons.

Valores válidos para img_
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src.

content_security_policy.directive.font_
src

* data: Especifica fontes válidas

para fontes carregadas

usando@font-face.

Valores válidos para

font_src.

content_security_policy.-
directive.frame_src

* data: Especifica fontes válidas

para contextos de nave-

gação aninhados em car-

regamento usando

elementos como <frame>

e <iframe>.

Valores válidos para

frame_src.

content_security_policy.-
directive.object_src

data: Especifica fontes válidas

para os elementos

<object>, <embed> e

<applet>.

Valores válidos para

object_src.

content_security_policy.-
directive.report_uri

/vizql/csp-report Instrui o agente de usuário

a relatar tentativas de vio-

lação à CSP. Esses rela-

tórios de violação

consistem de documentos

JSON enviados por meio

de uma solicitação do

Tableau Software 1463

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/img-src
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/font-src
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/font-src
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-src
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-src
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/object-src
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/object-src


HTTP POST aoURI espe-

cificado.

Valores válidos para

report_uri.

Etapa 2: acrescentar diretivas adicionais (opcional)

As diretivas padrão incluídas com o Tableau Server são um subconjunto de diretivas sus-

tentadas pela CSP.

Para obter uma lista completa de diretivasCSP suportadas, vá até https://-

developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy.

Você pode adicionar diretivas ao conjunto padrão existente ao adicionar a nova diretiva no

namespace content_security_policy.directive. Note que é necessário incluir o parâmetro -

-force-keys ao adicionar novas diretivas. A sintaxe é a seguinte:

tsm configuration set -k content_security_policy.-

directive.<new_directive_name> -v "<value>" --force-keys

Por exemplo, para adicionar a diretiva worker-src, execute o comando a seguir:

tsm configuration set -k content_security_policy.-

directive.worker-src -v "none" --force-keys

Etapa 3: especificar diretivas apenas de relatórios (opcional)

É possível configurar a CPS para relatar algumas diretivas e impor outras. Ao definir con-

tent_security_policy.enforce_enabled como true, todas as diretivas são impostas (mesmo

se content_security_policy.report_only_enable tambémestiver definido como true).

Para especificar diretivas como "apenas relatório" e não impostas, adicione-as ao names-

pace report_only_directive. Note que é necessário incluir o parâmetro --force-keys ao

adicionar novas diretivas. A sintaxe é a seguinte:
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tsm configuration set -k content_security_policy.report_only_

directive.<directive_name> -v "<value>" --force-keys

Por exemplo, para relatar somente a diretiva script_src , execute o comando a seguir:

tsm configuration set -k content_security_policy.report_only_

directive.script_src -v " http://*.example.com" --force-keys

Etapa 44: habilitar a CSP no Tableau Server

Depois de configurar as diretivas, habilite a CSP no Tableau Server.

As opções a seguir são usadas para habilitar omodo imposição ou somente relatar nas dire-

tivas definidas

Opção Valor padrão Descrição

content_security_policy.enforce_ena-
bled

false Adiciona um cabeçalho

CSP em todas as soli-

citações, para que a vio-

lação seja imposta pelo

navegador.

content_security_policy.report_only_
enabled

true Adiciona um cabeçalho
CSP em todas as soli-
citações, para que as vio-
lações sejam gravadas nos
logs vizql-client, mas não
sejam impostas pelo nave-
gador.

Para habilitar a imposição das diretivasCSP especificadas, execute o seguinte comando

tsm configuration set -k content_security_policy.enforce_enabled

-v true
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Etapa 5: executar o comando tsm pending-changes apply

Ao concluir a configuração da CSP, execute tsm pending-changes apply.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Exibir relatório CSP

Para exibir as violações de CSP de uma determinada visualização em umnavegador que

inclui ferramentas de desenvolvedor. Este exemplo usa o navegador Chrome.

1. Carregue uma visualização teste com as violações que estão hospedadas na implan-

tação do Tableau Server onde você configurou a CSP.

2. Insira CTRL+Shift+I para abrir as ferramentas do desenvolvedor no Chrome.

3. Clique na guiaRede.

4. No campo Filtro, insira csp-report, e clique em Localizar todos.

l Se não houver violações, a pesquisa não retornará relatórios da CSP.

l Se houver violações, clique na guia Cabeçalhos no painel de resultados e role

até a parte inferior para exibir aCarga de solicitação.

SSL

A SSL (Secure Sockets Layer) é uma tecnologia de segurança padrão que estabelece um

link criptografado entre um servidor Web e os clientes. Para usar a SSL, você precisará ins-

talar um certificado SSL no Tableau Server.

Você pode configurar o Tableau Server para usar SSL das seguintesmaneiras:
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l Use SSL para tráfego HTTP externo.

l Use SSL mútuo (demão dupla) entre clientes (Tableau Desktop, navegadores da

Web e tabcmd.exe) e o Tableau Server.

l Use SSL para todo o tráfego de HTTP entre componentes de servidor internos e o

repositório.

Se você estiver usando o SSLmútuo, cada cliente tambémprecisará de um certificado.

Observação: o Tableau Server usa o SSL para autenticação de usuário. OSSL não é

usado para identificar permissões e autorização para conteúdo (fontes de dados e pas-

tas de trabalho) hospedado no Tableau Server.

Configurar o SSL para tráfego de HTTP externo e do Tableau Server

Configure o Tableau Server para usar comunicações criptografadas por SSL (Secure

Sockets Layer) em todo o tráfego HTTP externo. A configuração do SSL garante que o

acesso ao Tableau Server seja seguro e que as informações confidenciais transmitidas

entre o servidor e os clientes do Tableau (como Tableau Desktop, API REST, extensão do

Analytics e assim por diante) sejam protegidas. As etapas sobre como configurar o servidor

para SSL são descritas neste tópico; no entanto, primeiro, adquira um certificado de uma

autoridade confiável e depois importe os arquivos de certificado no Tableau Server.

A autenticação por SSLmútuo não é compatível com o TableauMobile.

Requisitos do certificado SSL

Adquira um certificado Apache SSL de uma autoridade confiável (por exemplo, Verisign,

Thawte, Comodo, GoDaddy). Você tambémpode usar um certificado interno emitido por

sua empresa. Certificados curinga, que permitem que você use SSL commuitos nomes de

host dentro domesmo domínio, também têm suporte.

Siga as diretrizes e os requisitos ao obter um certificado SSL para comunicação externa de

e para o Tableau Server:
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l Todos os arquivos de certificado deve ser certificados X509 codificados por PEM váli-

dos com a extensão .crt.

l Use um certificado SSL SHA-2 (256 ou 512 bits). A maioria dos navegadores não se

conectam a um servidor que apresenta um certificado SHA-1.

l Além do arquivo de certificado, você tambémdeve adquirir o arquivo de chave de cer-

tificado SSL correspondente. O arquivo chave deve ser um arquivo chave privado

RSA ouDSA (com a extensão .key por convenção).

Você pode usar a proteção por frase secreta no arquivo de chave. A frase secreta

inserida durante a configuração será criptografada em períodos de inatividade. No

entanto, se você desejar usar omesmo certificado para SSL e SAML, use um

arquivo de chave que não seja protegido por frase secreta.

l Arquivo da cadeia de certificados SSL: um arquivo da cadeia de certificados é neces-

sário para o Tableau Desktop noMac e para o Tableau Prep Builder noWindows. O

arquivo em cadeia tambémé necessário para o aplicativo TableauMobile se a

cadeia de certificados do Tableau Server não for confiável pelo sistema operacional

iOS ou Android no dispositivomóvel.

O arquivo de cadeia é uma concatenação de todos os certificados que formama

cadeia de certificados para o certificado do servidor. Todos os certificados no arquivo

devem ser x509 codificados por PEM, e o arquivo deve ter a extensão .crt (não

.pem).

l OTableau Server oferece suporte a certificados curinga para diversos subdomínios.

l Verifique se o domínio, nome do host ou endereço IP que os clientes usam para se

conectar ao Tableau Server está incluído no campoNomes alternativos do assunto

(SAN). Muitos clientes (navegadores do Tableau Prep, Chrome e Firefox etc.) exi-

gem uma entrada válida no campo SAN para estabelecer uma conexão segura.
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Observação: se você planeja configurar o Tableau Server para logon único usando
SAML, consulte Uso do certificado SSL e arquivos-chave para SAML nos requisitos do

SAML para ajudar a determinar se osmesmos arquivos de certificado devem ser usa-

dos para o SSL e o SAML.

Configurar SSL para um cluster

É possível configurar um cluster do Tableau Server para usar SSL. Se o nó inicial estiver

executando o processo de gateway (o que ele faz por padrão), é necessário configurar o

SSL apenas nesse nó, usando as etapas descritas neste tópico.

SSL com vários gateways

Umcluster do Tableau Server de alta disponibilidade pode incluir diversos gateways, ante-

cedidos por um balanceador de carga. Se estiver configurando este tipo de cluster para

SSL, há as seguintes opções:

l Configurar o balanceador de carga para SSL: o tráfego é codificado dos nave-
gadores daWeb do cliente até o balanceador de carga. O tráfego do balanceador de

carga para os processos de gateway do Tableau Server não é criptografado.

Nenhuma configuração SSL é necessária no Tableau Server. Tudo é controlado pelo

balanceador de carga.

l Configurar o Tableau Server para SSL: o tráfego é codificado dos navegadores
daWeb do cliente até o balanceador de carga e do balanceador de carga aos pro-

cessos de gateway do Tableau Server. Para obter mais informações, avance para a

próxima seção.

Informações de configuração adicionais dos ambientes de
cluster do Tableau Server

Quando quiser usar o SSL em todos os nós do Tableau Server que executam umprocesso

de gateway, conclua as etapas a seguir.
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1. Configure o balanceador de carga para passagemSSL.

Ou então, se desejar usar uma porta diferente da 443, poderá configurar o balan-

ceador de carga externo para encerrar a porta não padrão do cliente. Neste cenário,

o próximo passo é configurar o balanceador de carga para se conectar ao Tableau

Server pela porta 443. Para obter assistência, consulte a documentação fornecida

sobre o balanceador de carga.

2. Confira se o certificado do SSL foi emitido com o nome de host do balanceador de

carga.

3. Configure o nó do Tableau Server para o SSL.

4. Se você estiver usando SSLmútuo, faça upload do arquivo de certificado SSLCA.

Consulte tsm authentication mutual-ssl <commands>.

O certificado SSL e os arquivos de chave serão distribuídos para cada nó como parte do

processo de configuração.

Preparação do ambiente

Ao obter arquivos de certificado da CA, salve-os em um local acessível pelo Tableau Ser-

ver e observe os nomes dos arquivos .crt e .key do certificado, bem como o local em que

foram salvos. Será necessário fornecer essas informações para o Tableau Server ao habi-

litar o SSL.

Configurar o SSL no Tableau Server

Use ométodomais confortável para você.

Usar a interface na Web do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Na guiaConfiguração, selecioneSegurança > SSL externo.
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Observação: se você estiver atualizando ou alterando uma configuração exis-
tente, clique emRedefinir para limpar as configurações existentes antes de pros-
seguir.

3. EmSSL do servidor Web externo, selecioneHabilitar SSL para comunicação
do servidor.

4. Faça upload do certificado e arquivos-chave e, caso necessário para seu ambiente,

faça upload do arquivo de cadeia e insira a fase secreta de chave:

Se você estiver executando o Tableau Server em uma implantação distribuída, esses

arquivos serão automaticamente distribuídos para cada nó apropriado no cluster.

5. Clique emSalvar alterações pendentes.

6. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

7. Clique emAplicar alterações e reiniciar.
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Usar a CLI do TSM

Depois de copiar os arquivos de certificado no computador local, execute os comandos a

seguir:

tsm security external-ssl enable --cert-file <path-to-file.crt>

--key-file <path-to-file.key>

tsm pending-changes apply

Consulte a referência de comando em tsm security external-ssl enable para determinar se

deseja incluir opções adicionais a external-ssl enable. O Tableau tem reco-

mendações específicas para a opção --protocols.

O comando external-ssl enable command importa as informações dos arquivos

.crt e .key. Quando este comando é executado em umnó de um cluster do Tableau Server,

ele tambémdistribui as informações para qualquer outro nó de gateway.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Redirecionamento e registros de porta

Após configurar o servidor para SSL, ele aceita solicitações para a porta não SSL (o

padrão é a porta 80) e automaticamente redireciona para a porta SSL 443.
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Observação: o Tableau Server oferece suporte apenas à porta 443 como a porta
segura. Ele não pode ser executado em um computador em que qualquer outro apli-

cativo esteja usando a porta 443.

Os erros de SSL são registrados no seguinte local. Use esse registro para solucionar pro-

blemas de validação e criptografia:

\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\httpd\error.log

Alterar ou atualizar o certificado SSL

Depois de configurar o SSL, talvez seja necessário atualizar o certificado periodicamente.

Em alguns casos, talvez você precise alterar o certificado paramudanças operacionais no

ambiente de TI. Em ambos os casos, você deve usar o TSMpara substituir o certificado SSL

que já foi configurado para SSL externo.

Não copie um novo certificado no diretório de arquivos do sistema operacional. Em vez

disso, ao adicionar o certificado com a interface do usuário naWeb TSMou o comando tsm

security external-ssl enable, o arquivo do certificado é copiado para o arma-

zenamento de certificados apropriado. Em uma implantação distribuída, o certificado tam-

bém é copiado entre os nós no cluster.

Para alterar ou atualizar o certificado SSL (e o arquivo-chave correspondente, se neces-

sário), siga as etapas na seção anterior deste tópico, Configurar o SSL no Tableau Server.

Depois de alterar o certificado, você deve executar o tsm pending-changes apply

para reiniciar os serviços do Tableau Server. Também recomendamos reiniciar quaisquer

outros serviços no computador que usem o certificado SSL. Se estiver alterando um cer-

tificado raiz no sistema operacional, deverá reiniciar o computador.
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Exemplo: Certificado SSL - Gerar uma chave e CSR

Importante: este exemplo tempor objetivo oferecer direçõesgeraisa profissionaisde TI experientescom requisitose con-

figuração deSSL.O procedimento descrito neste artigo é umdosváriosmétodosdisponíveisque podemser usadospara

gerar osarquivosexigidos. O processo descrito aqui deve ser tratado comoumexemplo e não comouma recomendação.

Ao configurar o Tableau Server para que ele use a criptografia Secure Sockets Layer

(SSL), isso o ajuda a garantir que o acesso ao servidor seja seguro, e que os dados envi-

ados entre o Tableau Server e o Tableau Desktop estejam protegidos.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Exemplo: Certificado SSL - Gerar

uma chave e CSR.

OTableau Server usa o Apache, que inclui OpenSSL. Use o kit de ferramentas

OpenSSL para gerar um arquivo chave e o Certificate Signing Request (Solicitação de assi-

natura de certificado, CSR) que podem ser usados para obter um certificado SSL assi-

nado.

Etapas para gerar uma chave e CSR

Para configurar o Tableau Server para que use SSL, é necessário ter um certificado SSL.

Para obter o certificado SSL, conclua estas etapas:

1. Definir a variável do ambiente de configuraçãoOpenSSL (opcional).
2. Gerar um arquivo chave.
3. Criar uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR).
4. Enviar o CSR a uma autoridade de certificação (CA) para obter o certificado SSL.
5. Usar a chave e o certificado para configurar o Tableau Server para usar SSL.

É possível encontrar informações adicionais na página de Perguntas Frequentes do SSL

no site da Apache Software Foundation.
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Configurar um certificado para vários nomes de domínio

OTableau Server habilita o SSL para vários domínios. Para configurar esse ambiente, é

necessário modificar o arquivo de configuraçãoOpenSSL, openssl.conf, e configurar um cer-

tificado Subject Alternative Name (SAN) no Tableau Server. Consulte Para certificados

SAN: modifique o arquivo de configuraçãoOpenSSL a seguir.

Definir a variável do ambiente de configuração OpenSSL
(opcional)

Para evitar usar o argumento -config com cada uso do openssl.exe, é possível usar a vari-

ável de ambiente OPENSSL_CONF, para garantir que o arquivo de configuração correto seja

usado e que todas as alterações de configuração feitas em procedimentos subsequentes

neste artigo gerem os resultados esperados (por exemplo, é preciso definir a variável de

ambiente para adicionar umSAN ao seu certificado).

Abra um prompt de comando como umadministrador e execute o seguinte comando:

set OPENSSL_CONF=c:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\apache.<version_code>\conf\openssl.cnf

Observação: ao definir a variável do ambiente de configuraçãoOpen SSL, não colo-
que o caminho do arquivo entre aspas.

Gerar uma chave

Gere um arquivo de chave que será usado para gerar um pedido de assinatura de cer-

tificado.

1. Abra o prompt de comando como administrador, e navegue pelo diretórioApache do
Tableau Server. Por exemplo, execute o comando a seguir:
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cd C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\apache.<version_code>\bin

2. Execute o comando a seguir para criar o arquivo chave:

openssl.exe genrsa -out <yourcertname>.key 4096.

Observação: este comando usa um comprimento de 4096 bits para a chave.

Escolha um comprimento de bit com, nomínimo, 2048 bits, pois a comunicação

criptografada com um comprimento de bit menor émenos segura. Se um valor

não for proporcionado, 512 bits é usado.

Criar uma solicitação de assinatura de certificado a ser envi-
ada a uma autoridade de certificação

Use o arquivo de chave criado com o procedimento acima para gerar a Certificate Signing

Request (Solicitação de Assinatura de Certificado, CSR). Envie o CSR para uma auto-

ridade de certificação (CA) para obter o certificado assinado.

Importante: se deseja configurar um certificado SAN para usar o SSL em vários domí-

nios, primeiro conclua as etapas na seção Para certificados SAN: modifique o arquivo

de configuração doOpenSSL e, em seguida, retorne a essa etapa para gerar um

CSR.

1. Execute o comando a seguir para criar um arquivo de certificate signing request (soli-

citação de assinatura de certificado, CSR):

openssl.exe req -new -key yourcertname.key -out your-

certname.csr.

1476 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Se a variável do ambiente de configuraçãoOpenSSL não foi definida,OPENSSL_

CONF, uma dasmensagens a seguir poderão aparecer:

l Umamensagem de erro sobre a falha no carregamento das informações de

configuração. Neste caso, redigite o comando acima com o seguinte parâ-

metro:-config ..\conf\openssl.cnf.

l Umaviso que o diretório /usr/local/ssl não pôde ser encontrado. Este

diretório não existe noWindows, basta ignorar estamensagem. Oarquivo será

criado com sucesso.

Para definir uma variável de ambiente de configuraçãoOpenSSL, consulte a seção

Definir a variável do ambiente de configuraçãoOpenSSL (opcional) neste artigo.

2. Quando solicitado, insira as informações obrigatórias.

Observação: paraNome comum,digite o nome do Tableau Server. O nome do

Tableau Server é a URL que será usada para acessar o Tableau Server. Por

exemplo, se o Tableau Server for acessado ao digitar tableau.example.com

na barra de endereços do navegador, então o tableau.example.com é o

nome comum. Se o nome comumnão coincidir com o nome do servidor, haverá

erros quando um navegador ou o Tableau Desktop tentar conectar-se ao

Tableau Server.

Enviar o CSR a uma autoridade de certificação para obter o
certificado SSL

Envie o CSR a um certificate authority (autoridade de certificação, CA) comercial para soli-

citar o certificado digital. Para informações, consulte o artigo daWikipedia Autoridade de cer-

tificação e outros artigos relacionados que possam ajudá-lo a decidir qual CA usar.
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Usar a chave e o certificado para configurar o Tableau Ser-
ver

Quando você tem a chave e o certificado da CA, pode configurar o Tableau Server para

usar o SSL. Para ver as etapas, consulte Configurar SSL externo.

Para certificados SAN: modifique o arquivo de configuração do OpenSSL

Na instalação padrão doOpenSSL, alguns recursos não são habilitados por padrão. Para

usar o SSL com vários nomes de domínio, antes de gerar o CSR, complete estas etapas

paramodificar o arquivo openssl.cnf.

1. Abra oWindowsExplorer e navegue até a pasta conf do Apache para o Tableau
Server.

Por exemplo: C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\<version_

code>\apache\conf

2. Abra openssl.cnf em umeditor de texto e encontre a seguinte linha: req_exten-
sions = v3_req

Esta linha pode ter recebido comentários com o sinal (#) no início.

Se a linha tiver comentários, retire-os apagando os caracteres # e espaço do
começo da linha.

3. Vá até a seção [ v3_req ] do arquivo. As primeiras linhas apresentam o seguinte
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texto:

# Extensions to add to a certificate request.
basicConstraints = CA:FALSE

keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEn-

cipherment

Após a linha keyUsage, insira a seguinte linha:

subjectAltName = @alt_names.

Se você estiver criando um certificado SAN autoassinado, faça o seguinte para con-

ceder a permissão de assinatura no certificado:

a. Añada <code>cRLSign</code> y <code>keyCertSign</code> a la línea

<strong>keyUsage</strong> del siguientemodo: keyUsage = nonRe-

pudiation, digitalSignature, keyEncipherment, cRLSign,

keyCertSign

b. Após a linha keyUsage, insira a seguinte linha:subjectAltName = @alt_

names

4. Na seção [alt_names], forneça os nomes de domínio que deseja usar com o SSL.

DNS.1 = [domain1].
DNS.2 = [domain2]

DNS.3 = [etc]

A imagem a seguir mostra os resultados em destaque, com o texto demarcação que

seria substituído pelos seus nomes de domínio.
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5. Salve e feche o arquivo.

6. Conclua as etapas na seção acimaCriar uma solicitação de assinatura de certificado

a ser enviada a uma autoridade de certificação.

Informações adicionais

Caso prefira usar uma versão diferente doOpenSSL, faça o download emOpen SSL for

Windows.

Como configurar o SSL para comunicação interna com o Postgres

É possível configurar o Tableau Server para usar SSL (TLS) na comunicação crip-

tografada entre o repositório do Postgres e outros componentes do servidor. Por padrão, a

comunicação que está interna com os componentes do Tableau Server não é crip-

tografada.

Enquanto habilita o suporte para o SSL interno, tambémé possível configurar o suporte

para conexões diretas com o repositório dos clientes do Tableau, como o Tableau Desktop,

o TableauMobile e os navegadores deWeb da REST API.

Usar a interface na Web do TSM

1. Como administrador do servidor, abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850
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Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb do

Tableau ServicesManager.

2. Na guiaConfiguração, selecioneSegurança > Repositório SSL.

3. Selecione uma das opções para usar o repositório SSL.

l Necessário para todas as conexões—usa o SSL para comunicação interna

do Tableau Server, e requer SSL para clientes do Tableau e qualquer cliente

externo (não Tableau) que se conecta diretamente ao repositório, incluindo

aqueles que usam o usuário tableau ou readonly.

Importante: amenos que você conclua as etapas emConfigurar Postgres

SSL para permitir conexões diretas de clientes, para colocar os arquivos

de certificado no local correto nos computadores clientes, clientes Tableau

e clientes postgres externos não poderão validar a identidade do repo-

sitório do Tableau comparando certificados nos computadores cliente com

o certificado SSL do computador do repositório.

l Opcional para conexões do usuário—Quando ativado, o Tableau usa o
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SSL para comunicação interna do Tableau Server e suporta, mas não requer,

SSL para conexões diretas ao servidor dos clientes Tableau e clientes exter-

nos.

l Desativado para todas as conexões (padrão)—a comunicação interna do

servidor não é codificada e o SSL não é necessário para conexões diretas dos

clientes.

4. Clique emOK.

As duas primeiras opções geram arquivos de certificado do servidor, server.crt e
server.key, e os coloca no local a seguir:

C:/ProgramData/Tableau/Tableau Ser-

ver/data/tabsvc/config/pgsql<version>/security

Use este arquivo .crt se precisar configurar clientes para conexões diretas.

Usar a CLI do TSM

Para habilitar o SSL para tráfego interno entre os componentes do servidor, execute os

seguintes comandos:

tsm security repository-ssl enable

tsm pending-changes apply

O que o comando faz

Ocomando repository-ssl enable gera arquivos de certificado do servidor, o qual

ele coloca no local a seguir:

C:/ProgramData/Tableau/Tableau Ser-

ver/data/tabsvc/config/pgsql<version>/security

1482 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Por padrão, esse comando define o Tableau Server para exigir SSL para tráfego entre o

repositório e outros componentes do servidor, assim como para conexões diretas dos cli-

entes do Tableau (para conexões por meio dos usuários tableau ou readonly).

Para concluir a configuração, execute as etapas descritas emConfigurar Postgres SSL

para permitir conexões diretas de clientes para colocar os arquivos de certificado no local

adequado nos computadores de cliente.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Opção para habilitar o repository-ssl

Se deseja solicitar o SSL apenas para comunicação interna do Tableau Server, não para

conexões diretas de aplicativos do cliente, use a opção a seguir com o comando repo-

sitory-ssl enable:

--internal-only

Ambientes do cluster

Ao executar o repository-ssl enable em umnó de um cluster, ele copiará o arquivo

de certificado necessário para amesma localização em cada nó.

Para obter mais informações sobre como baixar o certificado público para conexões diretas,

consulte Configurar Postgres SSL para permitir conexões diretas de clientes.
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Configurar Postgres SSL para permitir conexões diretas de clientes

Quando Tableau Server estiver configurado para usar o SSL para comunicação interna

com o repositório postgres, você tambémpode precisar que clientes Tableau e clientes

postgres externos, que se conectam diretamente ao repositório, verifiquem a identidade do

repositório postgres do Tableau, comparando o certificado SSL apresentado pela instância

postgres interna com o certificado distribuído ao cliente Tableau ou postgres externo.

As conexões diretas incluem as que usam o usuário tableau ou readonly. Os exemplos de
clientes Tableau incluem o Tableau Desktop, o TableauMobile, a REST API e nave-

gadores daWeb.

1. Habilite o SSL interno para o repositório executando os seguintes comandos:

tsm security repository-ssl enable

tsm pending-changes apply

Isso habilita o suporte ao SSL interno e gera novos arquivos de chave e certificados

de servidor e exige que todos os clientes do Tableau usem o SSL para se conectar

ao repositório. Para obter opções e comandos repository-ssl adicionais, consulte tsm

security.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

2. (Opcional) Se você configurou o computador cliente para validar as conexões Post-

gres SSL, deve importar o certificado gerado pelo Tableau Server para os com-

putadores que executam o Tableau Desktop. Para cada computador cliente que se

conectará diretamente ao repositório, faça o seguinte:
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l Copie o arquivo server.crt para o computador cliente. É possível encontrar

esse arquivo no seguinte diretório:

C:/ProgramData/Tableau/Tableau Ser-

ver/data/tabsvc/config/pgsql_0.<version_code>/security

Observação: não copie server.key para o computador cliente. Esse
arquivo reside apenas no servidor.

l Importe o certificado para o armazenamento de certificados do computador.

Para obter informações, use a documentação do fabricante do sistema ope-

racional.

3. (Opcional) Configure qualquer cliente externo (não Tableau) postgres (PgAdmin ou

Dbeaver, por exemplo) para verificar a identidade do repositório postgres do Tableau

Server. Faça isso no driver JDBC postgresql que o cliente está usando para conectar

definindo a diretiva "sslmode" para "verify-ca" ou "verify-full". As opções disponíveis

podem ser diferentes dependendo da versão do driver postgres que está sendo

usado. Para obter mais informações, consulte a documentação da unidade sobre o

suporte ao SSL.

Configurar autenticação do SSL mútuo

Ao usar o SSLmútuo, é possível fornecer uma experiência de acesso direto ao Tableau Ser-

ver aos usuários do Tableau Desktop, do TableauMobile e a outros clientes aprovados do

Tableau. Com oSSLmútuo, quando um cliente com um certificado SSL válido conecta-se

ao Tableau Server, o Tableau Server confirma a existência do certificado do cliente e auten-

tica o usuário, com base no nome de usuário no certificado. Se o cliente não tiver um cer-

tificado SSL válido, o Tableau Server poderá recusar a conexão.

Você tambémpode configurar o Tableau Server para retornar à autenticação de nome de

usuário/senha se houver falha no SSLmútuo. Além disso, um usuário poderá fazer logon
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usando a API REST com umnome de usuário e senha (se existir), se a autenticação de fall-

back estiver configurada ou não.

Limites de tempo da sessão de autenticação do usuário

Quando os usuários fazem logon comSSLmútuo, a sessão de autenticação é regida pelo

mesmométodo da configuração da sessão de autenticação global do Tableau Server.

Para clientes que se conectam ao Tableau Server usando um navegador daWeb, a con-

figuração da sessão de autenticação global é descrita na Lista de verificação do reforço de

segurança, consulte Consulte 10. Verificar a configuração de tempo da sessão.

As sessões para clientes conectados (Tableau Desktop, TableauMobile, Tableau Prep

Builder e Bridge) usam tokensOAuth paramanter os usuários conectados por meio do res-

tabelecimento de uma sessão. Por padrão, todos os tokens de cliente OAuth são rede-

finidos após um ano. Um token de cliente expira quando não é usado em 14 dias. Você

pode alterar esses valores ao definir as opções refresh_token.absolute_expiry_

in_seconds e refresh_token.idle_expiry_in_seconds. Consulte Opções do

tsm configuration set.

Uso de certificados

Antes de habilitar e configurar o SSLmútuo, você deve configurar o SSL externo. OSSL

externo autentica o Tableau Server ao cliente e criptografa a sessão usando o certificado e

a chave, necessários quando você configura o SSL externo.

Para SSLmútuo, é necessário um arquivo de certificado adicional. O arquivo é uma con-

catenação de arquivos de certificação CA. O tipo de arquivo deve ser .crt. Uma "CA" é

uma autoridade de certificação que emite certificados aos computadores clientes que se

conectarão ao Tableau Server. A ação de upload do arquivo de certificado CA estabelece

uma confiança, que permite ao Tableau Server autenticar os certificados individuais que

são apresentados pelos computadores clientes.

Como parte do seu plano de recuperação de desastres, recomendamosmanter um backup

dos arquivos de certificado e revogação (se aplicável) em um local seguro fora do Tableau

Server. Os arquivos de certificado e revogação que você adiciona ao Tableau Server serão
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armazenados e distribuídos a outros nós pelo Serviço de arquivos do cliente. No entanto, os

arquivos não são armazenados em um formato recuperável. Consulte Serviço de arquivo do

cliente do Tableau Server.

Chave RSA e tamanhos de curva ECDSA

Ocertificado CA usado para SSLmútuo deve ter uma força de chave RSA de 2048 ou um

tamanho de curva ECDSA de 256.

Você pode configurar o Tableau Server para aceitar os tamanhosmenos seguros definindo

as respectivas chaves de configuração:

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size

Consulte Opções do tsm configuration set.

Requisitos do certificado do cliente

Os usuários que se autenticam no Tableau Server comSSLmútuo devem apresentar um

certificado de cliente que atenda aos requisitosmínimos de segurança.

Algoritmo de assinatura

Os certificados do cliente devem usar o algoritmo de assinatura SHA-256 oumaior.

O Tableau Server configurado para autenticação SSLmútua bloqueará a autenticação de

usuários com certificados de clientes que usam o algoritmo de assinatura SHA-1.

Os usuários que tentarem fazer logon com certificados de cliente SHA-1 encontram umerro

"Não foi possível entrar" e o seguinte erro será visível nos registros do VizPortal:

Unsupported client certificate signature detected: [certificate

Signature Algorithm name]
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Você pode configurar o Tableau Server para aceitar o algoritmo de assinatura SHA-1

menos seguro definindo a opção de configuração tsm ssl.client_certificate_login.-

blocklisted_signature_algorithms.

Chave RSA e tamanhos de curva ECDSA

Ocertificado do Cliente usado para SSLmútuo deve ter uma força de chave RSA de 2048

ou um tamanho de curva ECDSA de 256.

OTableau Server falhará nas solicitações de autenticaçãomútua dos certificados do cli-

ente que não atendam a esses requisitos. Você pode configurar o Tableau Server para

aceitar os tamanhosmenos seguros definindo as respectivas chaves de configuração:

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size

Consulte Opções do tsm configuration set.

Usar a interface na Web do TSM

1. Configurar o SSL para tráfego de HTTP externo e do Tableau Server.

2. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

3. Na guiaConfiguração, selecione Identidade e acesso do usuário >Método de
autenticação.

4. EmMétodo de autenticação, selecioneSSL mútuo nomenu suspenso.

5. EmSSLMútuo, selecioneUsar SSL mútuo e entrar automaticamente com os
certificados do cliente.

6. Clique emSelecionar arquivo e faça upload do arquivo de certificado de auto-
ridade de certificação (CA) no servidor.
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Oarquivo (.crt) é um arquivo completo que inclui certificados de CAs que são usados

para autenticação do cliente. O arquivo que você carrega deve ser uma concatenação

dos vários arquivos de certificado codificados pelo PEM, por ordem de preferência.

7. Insira as informações de configuração SSL restantes da sua empresa.

Formato do nome de usuário: quando o Tableau Server estiver configurado para
SSLmútuo, o servidor vai obter o nome de usuário do certificado do cliente, para que

possa estabelecer um logon direto para o usuário cliente. O nome usado pelo Tableau

Server dependerá de como o Tableau Server é configurado para a autenticação do

usuário:

l Autenticação local—O Tableau Server usa UPN (User Principal Name) do cer-
tificado.

l Active Directory (AD) —O Tableau Server usa LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol) para obter o nome do usuário.

Como alternativa, você pode definir o Tableau Server para usar o CN (Common

Name) do certificado do cliente.

8. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de con-
figuração.

9. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:
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10. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Usar a CLI do TSM

Etapas 1: exigir o SSL para comunicação de servidor externa

Para configurar o Tableau Server para usar o SSL para comunicação externa entre o

Tableau Server e os clientes daWeb, execute o comando external-ssl enable da

forma a seguir, ao fornecer os nomes para os arquivos de certificado .crt e.key do servidor:

tsm security external-ssl enable --cert-file <file.crt> --key-

file <file.key>

l Para --cert-file e --key-file, especifique o nome de arquivo e a localização

onde os arquivos de chave (.key) e de certificado SSL (.crt) emitidos pela CA do ser-

vidor foram salvos.

l Ocomando acima pressupõe que o logon foi feito com umusuário que tem a função

de siteAdministrador de servidor no Tableau Server. Em vez disso, use os parâ-

metros -u e -p para especificar um usuário administrador e uma senha.

l Se o arquivo de chave de certificado exigir uma frase secreta, inclua o parâmetro --

passphrase e o valor.

Etapa 2: configurar e habilitar SSL mútuo

Adicione a autenticaçãomútua entre o servidor e cada cliente, além de permitir que usu-

ários clientes do Tableau sejam autenticados diretamente depois de fornecerem suas cre-

denciais pela primeira vez.
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1. Execute o seguinte comando:

tsm authentication mutual-ssl configure --ca-cert <cer-

tificate-file.crt>

Para --ca-cert, especifique a localização e o nome do arquivo do arquivo de cer-

tificado da lista de revogação.

O arquivo (.crt) é um arquivo completo que inclui certificados de CAs que são usados

para autenticação do cliente. O arquivo que você carrega deve ser uma concatenação

dos vários arquivos de certificado codificados pelo PEM, por ordem de preferência.

2. Execute os comandos a seguir para habilitar SSL mútuo e aplicar as alterações:

tsm authentication mutual-ssl enable

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Opções adicionais para SSL mútuo

É possível usar mutual-ssl configure para configurar o Tableau Server para supor-

tar as opções a seguir.

Para obter mais informações, consulte tsm authenticationmutual-ssl <commands>.
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Autenticação de fallback

Quando o Tableau Server for configurado para SSLmútuo, a autenticação é automática e

os clientes devem ter um certificado válido. É possível configurar o Tableau Server para per-

mitir uma opção de fallback, aceitar a autenticação do nome de usuário e da senha.

tsm authentication mutual-ssl configure -fb true

OTableau Server aceita autenticação com nome de usuário e senha de clientesREST

API, mesmo que a opção acima esteja definida como false.

Mapeamento de nome de usuário

Quando o Tableau Server está configurado para SSLmútuo, o servidor autenticará o usu-

ário diretamente ao obter o nome de usuário do certificado de cliente. O nome que o

Tableau Server usa depende de como o servidor é configurado para a autenticação do usu-

ário:

l Autenticação local: usa o UPN (User Principal Name; Nome de usuário
principal) do certificado.

l Active Directory (AD): usa o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol; Pro-

tocolo leve de acesso ao diretório) para obter o nome de usuário.

É possível substituir um destes padrões para definir que o Tableau Server use o nome

comum.

tsm authentication mutual-ssl configure -m cn

Para obter mais informações, consulte Mapeamento de um certificado de cliente para um

usuário durante a autenticaçãomútua

Lista de revogação de certificados (CRL)

Pode ser preciso especificar umaCRL se suspeitar que uma chave privada foi com-

prometida ou se uma autoridade de certificação (CA) não emitiu um certificado cor-

retamente.
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tsm authentication mutual-ssl configure -rf <revoke-file.pem>

Mapeamento de um certificado de cliente para um usuário durante a autenticação mútua

Quando você usa a autenticação de SSLmútuo (demão dupla), o cliente apresenta seu cer-

tificado para o Tableau Server como parte do processo de autenticação. Tableau ServerEm

seguida, mapeia as informações de usuário no certificado do cliente para uma identidade de

usuário conhecida. A estratégia que o Tableau Server usa para realizar omapeamento de

clientes depende do conteúdo de certificados de cliente na sua empresa.

Este tópico aborda como as informações em um certificado de cliente podemmapear para

uma identidade de usuário e como alterar a forma demapeamento do Tableau Server. Para

entender como omapeamento ocorre e se você precisa alterá-lo, é necessário saber como

os certificados de cliente são estruturados na empresa.

l Opções demapeamento de nome de usuário

l Alterar omapeamento de certificado

l Analisar a ambiguidade de nome de usuário em empresas com vários domínios

Opções de mapeamento de nome de usuário

OTableau Server usa uma das seguintes abordagens paramapear um certificado de cliente

para uma identidade de usuário:

l Active Directory. Se o Tableau Server estiver configurado para usar o Active Direc-
tory na autenticação de usuário, quando o Tableau Server receber um certificado de

cliente, ele passará o certificado para o Active Directory, quemapeará o certificado

para a identidade do Active Directory. Qualquer informação explícita do nome de usu-

ário no certificado é ignorada.

Observação: Esta abordagem exige que os certificados do cliente sejam publi-

cados para as contas de usuário no Active Directory.
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l Nome de usuário principal (UPN). Um certificado de cliente pode ser configurado

para armazenar o nome de usuário no campo de nome de usuário principal. O

Tableau Server lê o valor de UPN e usa-o paramapear um usuário no Active Direc-

tory ou para um usuário local.

l Nome comum (CN). Um certificado de cliente pode ser criado para armazenar o

nome de usuário no campo de nome comumdo certificado. OTableau Server lê o

valor de CN emapeia-o para usuário no Active Directory ou para um usuário local.

Se você configurar o servidor para a autenticação do Active Directory e omapeamento do

nome de usuário UPN ouCN, coloque o nome do usuário em umdos seguintes formatos:

username, domain/username ou username@domain.

Por exemplo: jsmith, example.org/jsmith ou jsmith@example.org.

Se o servidor usar a autenticação local, o formato do nome nos camposUPN ouNC não é

predeterminado, mas o nome no campo deve corresponder a um nome de usuário no ser-

vidor.

Alterar o mapeamento de certificado

Use os comandos tsm authenticationmutual-ssl <commands> paramapear um certificado

de cliente para uma identidade de usuário no Tableau Server: 

tsm authentication mutual-ssl configure -m <value>

Os valores possíveis são ldap para omapeamento do Active Directory, upn para omape-

amento de UPN ou cn para omapeamento de CN.

Ao instalar e configurar o Tableau Server pela primeira vez, o servidor define omape-

amento de nome de usuário padrão para corresponder com o tipo de autenticação do ser-

vidor:

l Se o servidor estiver configurado para usar o Active Directory, tambémusará o

Active Directory paramapear o certificado para a identidade de usuário.
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l Se o servidor estiver configurado para usar a autenticação local, ele obterá o valor de

nome de usuário do campoUPN no certificado.

Se o comportamento padrão de como o Tableau Server mapeia um nome de usuário para

uma identidade não estiver correto na configuração do servidor, execute o conjunto de

comandos a seguir para alterar omapeamento e usar o valor CN:

tsm authentication mutual-ssl configure -m cn

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Analisar a ambiguidade de mapeamento do nome de usuário em empresas com vários domí-
nios

Emalgumas circunstâncias, o nome de usuário em um campoUPN ouCN pode ser ambí-

guo. Essa ambiguidade pode levar a resultados inesperados quando o nome de usuário for

mapeado para uma identidade de usuário no servidor.

Por exemplo, se o Tableau Server for apresentado com umnome de usuário que não inclui

um domínio, o servidor mapeará o nome do usuário para uma identidade usando o domínio

padrão. Isso pode causar ummapeamento incorreto do nome de usuário, potencialmente

atribuindo a um usuário uma identidade e permissões de usuário diferentes.

Isso pode ocorrer particularmente em ambientes onde as seguintes condições são apli-

cáveis:

l Sua organização é compatível com vários domínios do Active Directory.

l Oservidor está configurado para usar a autenticação do Active Directory.
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l Oservidor está configurado para usar mapeamento de UPN ouCN.

l Alguns usuários têm omesmo nome de usuário, mas diferentes domínios. Por exem-

plo, jsmith@example.org e jsmith@example.com.

l Onome de usuário nos camposUPN ouCN do certificado não inclui o domínio como

parte do nome de usuário, por exemplo, ele mostra jsmith.

Para evitar omapeamento incorreto do nome de usuário, verifique se os certificados do cli-

ente incluem nomes de usuário totalmente qualificados com o domínio, no formatojsmi-

th@example.org ou example.org/jsmith.

Configurar canal criptografado no armazenamento de identidade
externo LDAP

OTableau Server configurado para se conectar a um armazenamento de identidade LDAP

externo deve consultar o diretório LDAP e estabelecer uma sessão. O processo de criação

de uma sessão é chamado associação. Há diversas formas de associação. OTableau Ser-

ver é compatível com doismétodos de associação a um diretório LDAP:

l Associação simples: estabelece uma sessão ao autenticar com umnome de usuário

e uma senha. Por padrão, o LDAP com associação simples não é criptografado. Se

estiver configurando LDAP com associação simples, recomendamos habilitá-lo com

SSL/TLS.

l Associação ao GSSAPI: oGSSAPI usa o Kerberos para autenticação. Quando
configurada com umarquivo keytab, a autenticação é segura durante a associação

aoGSSAPI. No entanto, o tráfego subsequente para o servidor LDAP não é crip-

tografado. Recomendamos configurar o LDAP comSSL/TLS.

Se você estiver executando o Tableau Server noWindows em um computador que

faz parte de um domínio do Active Directory, não precisa configurar o GSAPI. A con-

figuração da Interface gráfica do usuário do Tableau Server detectará e configurará

a conexão do Active Directory para você usando Kerberos. Consulte Configurar as
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definições do nó inicial. Não execute o LDAP com simples associação para comu-

nicações do Active Directory.

Este tópico descreve como criptografar o canal para associação simples do LDAP para

comunicações entre servidores de diretório Tableau Server e LDAP.

Requisitos de certificado

Você deve ter um certificado SSL/TLS válido que pode ser usado para criptografia. O cer-

tificado deve ser instalado no(s) computador(es) que executam o Tableau Server.

O certificado que você instala deve incluir Key Encipherment no campo de uso chave a

ser usado para SSL/TLS. OTableau Server usará apenas este certificado para criptografar

o canal para o servidor LDAP. O vencimento, a confiança e o CRL e outros atributos não

são validados.

Observação: se você estiver executando o Tableau Server em uma implantação dis-

tribuída, copiemanualmente o certificado SSL para cada nó do cluster. Copie o cer-

tificado somente para os nós em que o processo do servidor de aplicativos do Tableau

Server esteja configurado. Diferentemente de outros arquivos compartilhados em um

ambiente de cluster, o certificado SSL usado para LDAP não será distribuído auto-

maticamente pelo Serviço de arquivo do cliente.

Importação de certificado para o repositório de chaves do Tableau

Caso ainda não tenha certificados no computador configurado para o servidor LDAP, é

necessário obter um certificado SSL para o servidor LDAP e importá-lo para o repositório de

chaves do sistema Tableau.

Use a ferramenta "keytool" do Java para importar os certificados. Em uma instalação

padrão, esta ferramenta está instalada com o Tableau Server em C:\Program

Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\repository.<version>\jre\bin\keytool.exe.
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Execute o comando a seguir como administrador para importar o certificado (você deve

substituir o <variables> para o seu ambiente):

"C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\repository.<version>\jre\bin\keytool.exe" -import-

cert -file "C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\<LDAP-

certificate-file>.crt" -alias "<ldapserver.name>" -keystore

"C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\tableauservicesmanagerca.jks" -storepass changeit -noprompt

A senha para o repositório de chaves Java é changeit. (Não altere a senha do repo-

sitório de chaves Java).

Método de criptografia LDAPS

OTableau Server é compatível com LDAPS para criptografar o canal LDAP para uma

associação simples.

O LDAP seguro, ou LDAPS, é um canal criptografado padrão que requer mais con-

figuração. Especificamente, além de um certificado TLS no Tableau Server, você deve defi-

nir o nome do host e a porta LDAP segura para o servidor LDAP de destino.

Configuração de canal criptografado para simples associação

Se sua organização usar um diretório LDAP diferente do Active Directory, siga os pro-

cedimentos aqui para configurar um canal criptografado para associação simples LDAP.

Esta seção descreve como configurar o Tableau Server para usar um canal criptografado

para associação simples LDAP.

Quando configurar

Você deve configurar o Tableau Server para usar um canal criptografado para vínculo sim-

ples LDAP, antes que o Tableau Server seja inicializado ou como parte da configuração do

nó inicial, conformemencionado na guia “Usar a CLI do TSM” emConfigurar as definições

do nó inicial.
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Para novas instalações do Tableau Server

Se sua organização usar um diretório LDAP diferente do Active Directory, então você não

poderá usar a configuração de interface gráfica de usuário do TSMpara configurar o arma-

zenamento de identidade como parte da instalação do Tableau Server. Em vez disso, você

deve usar arquivos de entidade JSON para configurar o armazenamento de identidade

LDAP. Consulte Entidade identityStore.

Antes de configurar a entidade de identityStore, importe um certificado SSL/TLS válido para

o repositório de chaves do Tableau, conforme documentado anteriormente neste tópico.

Configurar o LDAPS requer definir as opções hostname e sslPort no arquivo JSON iden-

tityStore.

Lista de verificação do reforço de segurança

A lista a seguir oferece recomendações paramelhorar a segurança ("endurecimento") da

instalação de seu Tableau Server.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Lista de verificação do reforço de

segurança

Instalação de atualizações de segurança

As atualizações de segurança estão incluídas nas versõesmais recentes e nas versões de

manutenção (MR) do Tableau Server. Não é possível instalar atualizações de segurança

como correções. Em vez disso, você deve atualizar para uma versão atual ouMR para atu-

alizar o Tableau Server com as correções de segurançamais recentes.

Sempre consulte a versãomais atual deste tópico após a atualização. A versão atual inclui

/current/ na URL do tópico.

Por exemplo, a URL da versão dos EUA é: https://help.tableau.com/current/server/pt-br/-

security_harden.htm.
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1. Atualizar para a versão atual

Recomendamos que você sempre execute a versãomais recente do Tableau Server. Além

disso, o Tableau publica periodicamente versões demanutenção do Tableau Server que

inclui correções para vulnerabilidades de segurança conhecidas. (Informações sobre vul-

nerabilidades de segurança conhecidas podem ser encontradas na página Boletins de

segurança do Tableau e na página Consultorias de segurança do Salesforce.) Reco-

mendamos que seja feita uma análise das notificações de versão demanutenção para

determinar se devem ser instaladas.

Para obter a versãomais recente ou a versão demanutenção do Tableau Server, visite a

página Portal do cliente.

2. Configurar SSL/TLS com um certificado válido e confiável

Secure Sockets Layer (SSL/TLS) é essencial para ajudar a proteger a segurança das

comunicações com o Tableau Server. Configure o Tableau Server com um certificado

válido e confiável (não um certificado autoassinado) para que o Tableau Desktop, os dis-

positivosmóveis e os clientesWeb possam se conectar ao servidor por uma conexão

segura. Para obter mais informações, consulte SSL.

3. Desabilitar versões anteriores do TLS

OTableau Server usa o TLS para autenticar e criptografar diversas conexões entre com-

ponentes e com clientes externos. Os clientes externos, como navegadores, o Tableau

Desktop e o TableauMobile se conectem ao Tableau usando TLS sobre HTTPS. Trans-

port layer security (TLS) é uma versãomelhorada de SSL. Na verdade, as versões ante-

riores de SSL (SSL v2 e SSL v3) não sãomais consideradas padrões de comunicação

segura adequados. Como resultado, o Tableau Server não permite que clientes externos

usem protocolos SSL v2 ou SSL v3 para conexão.

Recomendamos que você permita que clientes externos se conectem ao Tableau Server

comTLS v1.3 e v1.2.
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OTLS v1.2 ainda é considerado um protocolo seguro emuitos clientes (incluindo o Tableau

Desktop) ainda não oferecem suporte ao TLS v1.3.

Os clientes compatíveis comTLS v1.3 negociarão o TLS v1.3mesmo se o TLS v1.2 for com-

patível com o servidor.

O seguinte comando tsm habilita TLS v1.2 e v1.3 (usando o parâmetro "all" ) e desabilita

SSL v2, SSL v3, TLS v1 e TLS v1.1 (ao colocar o caractere demenos [-] antes de um deter-

minado protocolo). O TLS v1.3 ainda não é compatível com todos os componentes do

Tableau Server.

tsm configuration set -k ssl.protocols -v "all -SSLv2 -SSLv3 -

TLSv1 -TLSv1.1"

tsm pending-changes apply

Paramodificar os protocolos que regem o SSL para o repositório PostgreSQL do Tableau

Server, consulte pgsql.ssl.ciphersuite.

Você tambémpodemodificar a lista padrão de pacotes de criptografia que o Tableau Server

usa para sessões SSL/TLS. Para obter mais informações, veja a seção ssl.ciphersuite em

Opções do tsm configuration set.

4. Configurar criptografia SSL para tráfego interno

Configure o Tableau Server para usar SSL para criptografar todo o tráfego entre o repo-

sitório Postgres e outros componentes de servidor. Por padrão, o SSL fica desabilitado para

comunicações entre componentes de servidor e o repositório. Recomendamos habilitar o

SSL interno para todas as instâncias do Tableau Server, mesmo nas instalações de um ser-

vidor. A habilitação de SSL interno é especialmente importante para implantações de vários

nós. Consulte Como configurar o SSL para comunicação interna com o Postgres.

5. Habilitar a proteção com firewall

OTableau Server foi projetado para operar dentro de uma rede interna protegida.
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Importante: não execute o Tableau Server ou nenhum de seus componentes na Inter-

net ou em umDMZ. OTableau Server deve ser executado dentro da rede corporativa

protegida por um firewall de Internet. Recomendamos a configuração de uma solução

de proxy reverso para clientes da Internet que precisam se conectar ao Tableau Ser-

ver. Consulte Configuração de proxies no Tableau Server.

Um firewall local deve estar ativado no sistema operacional para proteger o Tableau Server

em implantações de um ou vários nós. Em uma instalação distribuída (de vários nós) do

Tableau Server, a comunicação entre os nós não usa comunicação segura. Portanto, os

firewalls precisam estar habilitados nos computadores que hospedam o Tableau Server.

Para evitar que um invasor passivo observe a comunicação entre os nós, configure uma

LAN virtual segregada ou outra solução de segurança de camada da rede.

Consulte Portas do Tableau ServicesManager para entender quais portas e serviços são

exigidos pelo Tableau Server.

6. Restringir acesso ao computador servidor e a diretórios importantes

Os arquivos de configuração e os arquivos de registro do Tableau Server podem conter

informações que sejam valiosas para um invasor. Portanto, restrinja o acesso físico à

máquina com o Tableau Server em execução. Além disso, certifique-se de que apenas usu-

ários confiáveis e autorizados tenham acesso aos arquivos do Tableau Server no diretório

C:\ProgramData\Tableau.

7. Atualizar a conta de Usuário Run As do Tableau Server

Por padrão, o Tableau Server é executado na conta Serviços de rede (NT Autho-

rity\Network Service) doWindows. Usar a conta padrão é aceitável em cenários nos quais

o Tableau Server não precisa se conectar a fontes de dados externas que requerem auten-

ticação doWindows. No entanto, se os usuários requerem acesso a fontes de dados auten-

ticadas pelo Active Directory, atualize o Usuário Run As para uma conta de domínio. É
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importanteminimizar os direitos à conta utilizada para o Usuário Run As. Para obter mais

informações, consulte Conta de serviço Run As.

8. Gerar segredos e tokens atualizados

Qualquer serviço do Tableau Server que se comunique com o repositório ou o servidor de

cache deve primeiro se autenticar com um token secreto. O token secreto é gerado durante

a instalação do Tableau Server. A chave de criptografia usada pelo SSL interno para crip-

tografar o tráfego para o repositório Postgres tambémé gerada durante a instalação.

Recomendamos que, depois de instalar o Tableau Server, novas chaves de criptografia

sejam geradas para sua implantação.

Esses ativos de segurança podem ser recuperados com o comando tsm security

regenerate-internal-tokens.

Execute os seguintes comandos:

tsm security regenerate-internal-tokens

tsm pending-changes apply

9. Desabilitar os serviços que você não está usando

Paraminimizar a superfície de ataque do Tableau Server, desabilite quaisquer pontos de

conexão que não sejam necessários.

Serviço JMX

OJMX fica desabilitado por padrão. Caso esteja ativadomas não esteja em uso, deverá ser

desativado usando a sequência a seguir:

tsm configuration set -k service.jmx_enabled -v false

tsm pending-changes apply
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10. Verificar a configuração de tempo da sessão

Por padrão, o Tableau Server não precisa ter um tempo limite absoluto de sessão. Isso sig-

nifica que as sessões de cliente baseadas em navegador (Criação naWeb) podem per-

manecer abertas indefinidamente, caso o tempo limite de inatividade do Tableau Server

não seja excedido. O tempo limite de inatividade padrão é de 240minutos.

Caso sua política de segurança precise, é possível definir um tempo limite absoluto de ses-

são. Certifique-se de definir um tempo limite absoluto de sessão em um intervalo que per-

mita carregamentos de extração de execuçãomais longa ou publicação de pasta de

trabalho em sua empresa. Definir um tempo limite de sessãomuito baixo pode resultar em

falhas de extração e publicação em operações de execução longa.

Para definir o tempo limite de sessão, execute os comandos a seguir:

tsm configuration set -k wgserver.session.apply_lifetime_limit

-v true

tsm configuration set -k wgserver.session.lifetime_limit -v

value, onde value é o número deminutos. O padrão é 1440, que são 24 horas.

tsm configuration set -k wgserver.session.idle_limit -v value,

onde value é o número deminutos. O padrão é 240.

tsm pending-changes apply

As sessões para clientes conectados (Tableau Desktop, TableauMobile, Tableau Prep

Builder, Bridge e tokens de acesso pessoal) usam tokensOAuth paramanter os usuários

conectados por meio do restabelecimento de uma sessão. Você pode desativar esse com-

portamento se quiser que todas as sessões de clientes do Tableau sejam regidas exclu-

sivamente pelos limites de sessão baseados no navegador e controlados pelos comandos

acima. Consulte Desabilitar a autenticação do cliente.
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11. Configurar uma lista de permissão de fontes de dados baseadas em
arquivo

Por padrão, o Tableau Server permite que usuários autorizados do Tableau Server criem

pastas de trabalho que usam arquivos no servidor como fontes de dados baseadas em arqui-

vos (como planilhas). Neste cenário, os arquivos são acessados pela Conta de serviço Run

As.

Para evitar acesso não autorizado aos arquivos, recomendamos configurar a funcionalidade

de lista de permissão. Isso permite que a conta de serviço Run As seja limitada a apenas

aos caminhos de diretório nos quais os arquivos de dados são hospedados.

1. No computador com o Tableau Server em execução, identifique os diretórios nos

quais os arquivos de fontes de dados serão hospedados.

ImportanteCertifique-se de que os caminhos de arquivo especificados neste
procedimento existam no servidor. Se os caminhos não existirem quando o com-

putador for iniciado, o Tableau Server não será iniciado.

2. Execute os seguintes comandos:

tsm configuration set -k native_api.allowed_paths -v "path"

, onde path é o diretório a ser adicionado à lista de permissão. Todos os subdiretórios

do caminho especificado serão adicionados à lista de permissão. Caso deseje espe-

cificar vários caminhos, separe-os com ponto e vírgula, como neste exemplo:

tsm configuration set -k native_api.allowed_paths -v "c:\-

datasources;c:\HR\data"

tsm pending-changes apply
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12. Habilitar o HTTP Strict Transport Security para clientes do nave-
gador da Web

OHTTP Strict Transport Security (HSTS) é uma política configurada nos serviços de apli-

cativos daWeb, como o Tableau Server. Quando um navegador compatível encontra um

aplicativo daWeb que executa o HSTS, todas as comunicações com o serviço devem estar

em uma conexão (HTTPS) segura. OHSTS é compatível com amaioria dos navegadores.

Para obter mais informações sobre como oHSTS funciona e os navegadores compatíveis,

consulte a página daWeb Planilha de consultas do HTTP Strict Transport Security, do Pro-

jeto de segurança de aplicativos daWeb aberto.

Para habilitar o HSTS, execute os seguintes comandos no Tableau Server:

tsm configuration set -k gateway.http.hsts -v true

Por padrão, a política do HSTS está definida para um ano (31536000 segundos). Este perí-

odo especifica o tempo em que o navegador acessará o servidor por meio do HTTPS.

Você deve considerar a definição de um tempomáximo breve durante o lançamento inicial

do HSTS. Para alterar esse período, execute tsm configuration set -k

gateway.http.hsts_options -v max-age=<seconds>. Por exemplo, para defi-

nir o período da política de HSTS para 30 dias, insira tsm configuration set -k

gateway.http.hsts_options -v max-age=2592000.

tsm pending-changes apply

13. Desabilitar o acesso de Convidado

As licenças baseadas em núcleo do Tableau Server incluem a opção de usuário Con-

vidado, que permite que qualquer usuário na organização visualize e interaja com as exi-

bições do Tableau inseridas nas páginas daWeb.

O acesso de usuário Convidado é habilitado por padrão no Tableau Servers, implantado

com o licenciamento baseado em núcleo.
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Oacesso de Convidado permite que os usuários visualizem as exibições inseridas. O usu-

ário convidado não pode navegar pela interface do Tableau Server e não verá comandos da

interface do servidor na exibição, como nome do usuário, configurações da conta, comen-

tários e assim por diante.

Se a sua organização implantou o Tableau Server com o licenciamento em núcleo e o

acesso de Convidado não é exigido, então, desabilite-o.

Você pode desabilitar o acesso de Convidado a nível de servidor ou site.

Você deve ser um administrador de servidor para desabilitar a conta de Convidado a nível

de servidor ou site.

Para desabilitar o acesso de Convidado a nível de servidor:

1. nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida, emCon-
figurações > Geral.

2. ParaAcesso de Convidado, desmarque a caixa de seleçãoHabilitar conta de
Convidado.

3. Clique emSalvar.

Para desabilitar o acesso de Convidado para um site:

1. Nomenu do site, selecione um site.

2. Clique emConfigurações e, na página Configurações, desmarque a caixa de sele-
çãoHabilitar conta de convidado.

Para obter mais informações, consulte Usuário Convidado.

14. Defina o cabeçalho HTTP referrer-policy como “same-origin”

A partir da versão 2019.2, o Tableau Server inclui a capacidade de configurar o com-

portamento do cabeçalho HTTP Referrer-Policy. Essa política é habilitada com um com-

portamento padrão que incluirá a URL de origem de todas as conexões "seguras como"
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(no-referrer-when-downgrade), que envia informações de referenciador de origem

somente como conexões (HTTP para HTTP) ou aquelas que sãomais seguras (HTTP

para HTTPS).

No entanto, recomendamos definir esse valor para same-origin, que só envia infor-

mações de referenciador para origens domesmo site. As solicitações de fora do site não

receberão informações de referenciador.

Para atualizar o referrer-policy para same-origin, execute os seguintes comandos:

tsm configuration set -k gateway.http.referrer_policy -v same-

origin

tsm pending-changes apply

Para obter mais informações sobre como configurar cabeçalhos adicionais paramelhorar a

segurança, consulte Cabeçalhos de resposta HTTP.

15. Configurar TLS para conexão SMTP

A partir da versão 2019.4, o Tableau Server inclui a capacidade de configurar o TLS para

conexão SMTP. OTableau Server só é compatível comSTARTTLS (TLS oportunista ou

explícito).

O Tableau Server pode ser configurado opcionalmente para se conectar a um servidor de

e-mail. Após a configuração do SMTP, o Tableau Server pode ser configurado para enviar

um e-mail aos administradores do servidor sobre falhas no sistema e aos usuários do ser-

vidor sobre exibições em que estão inscritos e alertas orientados por dados.

Para configurar o TLS para SMTP:

1. Carregue um certificado compatível para o Tableau Server. Consulte tsm security
custom-cert add.
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2. Configure a conexão do TLS usando a CLI do TSM.

Execute os seguintes comandos do TSMpara habilitar e forçar conexões do TLS ao

servidor SMTP e habilitar a verificação do certificado.

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

enabled -v true

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

required -v true

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

check_server_identity -v true

Por padrão, o Tableau Server suportará as versões do TLS 1, 1.1 e 1.2, mas é reco-

mendável especificar a versão do TLS mais recente suportada pelo servidor SMTP.

Execute o seguinte comando para definir a versão. Os valores válidos são

SSLv2Hello, SSLv3, TLSv1, TLSv1.1 e TLSv1.2. O exemplo a seguir define a

versão do TLS para a 1.2:

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

versions -v "TLSv1.2"

Para obter mais informações sobre as opções de configuração do TLS, consulte Con-

figurar o SMTP.

3. Reinicie o Tableau Server para aplicar as alterações. Execute o seguinte comando:

tsm pending-changes apply

16. Configurar SSL para LDAP

Se a implantação do Tableau Server estiver configurada para usar um armazenamento de

identidades externo LDAP genérico, é recomendável configurar o SSL para proteger a

autenticação entre o Tableau Server e o servidor LDAP. Consulte Configurar canal crip-

tografado no armazenamento de identidade externo LDAP.
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Se a implantação do Tableau Server estiver configurada para usar o Active Directory, é

recomendável habilitar o Kerberos para proteger o tráfego de autenticação. Consulte Ker-

beros.

17. Permissões de escopo para locais de instalação não padrão

Se você instalar o Tableau Server noWindows em um local não padrão, recomendamos

definir de formamanual o escopo das permissões no diretório de instalação personalizado,

para reduzir o acesso.

Por padrão, o Tableau Server será instalado na unidade do sistema. A unidade na qual o

Windows está instalado é a unidade do sistema. Namaioria dos casos, a unidade do sis-

tema é a unidade C:\. Neste caso padrão, o Tableau Server será instalado nos diretórios a

seguir:

l C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages

l C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server

No entanto, muitos clientes instalam emuma unidade que não é do sistema ou em umdire-

tório diferente. Se você selecionar uma unidade de instalação diferente ou uma localização

do diretório diferente durante a instalação, o diretório de dados do Tableau Server será ins-

talado nomesmo caminho.

Para escopo de permissões no diretório de instalação personalizado, apenas as seguintes

contas devem ter as permissões correspondentes na pasta de instalação e em todas as

subpastas:

Definir permissões para esta conta: Permissões exigidas

A conta de usuário usada para instalar e
atualizar o Tableau Server

Controle total

A conta de usuário usada para executar
comandos TSM

Controle total
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Conta do sistema Controle total

Executar como conta de serviço, serviço
de rede e serviço local

Ler e executar

Umprocedimento para definir essas permissões pode ser encontrado em Instalando em um

local não padrão.

Lista de alterações

Date Change

May 2018 Added clarification: Do not disable REST API in organizations
that are running Tableau Prep.

May 2019 Added recommendation for referrer-policy HTTP header.

June 2019 Removed recommendation to disable Triple-DES. As of ver-
sion 2019.3, Triple-DES is no longer a default supported cip-
her for SSL. SeeOquemudou - O que é preciso saber antes
da atualização.

January 2020 Added recommendation to configure TLS for SMTP.

February 2020 Added recommendation to configure SSL for LDAP server.

May 2020 Added TLS v1.3 to the disabled list of TLS ciphers. Added cla-
rification to introduction about topic versioning.

August 2020 Added scoped permissions for non-default installations on
Windows

October 2020 Added TLS v1.3 as a default supported cipher.

January 2021 Added clarification: All products enabled by the Data Mana-
gement license require REST API.

February 2021 Removed recommendation to disable REST API. The API is
now used internally by Tableau Server and disabling it may
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limit functionality.

Gerenciar licenças
Você pode gerenciar suas licenças Tableau Server e visualizar o uso da licença.

Visão geral do licenciamento

Uma importante função administrativa em uma implantação do Tableau Server é o admi-

nistrador do portal do Tableau. O administrador do portal gerencia o licenciamento e as cha-

ves associadas para a implantação do Tableau. Como administrador do portal, o primeiro

passo é comprar licenças no Portal do cliente do Tableau. Quando comprar as licenças, o

portal retornará as chaves do produto correspondentes. Para renovar a licença, visite a

página naWebRenovação do Tableau.

OTableau tem uma série de produtos (Desktop, Server, Prep Builder, e muito mais). Cada

um dos produtos do Tableau exige a ativação das licenças ao atualizar o software do

Tableau com as chaves do produto que são compradas e armazenadas no Portal do cliente

do Tableau. Como o administrador que tem a tarefa de ativar licenças do Tableau, é impor-

tante entender a relação entre licenças e chaves. Consulte Conhecer osmodelos de

licença e as chaves do produto.

Ativação

Ativação é o processo de fazer upload e salvar as chaves do produto do Tableau no

Tableau Server. Esta operação é feita com o Tableau ServicesManager (TSM). OTSMé

uma ferramenta que faz alterações no sistema operacional local e no sistema de arquivos

e, portanto, requer acesso administrativo ao computador local. Um administrador do TSM

requer permissões e acesso diferentes do administrador do Tableau Server, que é a fun-

ção administrativa para a operação diária de tarefas do Tableau Server, como adicionar

usuários, sites, gerenciar projetos e permissões etc. ConsulteFunções administrativas para

obter mais informações sobre as várias funções administrativas do Tableau Server.
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Os tópicos a seguir descrevem como se conectar ao TSM:

l Fazer logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager
l Referência da linha de comando tsm

Ativação on-line

Se a instalação do Tableau Server for capaz de se comunicar com a internet, reco-

mendamos usar ométodo de ativação on-line padrão.

l Para saber como ativar durante o processo de instalação, consulte Ativar e registrar o
Tableau Server.

l Para saber como ativar as chaves do produto depois de atualizar a assinatura, con-
sulte Atualizar data de expiração e atributos da chave do produto.

l Para saber como ativar as chaves do produto depois de adicionar novos recursos ou
licenças de usuário comprados, consulte Adicionar capacidade ao Tableau Server.

Ativação off-line

Se o Tableau Server estiver em execução em umambiente off-line, onde não é possível

acessar os servidores de licença do Tableau na Internet, ative as licenças de acordo com o

processo de ativação off-line do Tableau:

l Para saber como ativar off-line durante o processo de instalação, consulte Ativação
off-line ao instalar o Tableau Server.

l Para saber como ativar as chaves do produto depois de atualizar a assinatura, adi-
cionar recursos ou adicionar usuários, consulte Ativar o tableau server offline - adi-
cionar uma licença. As instalações do Tableau Server em um modo de ativação off-
line não podem executar um comando tsm licenses refresh, mas devem ati-
var a nova chave de assinatura localizada no Portal do cliente do Tableau.

l Para entender como desativar uma chave do produto que você ativou usando a ati-
vação offline, consulte Desativar o Tableau Server offline .

Ativação perdida

Emalguns casos, as ativações de licença podem falhar após a ativação da licença. Essas

falhas podem ocorrer devido a falhas de conexão com processos locais ou quando ocorre

uma alteração na configuração de VMou hardware. Por exemplo, alterações de proxy,
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bloqueio de porta, alterações de rede ou alteração do hardware de umamáquina podem

fazer com que a ativação do licenciamento falhe. Se o Tableau Server não puder verificar a

licença, a operação poderá ser interrompida e o servidor estará em umestado "não licen-

ciado".

Para visualizar as chaves do produto e o estado de licença do Tableau Server, execute

tsm licenses list e tsm status -v.

Dependendo da chave do produto não verificada, o Tableau Server pode operar em um

estado degradado até que a chave do produto esteja em umestado válido. Consulte Solu-

cionar problemas de licenciamento.

Desativar

Você pode ativar amesma chave do produto do Tableau Server em até três ambientes.

Isso permite testar o Tableau Server (por exemplo, em ambientes de área restrita ou de

controle de qualidade), além de usar o Tableau na produção. Paramaximizar as ativações,

desative a chave do produto ao remover o Tableau Server de um computador ou feche

uma VM, amenos que esteja reinstalando o Tableau nomesmo computador. Isso faz com

que você possa usar a ativação em um computador diferente. Por exemplo, se vocêmover

o Tableau Server de um computador para outro, desative a chave do produto e remova o

Tableau do computador original. Ao instalar o Tableau no novo computador, você pode ati-

var a chave nele sem conflitos. Se você estiver removendo o Tableau Server para reins-

talá-lo nomesmo computador, não precisará desativar a chave. OTableau usará a chave

quando reinstalado, amenos que um comando obliterate tenha sido executado com a

opção "-l"

Consulte Desativar a chave do produto.

Licenciamento e máquinas virtuais (VMs) do Tableau Server

Se você executar o Tableau Server emVMs, localmente ou na nuvem, esteja ciente do

potencial de complicações relacionadas ao licenciamento. Se você estiver simplesmente

atualizando o Tableau Server na VM, não precisará fazer nenhuma ação extra relacionada

ao licenciamento. Se você planeja clonar a VMpara criar um novo ambiente de produção
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ou teste para atualizar, precisa desativar todas as licenças do Tableau Server antes da clo-

nagem. Se não fizer isso, o novo ambiente de VMacabará tendo licenças não confiáveis e

qualquer tentativa de atualização ou inicialização do Tableau Server falhará. Além disso,

você pode acabar atingindo a quantidademáxima de ativações das licenças ao tentar ativar

as chaves do produto na nova VM.

Para evitar problemas com o licenciamento emVMs, desative todas as licenças do Tableau

antes de clonar uma VMou permitir que ela seja permanentemente fechada.

Gerenciamento de licenças baseadas em logon

Ogerenciamento de licenças baseadas em logon ajuda a gerenciar o licenciamento de usu-

ários com funçõesCreator (Criador) no Tableau Server e no Tableau Cloud. Usuários com

funções Explorer ou Viewer não podem usar este recurso. Se estiver usando assinaturas

baseadas em função com o Tableau Server ou o Tableau Cloud, poderá simplificar o geren-

ciamento de licenças usando o gerenciamento de licenças baseadas em logon para eliminar

as chaves do produto do Tableau Desktop e do Tableau Prep Builder. Basta gerenciar uma

oumais chaves do produto do Tableau Server local ou, no caso do Tableau Cloud, não pre-

cisa gerenciar nenhuma chave do produto.

Consulte Gerenciamento de licenças baseadas em logon.

Adicionar usuários

Cada usuário que acessa o recursos do Tableau Server deve estar licenciado.

l Para conhecer as funções e o licenciamento do usuário, consulte Conhecer osmode-
los de licença e as chaves do produto.

l Para saber como adicionar usuários, consulte Adicionar usuários ao Tableau Server.
l Para saber como ativar as chaves do produto depois de adicionar novas licenças de
usuário compradas, consulte Adicionar capacidade ao Tableau Server.

Conhecer os modelos de licença e as chaves do produto

Este tópico descreve os diferentesmodelos de licenciamento e as chaves do produto ou assi-

naturas que possam estar associadas a eles. Uma visão útil de como as chaves do produto
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são representadas no Tableau Server pode ser encontrada em tsm licenses list. OPortal

do cliente do Tableau tambémexibirá informações sobre a chave do produto, incluindo tipo

e contagem de licenças.

Ao visualizar as chaves do produto usando tsm licenses list (Tableau Server) ou no Portal

do cliente do Tableau (Tableau Desktop e Tableau Prep Builder), observe os prefixos espe-

cíficos do produto.

Prefixo
da chave
do pro-
duto

Descrição

TC A chave do produto Tableau Creator, pode ser usada para ativar ou desa-
tivar o Tableau Desktop e o Tableau Prep Builder.

TD A chave do produto Tableau Desktopchave do produto, pode ser usada para
ativar ou desativar o somente Tableau Desktop. Essa é uma chave de pro-
duto herdada que não é mais vendida ou fornecida.

TS A chave do produto Tableau Server pode ser usada para ativar ou desativar
o Tableau Server. As chaves de produto do Tableau Server podem ser base-
adas em função, núcleo ou recurso.

Modelos de licenças com prazo

Omodelo de licença com prazo do Tableau é definido pelamétrica que permite o uso do

Tableau Server. As licenças com prazo também são chamadas de licenças de assinatura.

Atualmente, o Tableau vende acesso ao Tableau Server com licenças de assinatura. No

modelo de licença por assinatura, os clientes pagam uma taxa de assinatura anual. Se a

assinatura expirar, o software deixará de funcionar.

As licenças de assinatura são assinaturas baseadas em função ou baseadas em núcleo.

Uma única chave de licença pode ser adquirida com todas as funções e recursos e essa

licença é chamada de Licença de Assinatura Atualizável (USL). Apenas uma chave precisa

ser ativada no Tableau Server para representar toda a compra.
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As licenças de assinatura anteriores (não USL) eram fornecidas com um tipo de função por

chave e as licenças eram "empilhadas" e ativadas juntas para obter a configuração adqui-

rida no Tableau Server.

l Uma licença baseada em função permite implantar o Tableau Server em umúnico

computador ou em vários computadores em um cluster. Cada usuário que acessa o

Tableau Server deve estar licenciado e ter uma função. Os administradores podem

adicionar usuários com base nas licenças disponíveis de cada tipo.

l Uma licença baseada em núcleo não impõe restrições sobre o número de contas de

usuário no Tableau Server. Em vez disso, a licença especifica o númeromáximo de

núcleos do computador para que você possa executar o Tableau Server. Você pode

instalar o Tableau Server em umúnico computador ou em vários computadores como

um cluster de vários nós, desde que o número total de núcleos em todos os com-

putadores não ultrapasse o total permitido pela licença.

Nem todos os processos instalados com o Tableau Server afetam o cálculo do

número total de núcleos usados. Um subconjunto de processos é considerado "pro-

cessos licenciados". O licenciamento de núcleo é calculado somente em com-

putadores que executam processos licenciados. Se um computador tem umoumais

processos licenciados instalados nele, os núcleos naquele computador representam

o total de núcleos usados. Para obter mais informações sobre processos licenciados,

consulte Processos licenciados.

l Uma licença de assinatura atualizável permite consolidar licenças e atualizar seus

Tableau Servers usando uma única chave do produto. Você pode adicionar novos

recursos, ajustar a capacidade e aplicar renovações de licença a uma única licença

existente do Tableau Server. Você não precisamais adicionar novas licenças ou subs-

tituir as existentes. USL:

l simplifica o gerenciamento de chaves reduzindo o número de chaves do pro-

duto que você deve gerenciar para facilitar amanutenção.

l Minimiza as interrupções de serviço porque você não precisa reiniciar o
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Tableau Server após renovar uma licença, ajustar a capacidade ou adicionar

novos recursos.

Para licenças de assinatura atualizáveis (USL), a chave do produto no portal do cliente do

Tableau nãomudamesmo quando atualizada com novos recursos ou alterações nas con-

tagens de funções. Com omodelo de licença de assinatura não USL, você obtém uma

nova chave no Portal do cliente após cada renovação de licença. Uma nova chave de pro-

duto aparecerá na interface de usuário da web do TSMdepois que a chave de produto ante-

rior expirar ao visualizar uma chave de produto de assinatura não USL. Para Licenças de

Assinatura Atualizáveis (USL), sua chave do produto nãomuda na IU ou no Portal do cli-

ente do Tableau. No Portal do cliente do Tableau, as licençasUSL exibem uma caixa de

seleçãoÉ chave USL selecionada na páginaDetalhes da licença ou true na colunaÉ
chave USL na guia Licenças.

No resultado retornado por tsm licenses list, o campo TYPE descreve amétrica de licença

do usuário. Na interface de usuário daWeb do Tableau ServicesManager, passe omouse

sobre o campo Tipo (ou coluna) para verificar se a chave é uma chave do produto de

Licença de assinatura atualizável (USL).

Modelo de licença baseada em função

OTableau oferece licenças com prazo baseadas em função que fornecem uma série recur-

sos em faixas de preço variadas. Há quatro tipos de licenças com prazo baseadas em fun-

ções disponíveis: Display, Viewer, Explorer e Creator.

l As licençasDisplay permitem que os usuários compartilhem e exibam o conteúdo do
Tableau com um público interno amplo de usuários que consomem painéis por meio
de exibições compartilhadas sem interação. Não há função de site separada para
licenças de exibição; ao usar uma licença Display, os administradores criam uma
conta de login dedicada para cada local Display licenciado, que não é o mesmo que a
conta de login de um usuário individual, e atribuem a função de site máxima de
Viewer.

l As licenças Viewer permitem que os usuários visualizem e interajam com pastas de
trabalho no Tableau Server. As licenças Viewer permitem que os usuários acessem o
Tableau Mobile, adicionem comentários às pastas de trabalho, exportem visuais em
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diversos formatos, baixem dados de resumo da pasta de trabalho, criem assinaturas
para si mesmo e recebam alertas orientados por dados.

l As licenças Explorer são equivalentes às licenças baseadas em usuário disponíveis
nas versões anteriores do Tableau Server, além de incluírem os recursos fornecidos
nas licenças Viewer e funcionalidades adicionais. Uma licença Explorer permite
acesso aos recursos de criação da pasta de trabalho usando um navegador da Web,
além de um conjunto completo de recursos de colaboração.

l As licençasCreator oferecem uma grande diversidade de recursos ao usar o Tableau
Server, além de conceder uso do Tableau Desktop e do Tableau Prep Builder. Uma
licença Creator permite todos os recursos disponíveis na licença Explorer, além dos
seguintes recursos ao usar o Tableau Server:

l Crie e publique novas pastas de trabalho a partir de uma nova fonte de dados.

l Edite fontes de dados inseridas no painel Dados.

l Crie e publique novas conexões de dados.

l Use ativação do gerenciamento de licenças baseadas em logon no Tableau
Desktop e Tableau Prep Builder.

Observação: os administradores do Tableau Server sempre terão a funçãomais alta
disponível. Se você ativar uma chave de produto que contenha a função Creator, os

administradores do Tableau Server assumirão essa função. Se a funçãomais alta dis-

ponível no Tableau Server for Explorer, o administrador do servidor assumirá essa fun-

ção. Se uma função de Creator for adicionada a um servidor onde não há Creators

atualmente ativados, quaisquer contas de Administrador de Servidor existentes usando

licenças do Explorer serão convertidas automaticamente para usar licenças de Creator.

As contas de administrador do TSMnão exigem licenças.

Para licenças não USL, as chaves do produto são usadas para ativar e adicionar licenças ao

Tableau Server. Quando uma atualização de capacidade ou funcionalidade é adquirida com

uma chave de produto não USL, o Administrador do Tableau Server pode ativar essas cha-

ves do produto adicionais. Para chaves do produto USL, uma chave do produto é ativada e

contém todas as funções e recursos. Se uma licença USL foi atualizada para alterar fun-
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cionalidades, recursos ou contagens de funções, nenhuma chave do produto adicional será

problemática ou precisará ser ativada.

Para chaves do produto de Licença de assinatura atualizável (USL), quando uma chave é

atualizada com umnovo termo de assinatura, recurso ou alteração de contagem de função,

o serviço Server ATR obtém automaticamente essas atualizações e nenhuma chave adi-

cional precisa ser ativada. As licençasUSL e as ativações do Server ATR não exigem atu-

alizações para obter essas alterações. Tudo será tratado pelo serviço Server ATR. Para

uma chave do produto USL usando ométodo de ativação não Server ATR, as atualizações

precisam ocorrer para obter a atualização para a chave de produto USL. Para chaves do

produto não USL, quando uma atualização de capacidade ou funcionalidade é adquirida,

são fornecidas chaves do produto adicionais no Portal do cliente do Tableau que você pre-

cisa ativar no Tableau Server.

Se você estiver usando chaves do produto não USL, selecione uma chave do produto do

Tableau Server Creator no Portal do cliente do Tableau para garantir que você possa criar

umAdministrador do Tableau Server. As chaves do produto Explorer e Viewer podem ser

ativadas para adicionar licenças adicionais. Uma vez que as chaves do produto forem ati-

vadas, os administradores podem adicionar usuários e atribuir-lhes funções de site, que

consomemautomaticamente as licenças disponíveis.

No resultado retornado por tsm licenses list, os camposCREATOR, EXPLORER,

VIEWER exibem o número de licenças de cada tipo de licença de função. Para chaves do

produto não USL, cada função é regida por sua própria chave de produto. Portanto, se sua

empresa adquiriu licenças para as três funções, ative três chaves do produto. Para chave

(s) de produto USL, uma chave tem todas as funções e recursos refletidos no TSM.

Modelo de licença baseada em núcleo

Emummodelo de licenciamento de núcleo, a licença define o número de núcleos totais do

computador em que o servidor pode ser executado, em vez de quantos usuários podem ser

adicionados. Isso significa que o servidor pode aceitar usuários virtualmente ilimitados

(como Explorers ou Viewers; o termo antigo para esses tipos de funções era “Interactors
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[interagentes]"). A licença baseada em núcleo tambémpermite uma conta Usuário Con-

vidado, o que não é possível com o licenciamento baseado em função.

No entanto, o licenciamento principal não inclui licençasCreator no servidor (essas funções

de site estarão esmaecidas ao adicionar usuários). É necessária uma licença adicional para

criar novos conteúdos e publicá-los no Tableau Server. Para publicação de conteúdo em

uma empresa baseada em núcleo, uma das seguintes deve ser adquirida:

l Pelo menos um usuário de licença Creator baseada em função (que inclui o Tableau
Desktop e o Tableau Prep Builder), ou

l Pelo menos um Tableau Desktop licenciado que usa uma chave do produto antiga do
Tableau Desktop e uma função de site Explorer (pode publicar). Isso permite que o
usuário que tem uma licença do Tableau Desktop seja capaz de publicar no Tableau
Server.

No resultado retornado por tsm licenses list, o campo TYPE exibirá o número de núcleos

licenciados. Além disso, o campoGUEST ACCESS exibirá true.

Modelo de licença perpétua (antigo)

Antigamente, o Tableau vendia o acesso ao Tableau Server com licenças perpétuas.

Embora essas licenças não estejammais disponíveis, alguns clientes usam esse regime de

licenciamento.

Nomodelo de licença perpétua, os clientes pagam uma assinatura demanutenção que é

renovada anualmente. Se amanutenção expirar, o software continuará funcionando, mas o

cliente perde o acesso ao suporte técnico e a atualizações de software. Com omodelo de

licença permanente, a chave de licença nãomuda na interface do usuário ou no Portal do cli-

ente em conjunto com as renovações anuais.

As licenças perpétuas foram vendidas para uma quantidade específica de usuários, cha-

mados Interactors, ou para uma quantidade específica de núcleos:

l O licenciamento de Interactor é ummodelo de usuário nomeado onde os clientes com-

praram licenças pelo assento, semelhante ao licenciamento atual baseado em
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função. No entanto, ao contrário do licenciamento baseado em função, em que dife-

rentes funções de acesso são precificadas de acordo, no licenciamento de Inte-

ractor, as licenças foram desvinculadas por função. Os usuários licenciados podem

ser Administradores do servidor, Administradores de site, Publishers, Interactors ou

Viewers. As funções de usuário foram definidas pelo administrador apenas como um

meio de gerenciar o acesso ao conteúdo e à configuração do servidor.

Se você ativar uma chave válida do Server Interactor na versão 2020.4 ou posterior,

a contagem do Interactor serámapeada para a função Explorer.

As licenças principais perpétuas do Interactor não podem usar o gerenciamento de

licenças baseado em login. Você deve adquirir uma licença de duração do Creator,

também chamada de licença de assinatura do Creator, para usar gerenciamento de

licenças baseadas em logon comTableau Desktop ou Tableau Prep Builder.

l O licenciamento de núcleo perpétuo tem omesmomodelo de licenciamento do

núcleo de assinatura; ele especifica o número de núcleos de computador em que o

software pode ser executado e é compatível com usuários ilimitados e uma conta de

visitante.

As licenças perpétuas não estãomais disponíveis. No entanto, os clientes que adqui-

riram as licenças perpétuas antigas ainda podem comprar amanutenção anual.

No resultado retornado por tsm licenses list, o TYPE arquivado exibe Perpetual.

Observe tambémque a dataMAINT EXP tambémé exibida.

Análise incorporada

A oferta de Análise incorporada do Tableau é uma licença de uso limitado do Tableau Ser-

ver disponibilizada para clientes que desejam incorporar a funcionalidade do Tableau Ser-

ver em uma solução externa para fornecer conteúdo e informações do Tableau aos clientes

fora da empresa.
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Observação: as licenças de Análise incorporada não podem ser usadas nomesmo

ambiente que as licenças de uso completo.

Por exemplo, considere uma empresa que executa um serviço onde analisa dados do con-

sumidor e gera relatórios sobre padrões comportamentais em relação a diferentes demo-

grafias dos consumidores. Neste cenário, o Tableau Server atua no suporte a um aplicativo

proprietário específico intitulado 'Analisador demográfico' e se conecta a arquivos TXT

exportados e um banco de dados SQL. A empresa disponibiliza visualizações aos clientes

em umportal seguro, onde eles fazem logon para gerenciar a conta e visualizar os resul-

tados. Os usuários finais são identificados exclusivamente pela conta que usam para aces-

sar o portal; isso determina o número de licenças do Server do Analytics inserido baseado

em usuário.

A licença Análise incorporada não é exibida no resultado retornado por tsm licenses list.

Para verificar a licença, entre em contato com o Sucesso do cliente.

Licenças de recursos

As licenças de recursos são vendidas de forma diferente das outras licenças. Os recursos

com licenças independentes devem ser licenciados para cada usuário (ou todos os núcleos)

na implantação. Uma implantação inclui uma instalação de produção licenciada do Tableau

Server e instalações licenciadas de não produção do Tableau Server, que oferecem suporte

à instalação de produção.

Esses recursos são licenciados anualmente e no contexto do licenciamento, a dis-

ponibilidade desses recursos para a base de usuários é "tudo ou nada".

l Data Management

l Advanced Management

l Gerenciamento de licenças baseadas em logon
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Observação: as licenças de assinatura atualizáveis incluem recursos e funções em

uma licença. Você não precisamais ativar várias licenças e chaves de produto para

diferentes recursos e suas funções associadas.

Data Management

A licença do DataManagement inclui o Tableau Catalog e o Tableau Prep Conductor para

uma única implantação do Tableau Server, que pode ser baseada em função ou núcleo.

Para obter mais informações, consulte Sobre DataManagement.

ODataManagement pode exigir núcleos de recursos, que especificam o poder de com-

putação usado para executar fluxos para o Prep Conductor. Os servidores com licen-

ciamento baseado em núcleo devem comprar pelomenos quatro Núcleos de recursos.

Consulte Licença DataManagement.

No resultado retornado por tsm licenses list, uma única chave do produto para o DataMana-

gement é indicada pelo campoDATAMANAGEMENT, que exibe true sob a licença apro-

priada.

Advanced Management

Tableau Server AdvancedManagement é licenciado por implantação, que pode ser base-

ada na função ou no núcleo. Para obter mais informações sobre AdvancedManagement e

os recursos incluídos, consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement no Tableau Ser-

ver.

No resultado retornado por tsm licenses list, uma única chave do produto para o Advanced

Management é indicada pelo campo SERVER MANAGEMENT ADD-ON, que exibe true

sob a licença apropriada.

Gerenciamento de licenças baseadas em logon

OGerenciamento de licenças baseadas em logon (LBLM) simplifica o licenciamento do

Tableau Desktop e do Tableau Prep Builder. Em vez de usar chaves do produto, esses
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produtos são ativados quando um usuário com uma licença Creator autentica com o

Tableau Server. Se um cliente estiver usando o Tableau Desktop ou o Tableau Prep Builder

sem o Tableau Server, o LBLM não poderá ser usado.

Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de licenças baseadas em logon.

No resultado retornado por tsm licenses list, uma única chave do produto para geren-

ciamento de licenças baseadas em logon é indicada pelo campo LBLM, que exibe true sob

a licença apropriada.

Visualizar licenças do servidor

Administradores de servidor podem exibir informações de licença e chave de produto para o

Tableau Server.

Como visualizar as licenças a partir da interface do usuário na Web do
Tableau Server

Como navegar até a página de Licenças no Tableau Server depende do número de sites

existentes, se um único ou vários.

l Emum servidor com umúnico site, clique emConfigurações e Licenças:

l Emum servidor de vários sites, clique emGerenciar todos os sites nomenu do
site,Configurações e Licenças:

Observação: a opçãoGerenciar todos os sites é exibida apenas quando você
estiver conectado como administrador de servidor.

Esta página exibe informações de todas as licenças ativadas em seu servidor, incluindo licen-

ças com base em usuário (term) ou com base no núcleo.

Usar a interface naWeb do TSM
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1. Abra o TSMemumnavegador:

http://<tsm-computer-name>:8850

2. Clique emConfiguração e, em seguida,OK.

A tabela exibe a chave do produto, data de expiração e expiração damanutenção.

Observação: a interface naWeb do TSM fornece uma quantidade limitada de

informações sobre o licenciamento. Use o TSM CLI ou a interface naWeb do

Tableau Server para ver informações adicionais sobre o licenciamento, inclu-

indo o número de cada tipo de licença baseadas em usuário (Creator (Criador),

Explorer (Explorador) e Visualizador).

Usar a CLI do TSM

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (o nó onde o TSM

está instalado).

2. Execute o seguinte comando:

tsm licenses list

Ocomando lista licenças ativadas na implantação do Tableau Server.

Por exemplo, um servidor com cinco licençasCreator (Criador), cinco licenças Explorer

(Explorador), 100 licenças Viewer (Visualizador) e DataManagement forneceria uma

saída de comando semelhante a seguinte:

Os seguintes campos retornam:
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l CHAVE: uma cadeia de 16 caracteres globalmente exclusiva que identifica a licença.
l TIPO: descreve o tipo de licença

l Prazo: as licenças com prazo mapeiam para um cronograma de assinatura e
devem ser renovadas. A data de validade está listada no campo LIC EXP.

l Perpétua: as licenças perpétuas são compradas uma vez e não precisam ser
renovadas, mas devem ser atualizadas para atualizar o MAINT EXP ou a data
de expiração da manutenção.

l Principais: as licenças principais são licenças que mapeiam a quantidade de
núcleos nos computadores que executam serviços específicos do Tableau Ser-
ver. O licenciamento principal permite o acesso de um usuário convidado a exi-
bições no servidor ou incorporadas a outros servidores da Web. As licenças
principais também permitem usuários ilimitados Explorer (Explorador) e Viewer
(Visualizador).

l CREATOR: a quantidade de licenças Creator (Criador) emitidas para a implantação
do Tableau Server.

l EXPLORER: a quantidade de licenças Explorer (Explorador) emitidas para a implan-
tação do Tableau Server.

l VIEWER: a quantidade de licenças Viewer (Visualizador) emitidas para a implan-
tação do Tableau Server.

l GERENCIAMENTO DE DADOS: o Tableau Server é licenciado com Data Mana-
gement (True /False). Consulte Sobre DataManagement.

l ACESSO DE CONVIDADO: o Tableau Server é licenciado para um usuário con-
vidado. Consulte Usuário Convidado. A capacidade de aproveitar um usuário con-
vidado requer licenciamento principal. Veja o campo TYPE.

l LIC EXP: a data de expiração da licença e que o Tableau Server deixará de fun-
cionar. As licenças com prazo expiram. Veja o campo TYPE. Visite o Portal do Cliente
do Tableau para atualizar as licenças.

l MAINT EXP: aplica-se apenas a licenças perpétuas antigas (TYPE = Perpétua). Para
licenças com prazo, este campo exibirá N/A. MAINT EXP exibe a data em que expira
o contrato de manutenção da implantação Tableau Server. Para atualizar a chave de
manutenção da licença, consulte Atualizar data de expiração e atributos da chave do
produto. Visite o Portal do Cliente do Tableau para ver o histórico de compras de
manutenção e comprar uma manutenção adicional.

l UPDATABLE: especifica se a licença é uma licença de assinatura updatable
(True/False.
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l LBLM: especifica se o gerenciamento de licenças baseado em login (LBLM) está ati-
vado para a implantação do Tableau Server (True/ /False). Quando habilitado, o
LBLM permite que os usuários façam login no Tableau Server para licenciar sua ins-
tância de Tableau Desktop ou Prep, em vez de inserir uma chave de produto. Para
obter mais informações sobre LBLM, consulteGerenciamento de licenças baseadas
em logon.

l SERVER MANAGEMENT: o Tableau Server é licenciado para Advanced Mana-
gement (Server Management Add-on) (True/False). Para obter mais informações
sobre o Advanced Management, consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement
no Tableau Server.

Observação: os termos de licença de usuários Creator (Criador), Explorer (Explo-
rador) e Visualizador são definidos de acordo com os termos da licença com baseadas

em usuário (term license), se presente. Sendo assim, um servidor com apenas uma

licença com base em núcleo terá usuários e acesso de convidado Explorer (Explo-

rador) e Visualizador ilimitados, mas não usuários Creator (Criador). Para saber mais,

consulte Usar licenças baseadas em função em um servidor com licenciamento base-

ado em núcleo.

Atualizar data de expiração e atributos da chave do produto

Ao usar o Server ATR e a Licença de assinatura atualizável (USL), você não precisa atu-

alizar a(s) chave(s) do produto ao adquirir um novo período de assinatura, ou adicionar fun-

ções e/ou recursos a sua implantação. Isso ocorre porque as chaves de produto USL

podem ser atualizadas para refletir as alterações na capacidade de licença, recurso e prazo

de assinatura ao longo do tempo do Tableau Server, e o Server ATR atualiza auto-

maticamente a(s) chave(s) do produto para você como umprocesso em segundo plano.

Observação: se você foi habilitado recentemente para USL juntamente com a reno-

vação de sua assinatura, não poderá atualizar seu licenciamento conforme descrito

aqui. Em vez disso, consulte o Portal do Cliente do Tableau para obter a nova chave
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de produto compatível comUSL que deve ser ativada em sua implantação; consulte Ati-

var e registrar o Tableau Server. Suas chaves de produto originais não foram reno-

vadas e não devemmais ser usadas em sua implantação.

Se você não estiver usando o ATR do servidor, poderá atualizar a(s) chave(s) do produto

manualmente. Se você atualizar uma chave do produto de assinatura (termo) antes da data

de validade ocorrer, a chave do produto nãomudará, apenas a data de validade. Isso pode

criar um descompasso entre as chaves do produto listadas no Portal do Cliente Tableau e

as listadas na lista de chaves do produto TSMdo Tableau Server. A chave do produto

mudará quando na data de validade ou logo depois de ultrapassá-la. Se uma chave do pro-

duto de assinatura (com prazo) não for atualizada e tiver expirado, o Tableau deixará de fun-

cionar e será necessário ativar uma nova chave do produto no Portal do cliente do Tableau

para licenciar novamente a instalação do Tableau Server independentemente de você estar

usando o ATR do servidor oumétodos de ativaçãomanual.

Por outro lado, se a chave do produto for perpétua (legada) e suamanutenção expirar, o

Tableau continuará operando, mas você não terá acesso a atualizações até que amanu-

tenção seja renovada. Depois de renovar amanutenção, se não estiver usando o ATR do

servidor, atualize a chave do produto existente para atualizar sua data de vencimento da

manutenção. A chave do produto nuncamudará. Para obter mais informações sobre dife-

rentes tipos de chaves do produto e licenças associadas, consulte a tsm licenses list.

Observação: este tópico descreve como atualizar a data de expiração do Tableau Ser-
ver AdvancedManagement e DataManagement. Para obter mais informações sobre a

atualização da data demanutenção no Tableau Desktop, consulte Atualizar a chave do

produto noGuia de implantação do Tableau Desktop e do Tableau Prep.

Antes de começar

Verifique a data de validade da sua licença. Visualize a data de validade seguindo o pro-

cedimento da interface naWeb do TSMabaixo, ou executando tsm licenses list no CLI.
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l Compare a data com a data exibida no Portal do cliente Tableau.
l Caso o portal não exiba a data que você espera, entre em contato com o Sucesso do
cliente.

l Para renovar a licença, visite a página na Web Renovação do Tableau.

Se a data do TSMnão corresponder à data exibida no Portal do cliente do Tableau e a

seguinte operação de atualização falhar, entre em contato com o Suporte do Tableau.

Observação: para atualizar a chave do produto em umambiente offline, visite o Portal

do cliente do Tableau para obter a ID de ativação offline para sua última renovação e,

em seguida, ative-a. Para obter mais informações sobre a ativação offline, consulte Ati-

var o tableau server offline - adicionar uma licença. Ative todas as chaves do produto

antes de iniciar o Tableau Server. Caso contrário, alguns usuários podem ficar sem

licença.

Usar a interface naWeb do TSM

1. Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado

para se conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o pro-

cedimento no tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de enca-

minhamento, antes de continuar.

2. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850
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3. Clique emConfiguração e Licenciamento, em seguida clique emAtualizar tudo:

Usar a CLI do TSM

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (o nó onde o TSMestá

instalado).

2. Execute o seguinte comando:

tsm licenses refresh

Adicionar capacidade ao Tableau Server

Talvez seja necessário adicionar capacidade à instalação do Tableau Server para permitir

que você aumente o número de usuários (se tiver uma licença baseada em usuário) ou o

número de núcleos (se tiver uma licença baseada em núcleo).

O Tableau fornecerá uma nova chave do produto que adiciona capacidade à instalação do

Tableau Server existente. É necessário ativar essa chave e usá-la em conjunto com as cha-

ves do produto existentes, para obter a capacidade combinada para a qual você está licen-

ciado. Cada recurso (por exemplo, "DataManagement") e tipo de licença (por exemplo,

"Explorer") requer uma chave. Para obter mais informações sobre a relação entre chaves e

licenças, consulte a tsm licenses list.

Siga as etapas abaixo para adicionar uma chave de produto ao Tableau Server.
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Se o Tableau Server não estiver conectado à Internet, realize uma ativação off-line. Con-

sulte Ativar o tableau server offline - adicionar uma licença.

Observação: se você atualizou para Tableau Server versão 2021.1 ou posterior, você
não precisamais reiniciar o Tableau Server quando adiciona capacidade. Para obter

mais informações, consulte Licenciamento de tempo de inatividade zero.

Usar a interface naWeb do TSM

1. Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado

para se conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o pro-

cedimento no tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de enca-

minhamento, antes de continuar.

2. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

3. Clique em Licenciamento na guiaConfiguração e clique emAtivar licença:

4. Insira ou cole a nova chave do produto e clique emAtivar:
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5. Após ativar a licença, você pode ser solicitado a se registrar no Tableau. Na página de

Inscrição, insira as informações nos campos e clique em Inscrever.
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Usar a CLI do TSM

1. Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado

para se conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o pro-

cedimento no tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de enca-

minhamento, antes de continuar.

2. Copie a chave do produto no computador.

3. Execute o seguinte comando:

tsm licenses activate --license-key <license key>

4. Após ativar a licença, você pode precisar registrar o Tableau Server. Para fazer isso,

crie um arquivo de registro e, em seguida, passe-o como uma opção com o comando

tsm register.

a. Gere ummodelo que você possa editar executando o comando a seguir:

tsm register --template > /path/to/<registration_

file>.json

b. Edite o arquivomodelo para criar o arquivo de registro completo.

Aqui está um exemplo de um arquivo de registro no formato obrigatório:

{

"zip" : "97403",

"country" : "USA",

"city" : "Springfield",

"last_name" : "Simpson",

"industry" : "Energy",

"eula" : "yes",

"title" : "Safety Inspection Engineer",

"phone" : "5558675309",

"company" : "Example",
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"state" : "OR",

"department" : "Engineering",

"first_name" : "Homer",

"email" : "homer@example.com"

}

c. Após salvar as alterações no arquivo, passe com a opção --file para regis-

trar o Tableau Server:

tsm register --file /path/to/<registration_file>.json

Por exemplo:

tsm register --file C:\U-

sers\mwatson\Documents\tableau-reg-file.json

Ativar o tableau server offline - adicionar uma licença

Ao instalar o Tableau Server, você deve ativar pelomenos uma chave do produto, mas

recomendamos que você ative todas as licenças do Tableau Server encontradas no Portal

do cliente do Tableau. Isso ativa o servidor e especifica o número de níveis de licença que

você pode atribuir aos usuários. Para ativações offline, você deve ativar a chave do produto

listada no campo Id de ativação offline no Portal do cliente do Tableau.

Pode haver momentos em que você precise ativar licenças depois que o Tableau Server

for instalado, por exemplo, se adicionar capacidade ao servidor ou obter uma nova chave

do produto. Caso não tenha a chave do produto, você pode obtê-la no Centro de contas do

cliente do Tableau.

Namaioria dos casos, você pode ativar sua chave diretamente no Tableau, seja durante a

instalação, ou posteriormente, usando a página de licenças do Tableau ServicesManager

(TSM), mas há algumas circunstâncias que não permitem que você faça isso. Por exemplo,

se o computador não estiver conectado à Internet ou tiver um firewall que restringe o

acesso fora da intranet. Nesses casos, você precisa fazer uma ativação off-line.
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l Ativação off-line durante a instalação: para concluir uma ativação off-line ao instalar o
Tableau Server, consulte Ativação off-line ao instalar o Tableau Server.

l Ativação off-line de licenças após a instalação: para completar uma ativação off-line
após o servidor ser instalado estar funcionando, siga as etapas abaixo.

Visão geral de ativação off-line

A ativação off-line do Tableau Server envolve as etapas a seguir:

1. Gere um arquivo de solicitação de ativação off-line.

2. Envie o arquvo de resposta de ativação off-line para o Tableau e baixe o arquivo de ati-
vação resultante para ativar o Tableau Server.

Mudanças no nome do arquivo de ativação off-line

A partir do Tableau Server versão 2023.1, o sistema de licenciamento do Tableau oferece

suporte a duas tecnologias de licenciamento subjacentes. Do ponto de vista administrativo,

a única diferença de configuração entre os dois sistemas são os tipos de arquivo que são

gerados e consumidos para ativação offline. A tecnologia de licenciamento é determinada

durante a instalação inicial do Tableau Server e não pode ser alterada após a instalação.

Estamos nos referindo à versão legada (e ainda suportada) da tecnologia de licenciamento

como FlexNet. A versãomais recente da tecnologia é chamada de Server ATR. os nomes

dos arquivos de resposta de ativação foram alterados. A tabela a seguir descreve a nomen-

clatura de nomenclatura de arquivo para cada tecnologia. A tabela também inclui a refe-

rência genérica.

Nomes do arquivo FlexNet Nomes do arquivo Ser-
verATR

Referência de nome
de arquivo genérico

Table-
auOfflineActivationRequest.tlq

OfflineActivationRequestFile_
yyyyMMdd.hhmmss.json

Offli-
neAtivationRequest

activation.tlf Offli-
neA-
tivaçãoLicenciamentoAtrs.zip

Offli-
neAtivationResponse
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Como esta documentação oferece suporte a várias versões do Tableau Server, usaremos

a referência de nome de arquivo genérico para o restante deste tópico. Você pode iden-

tificar a tecnologia de licenciamento usada pela instalação do Tableau Server, de acordo

com o tipo de arquivo gerado nas etapas a seguir.

Usar a interface naWeb do TSM

Se você tentar ativar a chave do produto a partir da página de licenças TSMe vir uma caixa

de diálogo que diz que a ativação on-line não está disponível, você pode ativar a chave off-

line. Clique emAtivar licença off-line.

1. Crie um arquivo off-line que você carregará no Tableau. Se a chave de licença não

for pré-preenchida no formulário, digite a chave e clique emCriar um arquivo off-
line para gerar um arquivo off-line (OfflineActivationRequest) no computador local.
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Copie o arquivo OfflineActivationRequest em um computador com acesso à Internet.

Você precisa carregar esse arquivo no Tableau para gerar um arquivo de ativação.

2. Carregue e envie o arquivo off-line.

No computador onde você copiou o arquivo OfflineActivationRequest, abra um nave-

gador e acesse http://www.tableau.com/pt-br/support/activation para abrir a página

Ativação de suporte do Tableau. Você carregará e enviará o arquivo Offli-

neActivationRequest para o Tableau. Isso gera automaticamente um arquivo de ati-

vação (OfflineActivationResponse) que você pode baixar e copiar novamente no

computador com o Tableau Server.

a. Na página Ativação off-line, clique em Escolher o arquivo para selecionar o
arquivo OfflineActivationRequest.

b. Clique em Upload do arquivo de ativação para enviar o arquivo para o
Tableau.

c. Clique no link here para baixar o arquivo OfflineActivationResponse resultante

para o seu computador.
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d. Copie o arquivo OfflineActivationResponse baixado para o computador em
que o Tableau Server está instalado.

3. Faça upload do arquivo de ativação.

No computador com o Tableau Server, clique emUpload do arquivo de ativação
para carregar o arquivo no Tableau Server. Ao fazer isso com êxito, o botãoAtivar
chave do produto é habilitada.

4. Clique emAtivar a chave do produto para concluir a ativação offline.

Usar a CLI do TSM

Etapa 1. Fazer logon no Tableau Services Manager

Antes de dar continuidade, você deve fazer logon no Tableau ServicesManager (TSM).

Para fazer logon no TSM, execute o comando a seguir:

tsm login -u <username>
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E se eu não conseguir fazer logon?

Verifique se a conta que está usando é ummembro do grupo de Administradores locais no

computador Windows onde está instalando o Tableau Server.

Etapa 2. Gere um arquivo de solicitação de ativação off-line.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Digite este comando para obter o seu arquivo de ativação off-line: 

tsm licenses get-offline-activation-file -k <product-key> -

o <target-directory>

Você pode obter sua chave do produto no Portal do cliente do Tableau. O diretório de

destino já deve existir.

3. Copie o arquivo de ativação off-line (OfflineActivationRequest) do diretório de destino

para um computador com acesso à Internet.

Etapa 3. Fazer o upload da solicitação de ativação off-line ao Tableau

1. No computador com acesso à Internet, acesse a página Ativações de produto do

Tableau.

2. Conclua as instruções para carregar o arquivo OfflineActivationRequest.

Isso cria um arquivo de resposta de ativação (OfflineActivationResponse).

3. Baixe o arquivo de resposta de ativação resultante do Tableau.

Passo 4. Inicializar ou ativar a sua licença

1. Copie o arquivo de resposta de ativação (OfflineActivationResponse) para um local

acessível no seu computador comTableau Server.

2. Execute o seguinte comando: 

tsm licenses activate -f <path-and-activation-file>
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3. (Pule esta etapa se estiver instalando o Tableau Server pela primeira vez.) 

Reinicie o servidor para que as alterações de licenciamento entrem em vigor: 

tsm restart

4. (Opcional) Para verificar se todas as licenças estão ativadas, você pode executar

este comando:

tsm licenses list

Se você concluiu as etapas acima, deverá ver umamensagem de sucesso:

Activation successful.

OTableau Server está ativado. Se precisar demais ajuda, entre em contato com o

Suporte técnico do Tableau.

Desativar a chave do produto

Há alguns cenários em que você deve desativar uma chave de produto:

l Ao alterar uma configuração de hardware

l Ao alterar chaves do produto

l Ao mover uma chave do produto para uma nova instalação

Antes de começar

Verifique se você está removendo as chaves do produto apropriadas. Visualize os detalhes

da licença ao executar tsm licenses list no CLI.

Usar a interface naWeb do TSM

1. Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado

para se conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o pro-

cedimento no tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de enca-

minhamento, antes de continuar.

2. Abra o TSMemumnavegador:
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https://<tsm-computer-name>:8850

3. Clique emConfiguração e Licenciamento.

4. Selecione a chave de produto que deseja desativar e clique emDesativar licença.

5. Depois que a chave for desativada, reinicie o Tableau Server.

Usar a CLI do TSM

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (o nó onde o TSMestá

instalado).

2. Execute os seguintes comandos:

tsm licenses deactivate --license-key <product-key>

tsm pending-changes apply

tsm restart

Automatizar tarefas de licenciamento

Várias opções de linha de comando permitem realizar as tarefas comuns de licenciamento

do Tableau Server com scripts automatizados.

Se você desejar executar essas tarefas de licenciamento do Tableau Desktop com scripts

automatizados, consulte Implantar o Tableau Desktop noGuia de implantação do Desktop.
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Opções da ferramenta de linha de comando e uma melhor automação
do script

É possível usar um utilitário chamado tabinstallck.exe para criar scripts de ativação,

atualização e desativação das chaves do produto do servidor. tabinstallck.exe é ins-

talado no diretório \bin do Tableau Server no nó inicial. Por padrão, ele é:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\bin.<version_

code>

Tambémé possível usar tsm licenses para executar tarefas de licenciamento, como

ativar ou desativar uma chave do produto do Tableau Server on-line ou off-line e obter

arquivos relacionados para ativação ou desativação off-line. No entanto, Tableau Server já

deve estar implantado e configurado. Automatize essas tarefas de licenciamento usando a

API doGerenciador de serviços do Tableau. Além disso, tabinstallck.exe oferece

umamaneira de fazer o script da etapa de licenciamento de uma nova instalação do

Tableau Server que não está totalmente configurada.

Para usar tabinstallck.exe, execute os comandos ou crie scripts como umadmi-

nistrador no nó do Tableau Server primário.

Observação: o tabinstallck.exe não é compatível com ativação e desativação

off-line. Para saber mais, consulte Ativar o tableau server offline - adicionar uma

licença.

Operações da chave do produto com servidores proxy de enca-
minhamento

Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado para se

conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o procedimento no

tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de encaminhamento, antes

de tentar ativar, atualizar ou desativar chaves do produto.
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Ativar

Ative uma licença do Tableau Server com a opção -activate:

start/wait tabinstallck.exe -activate <product_key>

Atualizar

Atualize uma licença do Tableau Server com a opção -refresh:

start/wait tabinstallck.exe -refresh <product_key>

Desativar

Desative uma licença do Tableau Server com a opção -return:

start/wait tabinstallck.exe -return <product_key>

Exemplo

Veja o exemplo de um script para ativar o Tableau Server:

@echo off

start/wait tabinstallck.exe -activate <product_key>

if %errorlevel% EQU 0 (ECHO SUCCESS) ELSE (ECHO FAILED)

Solução do Erro

Quando você usa tabinstallck.exe para automatizar tarefas de licenciamento do

Tableau Server, as informações de status são retornadas como um código de saída na vari-

ável de ambiente ERRORLEVEL. Se a ativação tiver êxito, o código de saída será 0 (zero).

A tabela abaixo lista os códigos de saída do processo de ativação e os respectivos sig-

nificados. Você tambémpode encontrar informações de erros no arquivo tabins-

tallck.log. Esse arquivo de log está na pasta \logs do Tableau Server, por padrão:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\

A pasta ProgramData fica oculta por padrão.
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Este script de exemplomostra como ativar o Tableau Server e verificar se há erros espe-

cíficos, como uma chave de produto inválida (536871018) e problemas de licenciamento

gerais (536871012).

@echo off

start/wait tabinstallck.exe -activate <product_key>

if %errorlevel% EQU 536871018 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENSING_

INVALID_KEY)

if %errorlevel% EQU 536871012 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENCING_

GENERAL)

if %errorlevel% EQU 0 (ECHO SUCCESS)

Código de
saída

Mensagem Valor

536871012 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

GENERAL

Ocorreu um erro desconhecido durante a ope-
ração de licenciamento.

536871013 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

INTERNAL

O produto não pode ser iniciado devido a um
erro de licenciamento interno.

536871014 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_SETUP

O produto não pode ser iniciado devido a um
erro de licenciamento interno.

536871015 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

CONNECT

Erro ao entrar em contato com o servidor de
licenças do Tableau.

536871017 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_ASR

Erro ao ativar o ASR.

536871016 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_

Falha na ativação, tente novamente.
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GENERAL

536871018 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_

INVALID_KEY

Chave do produto inválida.

536871019 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_

OFFLINE

Não é possível concluir a ativação offline.

536871020 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_

INVALID_MODEL

Um erro foi retornado do servidor de licenças.
Verifique o arquivo de registro do Tableau
para obter mais informações.

536871021 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_MAX_

REHOSTS

Falha ao desativar a licença porque você che-
gou ao limite de desativações dessa licença.

536871033 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_MAX_

EXTRA_

ACTIVATIONS

Falha ao ativar a licença porque você chegou
ao limite de ativações dessa licença.

536871022 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_

GENERAL

Ocorreu um erro desconhecido durante a ope-
ração de desativação do licenciamento. Veri-
fique sua chave de produto ou entre em
contato com o suporte.

536871023 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_NONE_

Nenhuma licença encontrada.
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FOUND

536871024 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_

EXPIRED

Somente chaves de produto expiradas foram
encontradas.

536871025 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_

EXPIRED_TRIAL

Sua avaliação dessa versão terminou.

536871026 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_

EXPIRED_

SUBSCRIPTION

A chave de produto expirou.

536871027 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_

EXPIRED_

MAINTENANCE

Amanutenção expirou.

536871028 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

RESYNC_GENERAL

Não foi possível sincronizar suas chaves de
produto.

536871029 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

REGISTRATION_

GENERAL

Ocorreu um erro durante o registro do pro-
duto.

536871030 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

SERVICE_INSTALL

Ocorreu um erro desconhecido durante as
operações de licenciamento.
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536871031 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

SERVICE_

UNINSTALL

Ocorreu um erro desconhecido durante as
operações de licenciamento.

536871032 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

SERVICE_NOT_

PRESENT

O serviço de licenciamento FLEXnet não está
presente no sistema.

Solucionar problemas de licenciamento

Este tópico inclui instruções para solução de problemas relacionadas ao licenciamento do

Tableau Server.

Falha na chave do produto com servidores proxy de encaminhamento

Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado para se

conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o procedimento no

tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de encaminhamento, antes de

tentar ativar, atualizar ou desativar chaves do produto.

Como lidar com um servidor não licenciado

OTableau oferece doismodelos de licenciamento: baseado em função e baseado em

núcleo. Para saber mais sobre o licenciamento baseado em função e em núcleo, consulte

Visão geral do licenciamento.

O licenciamento baseado em função exige que cada conta de usuário ativa seja coberta por

uma licença. As licenças baseadas em função têm uma capacidade definida ou um número

de usuários permitidos. Cada usuário tem umnome de usuário exclusivo atribuído a ele no

servidor e é exigido para a identificação dele ao se conectar ao servidor.

O licenciamento baseado em núcleo não tem restrições quanto ao número de contas de usu-

ário no sistema, mas ele não restringe o númeromáximo de núcleos de processador que o
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Tableau Server pode usar. Você pode instalar o Tableau Server em umoumais com-

putadores para criar um cluster, com a restrição de que o número total de núcleos em todos

os computadores não exceda o número de núcleos que você licenciou e que todos os

núcleos em um computador específico sejam cobertos pela licença.

Servidor baseado em função não licenciado

Omotivomais comumpara que um servidor que tenha licenciamento baseado em função

tenha sua licença cancelada é uma chave de produto expirada ou um contrato demanu-

tenção expirado.

Servidor baseado em núcleo não licenciado

Umservidor baseado em núcleo pode se tornar não licenciado para uma variedade demoti-

vos, por exemplo, uma chave do produto vencida ou quando os nós do Tableau Server

estão executando processos licenciados não conseguem entrar em contato com o nó do

Tableau Server sendo executado no serviço deGerenciador de Licença. Para saber mais

sobre os processos licenciados, consulte Processos do Tableau Server.

Quando o servidor for não licenciado, você não poderá iniciar nem administrar o servidor.

No entanto, é possível gerenciar licenças com o comando tsm licenses.

Administrador do servidor não licenciado

Todos os administradores do Tableau Server exigem uma licença de usuário. Os admi-

nistradores do Tableau Server sempre terão a funçãomais alta disponível. Se uma chave

de produto Creator for ativada, os administradores do Tableau Server assumirão essa fun-

ção. Se a funçãomais alta disponível no Tableau Server for Explorer, o administrador do

servidor assumirá essa função. Se as licençasCreator forem adicionadas ao servidor, as

contas de administrador do servidor existentes que usam licenças Explorer serão auto-

maticamente convertidas para usar licençasCreator.

As contas de administrador do TSMnão exigem licenças.

Se a licença que o administrador do servidor está usando expirar, então a conta ficará sem

licença e não poderá fazer logon.
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Verifique a data de validade de suas licenças para os administradores do servidor:

l Execute tsm licenses list.
l Compare a data com a data exibida no Portal do cliente Tableau.
l Caso o portal não exiba a data que você espera, entre em contato com o Sucesso do
cliente.

l Para renovar a licença, visite a página na Web Renovação do Tableau.
l Execute o comando tsm licenses activate para ativar uma nova licença para as contas
do administrador.

Se a data do TSM corresponder à data do portal e a seguinte operação de atualização

falhar, entre em contato com o Suporte do Tableau.

Se a licença para sua conta de administrador expirou ou expirará em breve, você precisará

ativar uma nova licença para a conta. Como alternativa, você pode remover a licença de um

usuário não administrador para liberar uma licença para a conta de administrador do ser-

vidor.

Se um administrador do Tableau Server estiver usando uma licença Creator (Criador),

Explorer (Explorador) ou Viewer (Visualizador) e essa licença expirar, ele usará outra do

mesmo tipo, se disponível. Se não houver estações de licença disponíveis, o usuário ficará

"sem licença".

Importante: não reinicie o Tableau Server até que você tenha ativado uma nova
licença ou transferido uma função do site para a conta do administrador do servidor.

Solucionar problemas de licenciamento baseado em função

Essa seção fornece informações sobre a solução de problemas que ocorrem ao adicionar

licenças baseadas em função do Viewer, Explorer e Creator para o Tableau Server ou

Tableau Cloud, ou quando elas expiram. Omais alto tipo de licença disponível é Creator,

seguida por Explorer e finalmente Viewer. Para saber mais sobre o licenciamento baseado

em função, consulte Visão geral do licenciamento.
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Um usuário ou administrador não está licenciado devido ao vencimento da licença

Para evitar que os usuários fiquem sem licença demodo inesperado ou sejam transferidos

para outra função no site, você sempre deve fazer uma das ações a seguir antes da

licença, que estiver usando, expirar:

l Renove e ative uma licença substituta. Se um usuário ocupar uma licença Creator
(Criador), Explorer (Explorador) ou visualizador e essa licença expirar, ele usará
outra do mesmo tipo, se disponível.

l Altere a função no site desses usuários, para permitir o uso de uma licença que não
expira.

Para saber como as funções no site podem ser alteradas, para que necessitem de uma

licença diferente, consulte Definir funções dos usuários no site.

A reatribuição dos usuários a novas licenças é regida pela seguinte lógica:

l Quando um usuário Administrador do servidor ocupa uma licença do Creator e a
licença dele expira (sem licenças disponíveis para substituição), ele é reatribuído a
uma licença do Explorer se qualquer licença do Explorer estiver disponível. Essa rea-
tribuição de licença ocorre na ordem do logon mais recente. Os Administrador do ser-
vidor removem outros usuários que possam estar atualmente usando uma licença do
Explorer. Se nenhuma licença do Creator ou Explorer estiver disponível, um Admi-
nistrador do servidor se torna não licenciado.

l Quando um usuário não Administrador do servidor ocupa uma licença do Creator e a
licença expira (sem licenças disponíveis para substituição), ele se torna não licen-
ciado. Para evitar que esses usuários se tornem não licenciados, altere a função no
site antes da licença expirar. Isso é especialmente importante para usuários na fun-
ção no site Criador do administrador de site, que devem se mover para a função de
site de Explorador de administrador de site, antes da licença do Creator expirar para
evitar perder os recursos de Administrador de site.

l Quando um usuário Administrador do servidor ocupa uma licença do Explorer ou do
Viewer e a licença dele expira (sem licenças disponíveis para substituição), ele é atu-
alizado para um tipo de licença mais alta, se as licenças desse tipo estiverem dis-
poníveis. Especificamente, o seguinte ocorre quando uma licença expira:

l Os usuários que ocupam uma licença do Explorer serão movidos para uma
licença do Creator, se disponível (sem alterar a função no site).
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l Os usuários que ocupam uma licença do Viewer serão movidos para uma
licença do Explorer, se disponível. Se nenhuma licença do Explorer estiver dis-
ponível, esses usuários serão transferidos para uma licença do Creator, se dis-
ponível (sem alterar a função no site).

l Se nenhuma licença estiver disponível em tipos de licença mais altos, esses
usuários são transferidos para Não licenciados.

Os usuários são reatribuídos para uma nova licença, conforme descrito acima, na ordem do

logonmais recente, com tipos de licençamais baixas reatribuídas primeiro (primeiro Viewer,

em seguida Explorer e, em seguida, Creator).

Por exemplo: dois usuários com uma licença Visualizador, um usuário com a licença de Cre-

ator (Criador) e dois Administradores de servidor com uma licença de Creator (Criador),

todos com suas licenças expiradas. Quatro licenças Explorer (Explorador) não expiradas

estão disponíveis para eles. Nessa situação, ocorre o seguinte, na ordemmostrada abaixo:

1. O usuário com uma licença Visualizador que fez o logon mais recente será reatribuído
a uma licença Explorer (Explorador).

2. O usuário com uma licença Visualizador será reatribuído a uma licença Explorer
(Explorador).

3. O usuário Administrador de servidor com uma licença Creator (Criador) que fez o
logon mais recente será reatribuído a uma licença Explorer (Explorador). Em seguida,
o segundo Administrador de servidor com uma licença de Creator (Criador) será rea-
tribuído à licença Explorer (Explorador) restante.

4. O usuário com a licença de Creator (Criador) se torna não licenciado.

A função no site do Administrador do servidor é inalterada ao usar uma licença do Creator

OsAdministradores do servidor ganham recursos do Creator, se as licenças do Creator esti-

verem disponíveis no Tableau Server, sem alterar o nome da função no site. Todos os

outros usuários do Tableau Server e Tableau Cloud ganham licenças do Creator, somente

se estiverem atribuídos com uma função no site que inclui o Creator no nome.

As licenças não estão imediatamente disponíveis

Quando você adiciona uma licença baseada em função ao Tableau Server, ela é dis-

ponibilizada a todos os usuários quando você reinicia o Tableau Server.
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Um usuário com uma licença do Viewer não pode abrir as pastas de trabalho do Tableau
Server ou Tableau Cloud no Tableau Desktop

Umusuário com uma licença do Viewer que também tem uma licença do Tableau Desktop

separada não poderá abrir pastas de trabalho no Tableau Server ou Tableau Cloud

usando o Tableau Desktop. Para abrir pastas de trabalho usando o Tableau Desktop, o

usuário precisará de uma licença do Explorer ou Creator no Tableau Server ou Tableau

Cloud.

Migrar do licenciamento baseado em núcleo para o licen-
ciamento baseado em função

Você podemigrar o Tableau Server de umamétrica de licença baseada em núcleo (que

conta os núcleos do processador no qual o Tableau Server está instalado) para uma

métrica de licença baseada em função (que conta os usuários nomeados). Para obter mais

informações sobre asmétricas de licenciamento, consulte Visão geral do licenciamento.

Preparar para migração para licenciamento baseado em função

As licenças baseadas em núcleo permitem umnúmero de usuários ilimitado, incluindo con-

tas de visitante de apenas exibição. Cada usuário possui uma função de site ao ser adi-

cionado ao Tableau Server, e esses usuários e funções sãomantidos quando a licença é

alterada. Como as licenças baseadas em função limitam o número de usuários, é neces-

sário garantir que as novas licenças baseadas em função acomode o número de usuários

atualmente conectados ao Tableau Server, incluindo os que usam contas de visitante no

momento.

Important: caso as novas licenças baseadas em função não acomodemo número total de

usuários, alguns deles serãomovidos para a função no site deNão licenciado, que pode
consumir muita CPU. Se você tiver um grande número de usuários, os processos do ser-

vidor de aplicativos podem ficar indisponíveis até que todos os usuários sejam pro-

cessados. Esta operação pode levar horas para ser concluída, portanto, planeje

adequadamente.
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Antes demigrar, verifique se você tem licenças de usuário e chaves do produto cor-

respondentes para permitir que todos os usuários acessem o Tableau Server após a con-

clusão damigração:

l Faça logon no Portal do Cliente do Tableau para verificar licenças e copiar as chaves
do produto correspondentes.

l Para saber mais sobre as funções que os usuários exercem no site, consulte Definir
funções dos usuários no site.

l Para contar o número de usuários na instalação do Tableau Server, exporte uma lista
de usuários para contá-los com uma ferramenta como o Microsoft Excel. Para saber
mais sobre como exportar uma lista de usuários, consulte Exportar uma lista de usu-
ários.

Migrar para licenciamento baseado em função

Paramigrar para o licenciamento baseado em função, é necessário interromper o Tableau

Server, desativar a chave do produto baseada no núcleo, ativar as chaves do produto base-

adas em função e, em seguida, iniciar o Tableau Server. Como esse processo resultará em

uma reinicialização do Tableau Server e causará um tempo de inatividade para os usuários

do Tableau Server, é necessário migrar o licenciamento durante um período de baixo uso.

1. Interrompa o Tableau Server:

Use o comando tsm stop.

2. Desativar as chaves do produto baseadas em núcleo:

Use o comando tsm licenses deactivate com as chaves do produto base-

adas em núcleo.

3. Ativar as chaves do produto baseadas em função:

Use o comando tsm licenses activate com as chaves do produto baseadas

em função.

4. Inicie o Tableau Server:

Use o comando tsm start.
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Usar licenças baseadas em função em um servidor com licenciamento
baseado em núcleo

A versão 2018.1 do Tableau Server permite adicionar licenças baseadas em função com a

função de Creator às instalações do Tableau Server com licenciamento baseado em

núcleo.

Observação: se você atualizar uma instalação do Tableau Server para 2018.1 sem ati-

var as licenças baseadas em função, o Tableau Server continuará funcionando da

mesma forma que antes, sem alterações na interface do usuário ou nas permissões do

Tableau Server, exceto que a função no site deViewer será renomeada para
Somente leitura. Na versão 2018.2, a função no site deSomente leitura foi des-
continuada e se tornou novamente a função no site deViewer.

Quando as licenças deCreator são adicionadas ao Tableau Server, todos os usuários de
Administrador do servidor são obrigados a ter funções de licença deCreator, o que pode
exigir licenças adicionais. Os administradores podem ativar licenças adicionais deCreator
usando o comando tsm licenses activate no Tableau Server para aumentar a

capacidade do usuário licenciado. A ativação dessas licenças baseadas em função fornece

uma combinação dos recursos concedidos pelas licenças baseadas em função de Creator

e daqueles concedidos pela licença baseada em núcleo. Para saber mais sobre os dife-

rentes tipos de licenças baseadas em função, consulte Licenças baseadas em função.

Observação: o número de usuários ilimitados com acesso total ao Tableau Server

sob o licenciamento baseado em núcleo tem recursos equivalentes aos usuários com

uma licença deExplorer com licenciamento baseado em função. A funcionalidade de

Creator é limitada aosmodelos de licença de usuário definidos.

Por exemplo, se uma instalação do Tableau Server tiver uma licença de 16 núcleos que

inclua acesso de visitante e você adicionar 10 licenças de Creator, esse servidor terá os

seguintes recursos:
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l Um limite de 16 núcleos de processadores no hardware que executa o Tableau Ser-
ver

l Acesso de visitantes

l As licenças de Explorer/Viewer ilimitadas (das licenças de usuário ilimitadas for-
necidas com uma licença de núcleo)

l 10 licenças de Creator

Exemplo de conclusão de uma migração do licenciamento baseado em núcleo

Para reforçar o exemplo acima: se a licença baseada em núcleo foi desativada, os seguintes

recursos estarão disponíveis:

l Não há limites no hardware do servidor

l Sem acesso de visitantes

l 10 licenças de Creator

Se você adicionasse 50 licenças de Explorer e 200 de Viewer, após desativar a licença base-

ada em núcleo, os seguintes recursos estariam disponíveis:

l Não há limites no hardware do servidor

l Sem acesso de visitantes

l 10 licenças de Creator

l 50 licenças de Explorer

l 200 licenças de Viewer

Início rápido: use o gerenciamento de licenças baseado em
login com Tableau Server

Você pode usar as etapas a seguir para começar a trabalhar rapidamente com geren-

ciamento de licenças baseadas em logon.

Etapa 1: instalar Tableau Server

Para usar o gerenciamento de licenças baseadas em logon para ativar o Tableau, você

deve instalar a versão 2021.1 do Tableau Server ou posterior e ativá-lo com uma chave de

produto habilitada para gerenciamento de licenças baseadas em logon. OGerenciamento
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de licenças baseadas em logon permite que os usuários do Tableau Creator façam login e

ativem o Tableau Desktop ou o Tableau Prep Builder.

Observação: se a chavde do produto Tableau Server não está habilitada para geren-
ciamento de licenças baseadas em logon no Portal do cliente do Tableau, entre em

contato com seu representante de conta do Tableau.

Os tópicos a seguir fornecem informações adicionais sobre a instalação do Tableau Server

e uso do gerenciamento de licenças baseadas em logon para ativar Tableau Desktop e

Tableau Prep Builder:

l Instalação e configuração do Tableau Server

Para alterar as definições de configuração do gerenciamento de licenças baseadas em

logon ou para desabilitar gerenciamento de licenças baseadas em logon no Tableau Ser-

ver, consulte Alterar as configurações de gerenciamento de licença com base em login.

Etapa 2: adicionar usuários autorizados a Tableau Server

Depois de ativar o Tableau Server, você pode adicionar usuários autorizados. Ao adicionar

usuários, você precisará selecionar a função do site para esse usuário, por exemplo, Cre-

ator, Explorer ou Administrador do site. Usuários que irão ativar o Tableau Desktop ou

Tableau Prep Builder deve ser atribuído a uma função de site Creator (Creator ou Creator

administrador do site). Para obter mais informações sobre as funções de site, consulte Defi-

nir funções dos usuários no site.

Etapa 3: ativar Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder

Umusuário criador deve baixar e instalar Tableau Desktop e/ou Tableau Prep Builder em

seu computador antes que eles possam ser ativados usando gerenciamento de licenças

baseadas em logon. Para obter mais informações, consulte "Instalar o Tableau Desktop ou

Tableau Prep Builder da interface do usuário" noGuia de implantação do Tableau Desktop

e Tableau Prep.
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1. Inicie o Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder.

Se esta for a primeira vez que você iniciou Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder,

você tem a opção de iniciar uma avaliação gratuita de 14 dias ou ativar o Tableau.

2. Clique emAtivar o Tableau para pular a avaliação gratuita.

3. Na telaAtivar o Tableau, clique emAtivar entrando em um servidor, para entrar
e ativar o Tableau usandogerenciamento de licenças baseadas em logon.

4. Quando solicitado, especifique a URL para Tableau Server para entrar usando suas

credenciais.

5. Depois de ser autenticado por Tableau Server,Tableau Desktop e/ou Tableau Prep

Builder estão ativados e prontos para uso.

Gerenciamento de licenças baseadas em logon

OGerenciamento de licenças baseadas em logon ajuda a gerenciar o licenciamento para

usuários com funçõesCreator no Tableau Server e Tableau Cloud. Os usuários com fun-

ções Explorer ou Viewer não podem usar esse recurso. Se você estiver usando assinaturas

baseadas em função com o Tableau Server ou o Tableau Cloud, poderá simplificar o geren-

ciamento de licenças usando o gerenciamento de licenças baseadas em logon para eliminar

as chaves do produto separadas do Tableau Desktope do Tableau Prep Builder. Basta

gerenciar uma oumais chaves do produto do Tableau Server local ou, no caso do Tableau

Cloud, não precisa gerenciar nenhuma chave do produto.

Você só precisa de um site Tableau Server ou Tableau Cloud para autorizar um indivíduo

Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder. OGerenciamento de licenças baseadas em

logon é habilitado por instância de produção da implantação do Tableau Server. Atribua fun-

çõesCreator aos usuários que usam o Tableau Server, Tableau Desktop e Tableau Prep

Builder para ativação de licença e gerenciamento centralizado de licenças. Além disso, o

gerenciamento de licenças baseadas em logon oferece a vocêmais visibilidade sobre o uso

da licença.
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Use exibições administrativas do Tableau Server e Tableau Cloud para ver a atribuição e

uso dos assentosCreator em um só local. As exibições administrativas fornecem infor-

mações sobre quem está usando as licençasCreator, e mostra o aluguel de licençasmais

recente e a versão de ambos Tableau Desktop e Tableau Prep Builder, o que ajuda amoni-

torar suas implantações do Tableau.

O seguinte produtos do Tableau são compatíveis com gerenciamento de licenças base-

adas em logon:

l Tableau Cloud

l Tableau Server 2020.1+

l Tableau Desktop 2020.1+

l Tableau Prep Builder 2020.1.3+

Se seu Tableau Server não está habilitado para gerenciamento de licenças baseadas em

logon, entre em contato com o representante de vendas da Tableau para obter uma chave

de produto habilitada para gerenciamento de licenças baseadas em logon.

Como funciona o gerenciamento de licenças baseadas em logon

Quando o gerenciamento de licenças baseadas em logon está sendo usado, o Tableau

Desktop ou o Tableau Prep Builder entra em contato periodicamente com o Tableau Ser-

ver ou com o Tableau Cloud para verificar se o usuário é umCreator e para obter uma auto-

rização de execução. OTableau Server ou Tableau Cloud entra em contato com o serviço

para autorizar a execução (ATR) hospedado no Tableau para verificar se o cliente do

Tableau Desktop tem permissão para ativação. O serviço ATR hospedado no AWS verifica

e gerencia a licença e a duração da janela de autorização. Os diagramas abaixomostram o

processo de comunicação entre o cliente, Tableau Server ou Tableau Cloud e o serviço de

licenciamento.

OTableau usa portas comuns (80 e 443) para fazer solicitações de Internet. Namaioria

dos casos, o computador em que o Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder está ins-

talado e a rede executada já estão configurados para permitir o acesso necessário. Para
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obter mais informações sobre as portas usadas pelo Tableau, consulte Portas do Tableau

ServicesManager.

Gerenciamento de licenças baseadas em logon com Tableau Cloud

Gerenciamento de licenças baseadas em logon com Tableau Server

1. Você instala o Tableau Desktop ou o Tableau Prep Builder e selecionaAtivar com
as credenciais. Você entra no site do Tableau Cloud ou do Tableau Server.

2. O Tableau Cloud ou o Tableau Server verifica se você é umCreator. Se não for o Cre-

ator, você receberá um erro. Se for o Creator, o Tableau Cloud ou o Tableau Server

se comunica com o serviço ATR.

3. O serviço ATR retorna uma concessão ATR para o Tableau Cloud ou o Tableau Ser-

ver.

Tableau Software 1561

Ajuda do Tableau Server noWindows



4. OTableau Cloud ou o Tableau Server fornece uma concessão ATR para o Tableau

Desktop ou o Tableau Prep Builder para finalizar a ativação.

Usar gerenciamento de licenças baseadas em logon

Para usar o gerenciamento de licenças baseado em logon, é necessário utilizar o Tableau

Cloud ou instalar o Tableau Server e ativá-lo com uma chave do produto habilitada para

gerenciamento de licenças baseado em logon. Além disso, será necessário instalar o

Tableau Desktop.

Etapa 1: instalar o Tableau Server

Se você já tiver o Tableau Server instalado, pule para a (Opcional) Etapa 2: alterar as con-

figurações de gerenciamento de licenças baseado em logon. Caso contrário, você pre-

cisará instalar o Tableau Server:

1. Consulte o capítulo Implantar para instalar o Tableau Server.

2. Durante a ativação, você deve inserir uma chave do produto do Tableau Server que

seja compatível com a assinatura baseada em função e ao gerenciamento de licen-

ças baseadas em logon.

3. Adicione usuários ao Tableau Server e defina-os a uma das três funçõesCreator de

Administrador de servidor, Creator de administrador de site ou Creator. Isso atribui

uma licença Creator a esses usuários no Tableau Server. Para obter mais infor-

mações, consulte Definir funções dos usuários no site.

Importante: se você usando clientes conectados e o gerenciamento de licenças baseadas
em logon, não desabilite a autenticação automática do cliente. Além disso, não saia do

Tableau Server usando interface do usuário de desktop conectada após a habilitação do

gerenciamento de licenças baseadas em logon. Por outro lado, gerenciamento de licenças

baseadas em logon não pode atualizar automaticamente a ativação da licença ou fornecer

dados atuais para o relatório de uso do LBLMno Tableau Server ou Tableau Cloud. Para
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obter mais informações sobre o desktop conectado, consulte Manter o Tableau Desktop

conectado ao Tableau Server ouOnline.

(Opcional) Etapa 2: alterar as configurações de gerenciamento de licenças baseado em
logon

OGerenciamento de licenças baseadas em logon é habilitado por padrão para o Tableau

Cloud, Tableau Server e para o Tableau Desktop a partir da versão 2020.1. No entanto,

você podemudar algumas definições de gerenciamento de licenças baseadas em logon.

Desabilitar o gerenciamento de licenças baseadas em logon
no Tableau Server

Embora gerenciamento de licenças baseadas em logon seja ométodo preferido de ativação

para Tableau Desktop e Tableau Prep Builder, você pode ter instalações do Tableau Server

em sua organização usadas para testes que não precisam usar o gerenciamento de licen-

ças baseadas em logon. No Tableau Server, use o utilitário de linha de comando do Tableau

ServicesManager (TSM) para desativar o gerenciamento de licenças baseadas em logon.

Para desativar o gerenciamento de licenças baseadas em logon, em umprompt de

comando, digite:

tsm configuration set -k licensing.login_based_license_mana-

gement.enabled -v false

tsm pending-changes apply

Altere as configurações do gerenciamento de licenças base-
adas em logon no Tableau Desktop ou no Tableau Prep Buil-
der durante a instalação

Para alterar as configurações do gerenciamento de licenças baseadas em logon na linha de
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comando, você pode executar o arquivo .exe do instalador na linha de comando do com-

putador como administrador. Caso precise extrair os arquivos .msi, siga as instruções para

Extrair e executar o instalador (MSI) doWindows.

Para usar uma duração diferente do padrão de 14 dias/1.209.600 segundos, inclua o

switch ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS. Por exemplo:

tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart

ACCEPTEULA=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=43200

Você deve executar o comando do diretório em que o arquivo .exe está localizado ou espe-

cificar um caminho completo para o local do arquivo .exe no computador. Não execute o

programa de instalação em umdiretório compartilhado na sua rede. Em vez disso, baixe o

arquivo .exe em umdiretório no computador onde a instalação está em execução.

O exemplo a seguir mostra o comando do instalador doWindows que desabilita o geren-

ciamento de licenças baseadas em logon:

tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart

ACCEPTEULA=1 LBLM=disabled

ou

tableauPrepBuilder-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart

ACCEPTEULA=1 LBLM=disabled

Para definir a URL padrão para o Tableau Server que você deseja que os usuários usem

para ativação ao utilizar o gerenciamento de licenças baseadas em logon, adicione a opção

ACTIVATIONSERVER ou WorkGroupServer.

Para atualizar o exe:

tableauDesktop-64bit-2021-4-0.exe /quiet /norestart

ACCEPTEULA=1 ACTIVATIONSERVER=http://<tableau_server_url>

Para atualizar o registro:
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reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau

2021.4\Settings /f /v WorkGroupServer /d https://<tableau_ser-

ver_url>

Observação: a opção ACTIVATIONSERVER destina-se apenas à ativação pela pri-
meira vez. Se você tiver feito login anteriormente nesta versão do Tableau, use a opção

WorkGroupServer (Windows) ouWorkgroupServer (macOS). Por exemplo, se estiver

usando o Tableau Desktop versão 2021.1 noWindows e já fez logon com sucesso,

você não pode usar a opção WorkGroupServer para especificar um servidor de ati-

vação. No Tableau Desktop nomacOS, você usaria a opção WorkgroupServer. No

macOS, essa opção diferenciamaiúsculas deminúsculas e usa um "g"minúsculo.

Altere o gerenciamento de licenças baseadas em logon no
Tableau Desktop editando o registro

Se o Tableau Desktop já estiver instalado, você pode alterar as configurações do geren-

ciamento de licenças baseadas em logon, editando o registro doWindows.

Para desativar o gerenciamento de licenças baseadas em logon:

reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR /f /v LBLM

/d disabled

Para tornar o gerenciamento de licenças baseadas em logon a única opção de logon:

reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR /f /v LBLM

/d required

Ou você pode ativar, desativar ou tornar obrigatório o gerenciamento de licenças baseadas

em logon, editando o registro:
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1. Como administrador do computador com o Tableau Desktop, faça um backup do

arquivo de registro antes de alterá-lo.

2. Edite o registro e, em HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau, localize a

colmeia chamada ATR emodifique o valor LBLM para refletir a configuração dese-

jada:

a. Nome: LBLM.

b. Dados: ativado, desativado ou obrigatório.

3. Reinicie o Tableau para que as alterações tenham efeito.

Altere as configurações do gerenciamento de licenças base-
adas em logon no Tableau Desktop no macOS

Para alterar as configurações do gerenciamento de licenças baseadas em logon no

macOS, execute os comandos a seguir em uma janela de terminal para atualizar o arquivo

de preferências e instale ou reinicie o Tableau Desktop.

Para desativar o gerenciamento de licenças baseadas em logon:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM

"disabled"

Para tornar o gerenciamento de licenças baseadas em logon a única opção de logon:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM

"required"

Para definir a URL padrão do Tableau Server que você deseja que os usuários usem para

ativação ao usar o gerenciamento de licenças baseadas em logon nomacOS.

Ativação pela primeira vez:
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sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM

"required"

Ativações subsequents:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.Tableau-

<version> Settings.WorkgroupServer "https://<tableau_server_

url>"

Observação: no Tableau Desktop nomacOS, você usaria a opçãoWorkgroupServer.

NomacOS, essa opção diferenciamaiúsculas deminúsculas e usa um "g"minúsculo.

Configurações do Gerenciamento de licenças baseadas em logon

Você usa as seguintes configurações para alterar o gerenciamento de licenças baseadas

em logon, definir a duração do ATR e definir a URL do servidor de ativação.

Configuração Valor Descrição

LBLM ativado, desa-
tivado ou obri-
gatório

Definidas como enabled (o

padrão), as telas de licen-

ciamento apresentarão as duas

opções para ativação (chave do

produto ou credenciais).

Definido como disabled, o

gerenciamento de licenças base-

adas em logon não aparecerá

nas telas de licenciamento.

Definido como required, o

gerenciamento de licenças base-

adas em logon é a únicamaneira
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de ativar o Tableau Desktop

(quando a tela de licenciamento

é exibida, ele oferecerá apenas a

opção de credenciais para ati-

vação).

Observação: quando o
LBLM é definido como habi-

litado ou obrigatório, o rela-

tório tambémé habilitado.

ATRREQUESTEDDURATIONSECON-

DS

1209600 Define a autorização para exe-

cutar a duração (ATR) (em

segundos), que é o tempo que

uma instância do Tableau Desk-

top e Tableau Prep Builder está

autorizada a executar. O padrão

é de 1209600 segundos (14

dias). Não use vírgulas como

separadores no valor.

ACTIVATIONSERVER http://<-

tableau_ser-

ver_url>

Para a ativação pela primeira
vez, define a URL padrão do
Tableau Server que você deseja
que os usuários usem para ati-
vação.

WorkGroupServer

(Windows)WorkgroupServer
(Mac OS)

http://<-

tableau_ser-

ver_url>

Para atualizações no registro do

Windows ou plist domacOS,

defina a URL padrão para o

Tableau Server que você deseja

que os usuários usem para ati-
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vação.

Observação: no Tableau
Desktop nomacOS, você

usaria a opçãoWork-

groupServer. NomacOS,

essa opção diferenciamai-

úsculas deminúsculas e usa

um "g"minúsculo.

REPORTINGFREQUENCYSECONDS 3600 Define o padrão (em segundos)
para a frequência com que o rela-
tório do gerenciamento de licen-
ças baseadas em logon é
enviado para o Tableau Server
ou o Tableau Cloud. A con-
figuração mínima é de 60 segun-
dos, e o padrão é de 3600
segundos (uma hora). Altere esta
configuração para reduzir a
carga ou no Tableau Server ou
reduzir o tráfego da rede. Não
importa qual seja a duração do
contrato de locação (ATR) de
autorização para execução, o
REPORTINGFREQUENCYSECON-

DS define o intervalo de tempo
para o qual o cliente do Tableau
Desktop ou Tableau Prep Builder
relata as ativações do geren-
ciamento de licenças baseadas
em logon de volta para Tableau
Server ou Tableau Cloud.
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Configuração adicional para implantações virtuais

OTableau Desktop e o Tableau Prep Builder entram em contato periodicamente com o

Tableau Cloud ou com o Tableau Server para verificar se a execução do Tableau está auto-

rizada, com base na licença. Em seguida, o Tableau Cloud ou o Tableau Server entra em

contato com o serviço ATR para verificar a licença e a duração da janela de autorização.

Ao configurar uma implantação virtual (não persistente) do Tableau Desktop ou do Tableau

Prep Builder, a duração deve ser definida como umdos valoresmais baixos, como 4 ou 8

horas, para evitar umamensagem de erro de ativação por uso excessivo. Após o retorno

damáquina virtual (VM), o serviço ATR lidará com omonitoramento de ativação.

Os seguintes sinalizadores devem ser usados em uma imagem de origem, antes da publi-

cação do Tableau Desktop para os usuários finais. Cada usuário final ativará o software

fazendo logon no Tableau Server ou no Tableau Cloud com cada nova VMentregue. Uma

chave do produto não precisa ser inserida se o usuário final for um Tableau Creator no

Tableau Server ou no Tableau Cloud.

Se estiver usando o gerenciamento de licenças baseadas em logon para o Tableau Desk-

top ou para o Tableau Prep Builder em umaVM, talvez você receba umamensagem de

erro afirmando que suas informações de licença foram alteradas, sempre que iniciar uma

nova VMpara o Tableau Desktop ou para o Tableau Prep Builder. Esse erro força uma rei-

nicialização, que solicita que você registre o Tableau Desktop novamente. Esse erro ocorre

porque o serviço ATR envia um novo token que não corresponde ao cache de licença.

Microsoft Windows

Para evitar que o erro ocorra noMicrosoft Windows, você pode usar as opções

SYNCHRONOUSLICENSECHECK e SILENTLYREGISTERUSER com o instalador doWin-

dows. Por exemplo:

tableau-setup-std-tableau-2020 SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true"

SILENTLYREGISTERUSER="true" ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400

ou
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tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1

ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400 ACTIVATIONSERVER-

R=http://<tableau_server_url> SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true"

SILENTYLYREGISTERUSER="true"

Se Tableau Prep Builder e Tableau Desktop estiverem sendo entregues em umDesktop vir-

tual, ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS só precisa ser definido durante a instalação do

Tableau Desktop. No entanto, se você planeja instalar o Tableau Prep Builder como autô-

nomo, precisará definir ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS durante a instalação do

Tableau Prep Builder.

Ou você pode editar as seguintes chaves do registro na imagem de origem:

Reg key path: HKLM\SOFTWARE\Tableau\<Tableau version>\Settings\

Reg key (String value, need to set to true to make that feature

enabled)

SynchronousLicenseCheck

SilentlyRegisterUser

macOS

Para evitar que o erro ocorra nomacOS, execute o seguinte comando para definir o sina-

lizador LicenseCache.Desktop para 'false' .

sudo defaults write ~/Library/Preferences/com.tableau.Tableau-

<version>.plist LicenseCache.Desktop false

(Opcional) Etapa 3: alterar a duração da autorização para executar (ATR)

As configurações padrão do gerenciamento de licenças baseadas em logon para a duração

de autorização para execução (ATR) são apropriadas para amaioria dos ambientes, mas

você pode alterá-las, se necessário. OGerenciamento de licenças baseadas em logon usa a

duração padrão da autorização para executar (ATR) de 1.209.600 segundos (14 dias), que
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é o período que uma instância do Tableau Desktop e do Tableau Prep Builder está auto-

rizada a executar. Isso significa que após a autorização inicial, você poderia usar o Tableau

sem qualquer conexão de rede por 14 dias, antes de expirar a ativação.

O valor de duração padrão do gerenciamento de licenças baseadas em logon não é apro-

priado para fornecer uma solução de entrega de VMnão persistente aos usuários finais. A

duração do ATR deve ser reduzida para 4 ou 12 horas, dependendo do uso da VM.

Quando uma nova VM for entregue a um usuário final, uma nova autorização para executar

o token será criada. Quando a VMé retornada, esse token tambémé retornado e pode ser

usado na autorização para executar a solicitação da nova VM.

Observação: o gerenciamento de licenças baseadas em logon usa a hierarquia a seguir

ao determinar a duração de ATR.

1. Serviço ATR – Estabelece as durações de ATRmínima (4 horas/14400 segundos)
e máxima (90 dias/7776000 segundos) aplicáveis a todos os usuários/instalações.
Especifica a duração padrão de ATR (14 dias/1209600 segundos) se nada for espe-
cificado pelo Tableau Server ou pelo Tableau Desktop.

2. Tableau Server - opcionalmente, é possível especificar uma duração de ATR
máxima (licensing.login_based_license_management.max_reques-
ted_duration_seconds or licensing.login_based_license_mana-
gement.default_requested_duration_seconds) para todas as
instalações do Tableau Desktop. Usando essas configurações de duração do ATR,
você pode definir globalmente a duração padrão do ATR e a duração máxima do
ATR para todos os clientes do Tableau Desktop, o que elimina a necessidade de
entrar individualmente em cada cliente do Tableau Desktop para definir a duração do
ATR. A configuração máxima do Serviço ATR pode estar entre o mínimo de 4 horas
(14.400 segundos) e o máximo de 90 dias (7776.000 segundos).

3. Tableau Desktop – opcionalmente, é possível especificar a duração de ATR
(ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS) para o computador em que está instalado.
Se necessário, você pode alterar a duração padrão do ATR (14 dias/1209600 segun-
dos) para uma configuração dentro do serviço de ATRmínimo (4 horas/14400 segun-
dos) e máximo (90 dias/7776000 segundos). Essa duração de ATR local substitui
todas as durações definidas pelo Serviço ATR ou pelo Tableau Server. No entanto,
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essa duração padrão de ATR não pode ser superior à duração máxima de ATR defi-
nida no Tableau Server.

Altere a duração ATR para Tableau Desktop ou Tableau
Prep Builder usando Tableau Server

No Tableau Server, você usa a linha de comando do Tableau ServicesManager (TSM) para

definir a duração ATR.

Para definir a duração de ATR, em umprompt de comando, digite:

tsm configuration set -k licensing.login_based_license_mana-

gement.default_requested_duration_seconds -v <value in seconds>

tsm pending-changes apply

Para definir a duraçãomáxima de ATR, em umprompt de comando, digite:

tsm configuration set -k licensing.login_based_license_mana-

gement.max_requested_duration_seconds -v <value in seconds>

tsm pending-changes apply

Altere a duração ATR no Tableau Desktop editando o regis-
tro

Para usar uma duração que não seja o padrão de 14 dias/1209600 segundos, atualize a con-

figuração de registro ATRRequestedDurationSeconds. Por exemplo:

1. Como administrador do computador com o Tableau Desktop, faça um backup do
arquivo de registro antes de alterá-lo.

2. Edite o registro e, em HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR, atu-
alize o ATRRequestedDurationSeconds da seguinte forma (0 usa a configuração
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padrão):

a. Nome: localize o valor de cadeia de caracteres chamado ATRRe-

questedDurationSeconds.

b. Dados: atualize o tempo de duração em segundos. Por exemplo, adicione

43200 para definir uma duração de 12 horas.

3. Reinicie o Tableau para que as alterações tenham efeito.

Altere a duração ATR do Tableau Desktop no macOS

Para usar uma duração que não seja o padrão de 14 dias/1209600 segundos, inclua a con-

figuração de preferência ATRRequestedDurationSeconds. Por exemplo:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR ATRRe-

questedDurationSeconds -string "43200"

Etapa 4: ativar o Tableau Desktop

As versões 2020.1 e posteriores do suporte ao Tableau Desktop paraWindows oumacOS

gerenciamento de licenças baseadas em logon.

1. Execute a configuração do Tableau Desktop.

2. A tela Ativar Tableau incluirá a opçãoAtivar ao fazer logon em um servidor.
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3. Clique em Ativar ao fazer logon em um servidor e siga um destes procedimentos:

l Se estiver usando o Tableau Cloud, clique no link do Tableau Cloud.

l Se estiver usando o Tableau Server, insira a URL do Tableau Server e clique

emConectar.

Quando solicitado, insira credenciais válidas para um usuário com uma assinatura de

função Creator e clique emOK.

Exibir uso de licenças baseadas em logon

Você pode visualizar o uso de licenças baseadas em logon no Tableau Cloud ou Tableau

Server. O relatório mostra usuários, hosts, função do usuário, produto, versão, ativações,

licenças de Creator em uso, licenças de Creator que não estão em uso e quando uma
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licença de Creator foi usada pela última vez. É possível exibir os dados dos últimos 30 dias

até nomáximo 183 dias.

Para visualizar a exibição administrativa de Uso de licençaGerenciamento de licenças

baseadas em logon:

1. No Tableau Cloud ou Tableau Server, no painel de navegação, clique emStatus do
site.

2. Na página Status do site, clique emUso de licenças baseadas em logon.

3. Opcional. Na tela do relatório, você pode alterar a janela de tempo paramostrar

quando as licenças foram usadas pela última vez, filtrar ações, filtrar o nome do usu-
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ário e classificar por colunas.

Solução de problemas

Você pode encontrar uma das seguintesmensagens de erro ao usar o gerenciamento de

licenças baseadas em logon. Use as informações abaixo para resolver o problema.

OGerenciamento de licenças baseadas em logon não está habilitado no Tableau Server

Se o gerenciamento de licenças baseadas em logon estiver disponível como opção de ati-

vação no Tableau Desktop, mas não estiver habilitado no Tableau Server ou se o Tableau

Server não tiver uma licença apta do gerenciamento de licenças baseadas em logon, a segu-

intemensagem de erro poderá ser exibida:

OGerenciamento de licenças baseadas em logon não está habilitado no servidor ao qual

você se conectou. Selecione um servidor diferente para se conectar, use uma chave do pro-

duto para ativar a licença ou inicie uma avaliação para começar a trabalhar imediatamente.
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Entre em contato com o administrador e certifique-se de que você esteja usando uma

chave do produto do Tableau Server habilitada para gerenciamento de licenças baseada

em login. Para verificar se você ativou a chave do produto apropriada, na interface de usu-

ário daWeb do TSM, clique emConfiguração e, em seguida, clique em Licenciamento.
Para obter orientação sobre como ativar licenças, consulte tsm licenses activate. OGeren-

ciamento de licenças baseadas em logon deve ser ativado por padrão, amenos que tenha

sido anteriormente desativado pelo administrador do servidor.

OGerenciamento de licenças baseadas em logon não está habilitado no Tableau Desktop

Se o gerenciamento de licenças baseadas em logon não estiver habilitado no Tableau

Desktop, você não terá a opção de ativar o Tableau usando suas credenciais. Antes da ver-

são 2020.1, a capacidade de usar o gerenciamento de licenças baseadas em logon no

Tableau Desktop não é ativada por padrão. Verifique se a versão correta do Tableau Desk-

top está sendo usada.

Se a opção do gerenciamento de licenças baseadas em logon tiver sido desativada durante

a instalação ou com uma atualização, consulte Etapa 2: Habilitar gerenciamento de licen-

ças baseadas em logon.

A data de expiração da chave do produto não muda após a compra de uma assinatura
anual

Após adquirir uma renovação do Tableau Server, e o novo prazo de assinatura ser refletido

no Tableau Server, pode levar até 24 horas para que a nova data de expiração apareça em

Gerenciar chaves do produto no Tableau Desktop.

Você não tem uma licença do Creator

Ao tentar ativar por meio do Tableau Desktop, a seguintemensagem de erro pode ser exi-

bida:

Você não tem uma licença do Creator. Entre em contato com o administrador para obter

uma.
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Esse erro é exibido se você não foi designado a uma função do Creator. Se você pertence a

vários sites do Tableau Cloud ou do Tableau Server, é necessário entrar no site onde tem a

função Creator ao usar o gerenciamento de licenças baseadas em logon. Caso contrário,

você receberá esse erro.

Para verificar se a chave do produto que você ativou no servidor inclui licenças de Creator,

abra a interface de usuário daWeb do TSMe clique emConfiguração e, em seguida, cli-

que em Licenciamento.

Você ativou o número máximo de computadores

Ao tentar ativar por meio do Tableau Desktop, a seguintemensagem de erro pode ser exi-

bida:

Você ativou o númeromáximo de vezes permitidas na sua conta do Tableau. Você deve

aguardar a ativação da licença em outro computador pessoal expirar, antes de ativar o

Tableau novamente.

Esse erro é exibido quando você ativou o Tableau em vários computadores com asmesmas

credenciais de usuário do Creator e excedeu o númeromáximo de ativações. Aguarde até

que o token para autorizar a execução (ATR) expire em umdos computadores atuais, antes

de tentar ativar um novo computador. Se você estiver usandomáquinas virtuais não per-

sistentes (VMs), será possível diminuir a duração de ATR para evitar que esse erro ocorra

novamente.

Encurtar a duração do token ATR para a ativação máxima

Se você encontrar esse erro de usomáximo ao usar uma implantação virtual não per-

sistente, é possível encurtar a duração do ATR para 4 horas (14400) segundos para evitar o

erro no futuro. Como alternativa, em vez de alterar a duração em uma área de trabalho indi-

vidual, você pode definir a duração padrão no Tableau Serverpara afetar todos os usuários.

As etapas a seguir encurtam o aluguel em um computador previamente ativado com geren-

ciamento de licenças baseadas em logon que não serámais usado, a fim de liberar uma

licença para ser ativada em umnovo computador:
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1. Abra umPrompt de comando como administrador em um computador comTableau

Desktop que não serámais usado.

2. Navegue até o diretório de binários do Tableau (\bin), usando o seguinte comando.

Windows: cd Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin

Mac: cd /Applications/Tableau\ Desktop\ <ver-

sion>.app/Contents/MacOS

3. Execute o seguinte comando para definir a duração como 4 horas, em segundos

(por exemplo, 14.400).

Windows: atrdiag.exe -setDuration 14400

Mac: sudo ./atrdiag -setDuration 14400

4. Exclua o token ATR anterior usando o seguinte comando:

Windows: atrdiag.exe -deleteAllATRs

Mac: ./atrdiag -deleteAllATRs

5. Em seguida, substitua o token ATR existente. Abra o Tableau Desktop. OTableau

exibe amensagem “Licença alterada”. Clique emSair para fechar e reabrir auto-
maticamenteTableau Desktop .

6. Na caixa de diálogo de registro, clique emAtivar e reative o Tableau Desktop atra-
vés de Tableau Server usando o gerenciamento de licenças baseadas em logon,

que substituirá o token existente.

7. Feche o Tableau Desktop e aguarde a duração de ATR passar (por exemplo, 4

horas) para que o token de ATR expire e libere uma licença de usuário. Não abra o

Tableau Desktop antes que a duração do ATR tenha decorrido. Certifique-se de que

a duração do ATR tenha decorrido. O token ATR TTL End devemostrar uma data e

hora no futuro (por exemplo, 4 horas a partir de agora).
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Windows: atrdiag.exe

Mac: ./atrdiag

8. Depois que o token ATR expirar e você conseguir fazer logon no Tableau Server em

umnovo computador.

Para retornar o computador pessoal a um estado não licenciado

1. Abra um prompt de comando como administrador.

2. Navegue até o diretório Binários do Tableau (\bin), usando o seguinte comando:

cd Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin

3. Execute o seguinte comando:

Windows: atrdiag.exe –deleteAllATRs

Mac: ./atrdiag.exe –deleteAllATRs

Observação: esta ação remove somente o token de ATR do computador pessoal. Isso

não libera as licenças de usuário. A licença de usuário só é liberada depois que o token

de ATR excluído expira.

Suas credenciais do Tableau são inválidas

Ao tentar ativar por meio do Tableau Desktop, a seguintemensagem de erro pode ser exi-

bida:

Suas credenciais do Tableau são inválidas. Entre em contato com o administrador para rede-

finir sua conta.

Este erro é exibido quando a licença Tableau não é reconhecida. Entre em contato com o

administrador.
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O relógio do computador não está sincronizado com a hora atual

Ao tentar ativar por meio do Tableau Desktop, a seguintemensagem de erro pode ser exi-

bida:

O relógio do computador não está sincronizado com a hora atual. Sincronize o relógio do

computador para a hora atual e tente ativar Tableau.

Esse erro é exibido quando o relógio do computador não está sincronizado com a hora

atual. Sincronize o relógio do computador com um servidor de horário na Internet ou ative a

sincronização automática de hora.

Não é possível ativar com suas credenciais

Ao tentar ativar o Tableau, a seguintemensagem de erro pode ser exibida:

OTableau Server não pode verificar suas informações de licenciamento pela Internet.

Entre em contato com o administrador para verificar a conexão com a Internet.

Este erro é exibido quando a porta atr.licensing.tableau.com:443 não está

aberta em todos os nós do Servidor de aplicativos (VizPortal) ou você tem umproxy que

não está configurado corretamente para encaminhar o tráfego para o servidor de licen-

ciamento do Tableau.

Para diagnosticar a conectividade com o servidor de licenciamento do Tableau, cole a segu-

inte URL (https://atr.licensing.tableau.com/_status/healthz) em um

navegador ou em umprompt de comando curl.

Licenciamento de tempo de inatividade zero

Como licenciamento de tempo de inatividade zero, que foi introduzido na Tableau Server

versão 2021.1, você pode aplicar amaioria das alterações de licenciamento Tableau Ser-

ver sem precisar reiniciar quando as datas finais da licença, capacidade ou recursos ins-

talados forem alterados.
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Quando você deve reiniciar o Tableau Server?

Quando você aplica uma atualização de licença que não requer uma reinicialização, o

Tableau Server exibe a seguintemensagem:Os detalhes de licenciamento atualizados
estão sendo aplicados no Server. No entanto, existem algumas situações ao aplicar uma

atualização de licença que exigem que você reinicie o Tableau Server. Por exemplo, se você

estiver ativando ou desativando uma chave de produto que reduza os recursos oumude as

conexões de fonte de dados permitidas, precisará reiniciar o Tableau Serverdepois de fazer

as alterações. Quando uma reinicialização for necessária, o Tableau Server exibirá a segu-

intemensagem:Reiniciar o Server para aplicar detalhes atualizados de licen-
ciamento. A tabela a seguir lista as vezes em que as alterações de licença exigem que você

reinicie Tableau Server.

Mudança de licença Reinício neces-
sário?

Prorrogação do prazo de licença Não

Adição ou redução da capacidade de licença do usuário Não

Adição da capacidade de licença do núcleo Não

Redução da capacidade de licença do núcleo Sim

Adicionando uma licença do Data Management ou Advanced
Management

Não

Removendo uma licença do Data Management ou Advanced
Management

Sim

Alteração de fontes de dados permitidas Sim

Chave do produto expirada Sim
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Sobre a migração de identidade
A partir da versão 2022.1, o Tableau Server armazena e gerencia informações de iden-

tidade usando o Identity Service. Com o Identity Service, o Tableau Server usa uma estru-

tura de identidademaismoderna, mais segura e imutável para o processo de autenticação

e provisionamento de usuários.

Todas as novas implantações do Tableau Server 2022.1 (e posterior) usam o Serviço de

identidade por padrão e não exigem ações adicionais da sua parte. Conforme você adi-

ciona novos usuários ao Tableau Server, o serviço de identidade padrão é usado.

Para implantações existentes, se atualizar o Tableau Server para a versão 2022.1 (ou pos-

terior) e restaurar um backup do Tableau 2021.4 (ou anterior), umamigração de identidade

será iniciada após a atualização do Tableau Server para preencher o novo Serviço de iden-

tidade. A migração de identidade preenche tabelas complementares do Serviço de Iden-

tidade para todos os usuários do Tableau Server, que são usadas para autenticar usuários

por meio do Serviço de Identidade. A migração é executada em segundo plano e não inter-

romperá nem interferirá no uso do Tableau Server por seus usuários.

Como administrador, você podemonitorar e gerenciar amigração, incluindo alterar quando

amigração é executada ou resolver possíveis conflitos demigração, por meio de uma

página dedicada deMigração de Identidade disponível na página Usuários do Tableau
Server. Essa página está disponível durante o processo demigração.

Resumo das etapas para implantações existentes

Para implantações existentes, você deve configurar o Tableau Server para usar o Serviço

de identidade após a conclusão damigração para aproveitar asmelhorias na estrutura de

identidade e atualizações futuras de segurança e recursos.

Etapa 1: iniciar amigração de identidade

Etapa 2: concluir a migração de identidade
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Etapa 3: configurar o Tableau Server para usar o Serviço de identidade

Termos-chave

l Serviço de identidade - um serviço no Tableau Server 2022.1 (e posterior) res-
ponsável pela administração de identidades de usuários, incluindo autenticação e pro-
visionamento. O serviço usa um esquema de identidade em que as identidades do
usuário são representadas pelas tabelas do Serviço de Identidade e a tabela herdada
"system_users".

l Modo de armazenamento de identidade herdado - um esquema de identidade
limitado usado pelo Tableau Server 2021.4 (e anterior), em que as identidades de usu-
ário são representadas apenas pela tabela "system_users" herdada.

l Migração de identidade - o processo de auditoria que avalia as identidades de usu-
ários existentes do sistema Tableau Server, consulta os armazenamentos de iden-
tidade externos upstream para obter informações de identidade adicionais (conforme
apropriado) e importa essas informações de identidade adicionais para o Serviço de
identidade.

l Armazenamento de identidade externo - um tipo de armazenamento de iden-
tidade externo e upstream para o Tableau Server, em que todas as informações de
identidade são armazenadas e gerenciadas por um serviço de diretório externo
(Active Directory [AD] ou LDAP). Se configurado, o Tableau Server sincroniza com o
diretório externo para que exista uma cópia das informações de identidade no
Tableau Server.

l Armazenamento de identidade site - um tipo de armazenamento de identidade for-
necido pelo Tableau Server. Se configurado, o Tableau Server armazena e gerencia
informações de identidade no repositório do Tableau Server sem nenhum diretório
externo configurado para essas informações.

l Usuário do sistema - um usuário do Tableau Server. Um usuário corresponde a um
registro de entrada ("system_users") no Serviço de Identidade (por meio da tabela
"system_users_identities") e no modo de armazenamento de identidade herdado. Um
registro "system_users" pode ter várias identidades de usuário associadas a ele e
habilitado para entrar em vários sites. O vínculo entre um registro "system_users" e
sites é definido na tabela "users".
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Objetivo da migração de identidade

Quando você cria um backup do Tableau Server, as informações de identidade são salvas

no esquema de identidade usado pela versão do Tableau Server para a qual o backup foi

criado. A migração é necessária para preencher as informações de identidade do esquema

de identidade usado no backup para o esquema de identidade usado pelo Serviço de Iden-

tidade.

Esquema de identidade do Tableau Server 2021.4 e anteriores

Oesquema de identidade usado pelomodo de armazenamento de identidade herdado con-

siste em duas tabelas, "system_users" e "domains".

Esquema de identidade do Tableau Server 2022.1 e posteriores
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Oesquema de identidade usado pelo Serviço de Identidade inclui as tabelas legadas "sys-

tem_users" e tabelas complementares do Serviço de Identidade (*_identity_stores e *iden-

tities) que capturammais informações de identidade. As tabelas adicionais ajudam a reduzir

problemas que podem ser causados por alterações upstream nos armazenamentos de iden-

tidade externos.

O que acontece durante a migração de identidade

Quando as informações sobre identidades de usuários sãomigradas, as informações de

identidade armazenadas na tabela legada "system_users" são complementadas com as

tabelas do Serviço de Identidade.

O tipo de tabelas de serviço de identidade com as quais as informações de identidade são

complementadas depende do tipo de armazenamento de identidades configurado no

Tableau Server: site, Active Directory (AD) ou Lightweight Directory Access Protocol

(LDAP).

l Para tipos de armazenamento de identidade doAD, as tabelas do Serviço de Iden-
tidade herdam apenas atributos não ambíguos ou atributos que não são arma-

zenados nomesmo registro de banco de dados.

Por exemplo, sAMAccountNAME e userPrincipalName (UPN) podem ser arma-

zenados nomesmo registro de nome de uma tabela legada "systems_users", que

pode ocorrer como resultado de uma série complexa de regras. Namaioria dos

casos, amigração é capaz de interpretar corretamente emigrar com êxito a iden-

tidade do usuário. No entanto, se amigração produzir resultados ambíguos, você

deverá confirmar manualmente a ambiguidade ou resolver manualmente o conflito

usando a página dedicada demigração de identidade. Para obter mais informações,

consulte Resolver conflitos demigração de identidade .

l Para tipos de armazenamento de identidade LDAP, como tipos de armazenamento
de identidade AD, as tabelas do Serviço de Identidade herdam apenas atributos não

ambíguos. Namaioria dos casos, amigração é capaz de interpretar corretamente e

migrar com êxito a identidade do usuário. No entanto, se amigração produzir
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resultados ambíguos, você deverá confirmar manualmente a ambiguidade ou resol-

ver manualmente o conflito usando a página dedicada demigração de identidade.

Para obter mais informações, consulte Resolver conflitos demigração de identidade

.

Para tipos de armazenamento de identidade local, as tabelas do Serviço de Iden-
tidade herdam os campos de usuário e domínio diretamente. Isso significa que

nenhuma informação adicional ou resoluçãomanual é exigida de você. Quando o

Tableau Server é configurado para esse tipo de armazenamento de identidade, a

migração de identidades de usuários ocorre após o processo de restauração de

backup do Tableau Server.

Etapa 1: iniciar a migração de identidade

Namaioria dos casos, amigração de identidade é iniciada sem nenhuma ação sua. No

entanto, algumas etapas adicionais são necessárias para permitir que amigração seja ini-

ciada, dependendo dométodo de atualização do Tableau Server.

l Se você estiver executando uma atualização Azul/Verde ou atualizandomanu-
almente o Tableau Server 1) instalando o Tableau Server em uma novamáquina e

2) fazendo backup e restaurando o Tableau Server usando os comandos tsm
Maintenance (backup and restore), será necessário que você siga algumas etapas

adicionais para iniciar amigração.

Para obter as próximas etapas, consulte Solucionar problemas commigração de

identidade.

l Se você estiver fazendo uma atualização “in-loco” de servidor único ou de
vários nós do Tableau Server usando ométodo descrito aqui, não há etapas adi-
cionais necessárias para iniciar amigração. A migração é iniciada após a conclusão

da atualização do Tableau Server para a versão 2022.1 (ou posterior).

Pule para a Etapa 2.

l Se você estiver atualizando manualmente o Tableau Server 1) instalando o
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Tableau Server em uma novamáquina e 2) exportando e importando infor-
mações de configuração e topologia usando os comandos tsm settings (expor-

tar e importar), tambémnão há etapas adicionais necessárias para iniciar amigração.

A migração é iniciada após a conclusão do processo de importação na novamáquina

do Tableau Server.

Pule para a Etapa 2.

Observação: recomendamos que você permita que amigração seja concluída e configure
o Tableau Server para usar o Serviço de identidade seguindo a Etapa 2 e a Etapa 3 abaixo.

Embora você possa atrasar amigração, ela será aplicada em uma versão futura para garan-

tir que você tenha as atualizaçõesmais recentes de segurança e recursos.

Etapa 2: concluir a migração de identidade

Para concluir a migração de identidade, todos os conflitos de identidade devem ser resol-

vidos ou reconhecidos antes que você possa habilitar o Serviço de identidade para Tableau

Server.

1. Entre no Tableau Server como um administrador.

2. No painel de navegação esquerdo, selecioneUsuários (ou Todos os sites > Usu-
ários para umTableau Server de vários sites) e clique na páginaMigração de iden-
tidade para verificar se amigração foi iniciada.

Você podemonitorar e gerenciar seu progresso usando a página dedicada demigra-

ção de identidade disponível na página Usuários do Tableau Server. Para obter mais

informações, consulte Gerenciar amigração de identidade .

3. Resolva ou reconheça todos os conflitos de identidade conforme descrito emResol-

ver conflitos demigração de identidade para que a guia Todas as falhas exiba "0"
como na imagem abaixo.
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4. Execute um destes procedimentos:

l Para executar o trabalho demigração de identidade agora, ao lado do título

Visão geral damigração, clique na seta suspensa Editar agendamento e sele-

cioneExecutar agora.

l Como alternativa, você pode aguardar a execução do trabalho de migração
durante o próximo horário agendado.

5. Após a conclusão damigração, na páginaMigração de identidade, valide se a Visão

geral damigraçãomostra 100% concluída.

Etapa 3: configurar o Tableau Server para usar o Serviço de
identidade

Após a conclusão damigração de identidade, configure o Tableau Server para usar o Ser-

viço de identidade para garantir uma estrutura de identidademais segura e imutável para o

processo de autenticação e provisionamento de usuários.

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (onde o TSM está ins-
talado) no cluster.

2. Execute os seguintes comandos:
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tsm authentication legacy-identity-mode disable

tsm pending-changes apply

Observação: depois de executar os comandos acima, a página dedicada demigra-
ção de identidade é removida e não estámais acessível. A página só é acessível

quandotsm authentication legacy-idenity-mode está ativado.

Depois que o Tableau Server é configurado para usar o Serviço de Identidade, quando os

usuários entram no Tableau Server, o Tableau Server pesquisa suas identidades de usuário

usando seus identificadores no repositório de identidades configurado. A partir dos iden-

tificadores, os identificadores exclusivos universais (UUID) são retornados e usados para

corresponder às identidades de usuário existentes do Tableau Server. Esse processo gera

sessões para os usuários e conclui o fluxo de trabalho de autenticação.

Gerenciar a migração de identidade

Como administrador, você podemonitorar e gerenciar amigração de identidade, incluindo

alterar quando os trabalhos demigração são executados, por meio da página dedicada de

migração de identidade disponível na página Usuários do Tableau Server. Essa página está

disponível durante o processo demigração.
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Os trabalhos demigração são projetados para serem executados em segundo plano sem

interromper ou interferir no uso do Tableau Server. No entanto, se necessário, você pode

fazer ajustes que afetam a frequência com que os trabalhos demigração são executados,

quando os trabalhos demigração são executados e por quanto tempo os trabalhos de

migração podem ser executados.

Geralmente, amigração pode levar de 3minutos a 10 dias, dependendo do tamanho da

implantação do Tableau Server e de quaisquer alterações nas configurações padrão feitas

durante amigração. Por exemplo, se você tiver 10.000 usuários, amigração poderá levar

cerca de 30minutos.

Observação: enquanto os trabalhos demigração estão em execução, todos os recursos

de autenticação e relacionados ao usuário funcionam normalmente.
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Gerenciar trabalhos de migração de identidade

Você pode gerenciar os seguintes aspectos damigração de identidade.

Resolver conflitos de identidade

Para revisar os conflitos de identidade que você pode encontrar durante amigração, con-

sulte Resolver conflitos demigração de identidade .

Alterar a programação diária do trabalho de migração

1. Entre no Tableau Server como umadministrador.

2. No painel de navegação esquerdo, selecioneUsuários (ou Todos os sites > Usu-
ários para umTableau Server de vários sites) e clique na páginaMigração de iden-
tidade.

3. Ao lado do título Visão geral damigração, clique no botãoEditar agendamento.

4. Na caixa de diálogo Editar agendamento, altere quando e com que frequência os tra-

balhos podem ser executados.

Observação: você pode ignorar as opções dePrioridade eExecução nesta caixa
de diálogo.
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5. Quando concluir, clique em Atualizar.

Iniciar um trabalho de migração

1. Entre no Tableau Server como umadministrador.

2. No painel de navegação esquerdo, selecioneUsuários (ou Todos os sites > Usu-
ários para umTableau Server de vários sites) e clique na páginaMigração de iden-
tidade.

3. Em qualquer guia, selecione um usuário ou vários usuários.

4. Nomenu Ações, selecioneRepetir a migração ouReconhecer, dependendo do
que você precisa fazer.
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5. Ao lado do título Visão geral da migração, clique na seta suspensa Editar agen-
damento.

6. SelecioneExecutar agora .

Pausar a migração de identidade

1. Entre no Tableau Server como umadministrador.

2. No painel de navegação esquerdo, selecioneUsuários (ou Todos os sites > Usu-
ários para umTableau Server de vários sites) e clique na páginaMigração de iden-
tidade.

3. Ao lado do título Visão geral damigração, clique na seta suspensa Editar agen-

damento.

4. SelecioneDesativar.

Reinicie a migração de identidade

1. Entre no Tableau Server como umadministrador.

2. No painel de navegação esquerdo, selecioneUsuários (ou Todos os sites > Usu-
ários para umTableau Server de vários sites) e clique na páginaMigração de iden-
tidade.
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3. Ao lado do título Visão geral damigração, clique na seta suspensa Editar agen-

damento.

4. SelecioneAtivar.

Alterar as configurações de migração de identidade

Para reduzir qualquer tensão potencial que amigração de identidade possa causar em seu

Tableau Server, a migração é configurada para ser executada com as configurações

padrão listadas abaixo.

Configurações de migração

Tipo comando tsm Padrão

Agenda de tra-
balhos

(Configurável na página Migração de iden-
tidade, consulte Alterar a programação diá-
ria do trabalho demigração acima)

03:00, dia-
riamente
até concluir

Solicitações de iden-
tidade do usuário
por segundo (taxa)

tsm authentication identity-

migration configure -–rate

Até 5

Tempo de exe-
cução de fluxo indi-
vidual

tsm authentication identity-

migration configure -–job-run-

time

120 minu-
tos

Se necessário, você pode usar o comando tsm authentication identity-migra-

tion para alterar as configurações demigração listadas acima usando as etapas abaixo.

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (onde o TSM está ins-
talado) no cluster.

2. Execute um ou ambos os comandos descritos em tsm authentication iden-

tity-migration .

Por exemplo, para alterar o tempo de execução e a taxa do trabalho individual de

seus valores padrão, você pode executar o seguinte comando:
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tsm authentication identity-migration configure --job-run-

time 180 --rate 3

Conclua a migração de identidade e configure o Serviço de Identidade

Depois que todos os conflitos de usuário forem resolvidos ou endereçados e os trabalhos de

migração forem executados, você deverá configurar o Tableau Server para usar o Serviço

de identidade para concluir o processo demigração de identidade.

Etapa 1: validar e concluir a migração de identidade

1. Entre no Tableau Server como um administrador.

2. No painel de navegação esquerdo, selecioneUsuários (ou Todos os sites > Usu-
ários para umTableau Server de vários sites) e clique na páginaMigração de iden-
tidade para verificar se amigração foi iniciada.

Você podemonitorar e gerenciar seu progresso usando a página dedicada demigra-

ção de identidade disponível na página Usuários do Tableau Server. Para obter mais

informações, consulte Gerenciar amigração de identidade .

3. Resolva ou reconheça todos os conflitos de identidade conforme descrito emResol-

ver conflitos demigração de identidade para que a guia Todas as falhas exiba "0"
como na imagem abaixo.

4. Execute um destes procedimentos:

l Para executar o trabalho demigração de identidade agora, ao lado do título

Visão geral damigração, clique na seta suspensa Editar agendamento e sele-

cioneExecutar agora.
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l Como alternativa, você pode aguardar a execução do trabalho de migração
durante o próximo horário agendado.

5. Após a conclusão damigração, na páginaMigração de identidade, valide se a Visão

geral damigraçãomostra 100% concluída.

Etapa 2: configurar o Tableau Server para usar o serviço de identidade

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (onde o TSM está ins-
talado) no cluster.

2. Execute os seguintes comandos:

tsm authentication legacy-identity-mode disable

tsm pending-changes apply

Observação: depois de executar os comandos acima, a página dedicada demigra-
ção de identidade é removida e não estámais acessível. A página só é acessível

quandotsm authentication legacy-idenity-mode está ativado.

Depois que o Tableau Server é configurado para usar o Serviço de Identidade, quando os

usuários entram no Tableau Server, o Tableau Server pesquisa suas identidades de usu-

ário usando seus identificadores no repositório de identidades configurado. A partir dos

identificadores, os identificadores exclusivos universais (UUID) são retornados e usados

para corresponder às identidades de usuário existentes do Tableau Server. Esse processo

gera sessões para os usuários e conclui o fluxo de trabalho de autenticação.
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Resolver conflitos de migração de identidade

Durante amigração de identidade, o Tableau Server pode encontrar determinadas iden-

tidades de usuário que não podem ser migradas para usar o Serviço de Identidade. Quando

as identidades de usuário não podem ser migradas, elas se tornam conflitos de identidade

que exigem que você, como administrador, resolvamanualmente.

Para garantir que as identidades de usuário sejammigradas corretamente, você deve resol-

ver todos os conflitos de identidade antes que amigração de identidade possa ser concluída

usando a página dedicada deMigração de Identidade.

Etapa 1: resolver conflitos de identidade

Você pode resolver conflitos de identidade de algumasmaneiras, dependendo do tipo de

conflito. Independentemente do tipo de conflito, todas as identidades de usuário devem ser

resolvidas ou endereçadas antes que você possa prosseguir para a Etapa 2 abaixo e antes

que o processo demigração de identidade possa ser concluído.

Quando ocorrerem conflitos de identidade, amigração de identidade agrupará os conflitos

em tipos. Esses tipos ajudam a restringir o motivo pelo qual amigração não consegue

migrar a identidade do usuário automaticamente.

Existem algumas razões pelas quais os conflitos de identidade podem ocorrer. Por exemplo,

você pode ver um conflito de identidade quando amigração identificou um usuário do

Tableau Server que corresponde amais de uma identidade de usuário no repositório de

identidades externo.

Quando os conflitos de identidade são identificados, você pode resolvê-los usando uma das

seguintes opções:

l Repetir a migração - Essa opçãomove as identidades de usuário selecionadas de
volta para a fila para seremmigradas novamente. Depois que os trabalhos demigra-

ção forem executados novamente, é possível que os conflitos de identidade sejam

resolvidos por conta própria, os conflitos de identidade originais ocorram novamente
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ou novos conflitos de identidade ocorram.

l Reconhecer - Essa opçãomove as identidades de usuário selecionadas para a guia
Reconhecido. Ao reconhecer as identidades dos usuários, você entende que 1)
esses usuários não têm identidades de usuário correspondentes em um repositório

de identidades e, portanto, não serãomigrados e 2) esses usuários não poderão

entrar no Tableau Server depois que você habilitar a identidade Serviço na Etapa 3

abaixo.

l Reavaliar - Quando os conflitos já foram reconhecidos, na guiaReconhecido, esta
opçãomove as identidades de usuário selecionadas de volta ao seu estado de con-

flito. Essa opção lhe dá a chance de ver o conflito original, resolver o conflito ou reco-

nhecer o conflito de identidade novamente.

Referência rápida: conflitos de identidade

Tipo de con-
flito

Aplica-se à
configuração

Motivo do conflito Action

Todas as
falhas

Todos Essa guia captura todos os con-
flitos de identidade cate-
gorizados nas guias Sem
correspondência, Ambíguo,
Duplicado, Não local e Des-
conhecido.

Repetir a
migração ou
confirmar

Sem com-
binações

AD, LDAP As identidades dos usuários
não têm usuários cor-
respondentes no repositório de
identidades externo.

Repetir a
migração ou
confirmar

Ambíguo AD, LDAP Para as identidades de usuário
especificadas, há mais de uma
correspondência possível no
repositório de identidades
externo.

Repetir a
migração,
Reconhecer
ou selecione
uma das
identidades
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de usuário
sugeridas

Duplicado AD Duas identidades de usuário
foram criadas usando uma
conta do AD. Este é um artefato
de funcionalidade herdada que
não tem suporte no Serviço de
Identidade.

Repetir a
migração ou
confirmar

Não local Local Identidades de usuário asso-
ciadas a um repositório de iden-
tidades que não é local. Esse
conflito ocorre porque foram fei-
tas alterações manuais que não
são suportadas.

Repetir a
migração ou
confirmar

Desconhecido Todos Esse conflito pode indicar um
erro interno do Tableau Server
ou um conflito de identidade
causado por um motivo não lis-
tado nesta tabela.

Repetir a
migração ou
confirmar

Reconhecido Todos Essa guia captura todas as iden-
tidades de usuários que não
serão migradas. Esses usuários
não poderão entrar no Tableau
Server depois que o Tableau
Server for configurado para
usar o Serviço de identidade.

Repetir a
migração ou
confirmar

Para solucionar um conflito, siga as etapas descritas abaixo.

1. Entre no Tableau Server como umadministrador.

2. No painel de navegação esquerdo, selecioneUsuários (ou Todos os sites > Usu-
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ários para umTableau Server de vários sites) e clique na páginaMigração de iden-
tidade.

3. Selecione uma oumais identidades de usuário na guia Todas as falhas ou em uma

das guias específicas de conflito.

4. Nomenu suspenso Ações, clique emRepetir migração ouReconhecer .

Se você selecionar “Repetir a migração”, as identidades do usuário podem gerar dife-

rentes tipos de conflito. Nesse caso, resolva os conflitos, conforme necessário, até

que a guia Todas as falhas exiba "0" como na imagem abaixo.

Etapa 2: concluir a migração de identidade

Para concluir a migração de identidade, além de todos os conflitos de identidade serem

resolvidos ou endereçados, todos os trabalhos demigração precisam ser executados antes

que você possa habilitar o Serviço de identidade para Tableau Server.

1. Execute um destes procedimentos:

l Para executar os trabalhos demigração de identidade agora, ao lado do título

Visão geral damigração, clique na seta suspensa Editar agendamento e sele-

cioneExecutar agora.

l Como alternativa, você pode aguardar a execução da migração durante o pró-
ximo horário agendado.

2. Na páginaMigração de identidade, confirme se a Visão geral damigraçãomostra
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100% concluída.

Etapa 3: configurar o Tableau Server para usar o Serviço de identidade

Após a conclusão damigração de identidade, configure o Tableau Server para usar o Ser-

viço de identidade para garantir uma estrutura de identidademais segura e imutável para o

processo de autenticação e provisionamento de usuários.

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (onde o TSM está ins-
talado) no cluster.

2. Execute os seguintes comandos:

tsm authentication legacy-identity-mode disable

tsm pending-changes apply

Observação: depois de executar os comandos acima, a página dedicada demigra-
ção de identidade é removida e não estámais acessível. A página só é acessível

quandotsm authentication legacy-idenity-mode está ativado.

Depois que o Tableau Server é configurado para usar o Serviço de Identidade, quando os

usuários entram no Tableau Server, o Tableau Server pesquisa suas identidades de usuário

usando seus identificadores no repositório de identidades configurado. A partir dos iden-

tificadores, os identificadores exclusivos universais (UUID) são retornados e usados para

corresponder às identidades de usuário existentes do Tableau Server. Esse processo gera

sessões para os usuários e conclui o fluxo de trabalho de autenticação.
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Solucionar problemas commigração de identidade

Não foi possível restaurar o backup

Após a atualização para o Tableau Server 2022.1 (ou posterior), a restauração de um

backup do Tableau Server causa o seguinte erro:

“O backup não pode ser restaurado porque o Tableau Server usa as novas tabelas

de serviço de identidade por padrão.”

Esse problema ocorre porque o Tableau Server precisa executar amigração de iden-

tidade. A migração é necessária para preencher o Serviço de identidade, um esquema de

identidade que o Tableau Server 2022.1 (e posterior) usa para provisionar e autenticar usu-

ários. Para evitar possíveis problemas, o processo de atualização não pode prosseguir

quando o Tableau Server detecta que o backup do Tableau Server usa um esquema de

identidade diferente do Tableau Server 2022.1 (ou posterior).

Para solucionar este problema, siga as etapas descritas abaixo.

Etapa 1: habilitar legacy-idenity-mode e restaurar o backup

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (onde o TSM está ins-
talado) no cluster.

2. Defina o Tableau Server 2022.1 (ou posterior) para usar omodo de armazenamento

de identidade herdado executando os seguintes comandos:

tsm authentication legacy-identity-mode enable

tsm pending-changes apply

OTableau Server deve usar omodo de armazenamento de identidade herdado para

preencher o Serviço de identidade. Paramais informações sobre o comando tsm,

consulte tsm authentication legacy-identity-mode.

3. Restaure o backup novamente para permitir que amigração seja iniciada exe-

cutando os seguintes comandos:
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tsm maintenance restore --file <file_name>

tsm start

Importante: depois que o backup é restaurado, amigração preenche o Serviço de
Identidade com informações de identidade.

Etapa 2: validar e concluir a migração de identidade

1. Entre no Tableau Server como um administrador.

2. No painel de navegação esquerdo, selecioneUsuários (ou Todos os sites > Usu-
ários para umTableau Server de vários sites) e clique na páginaMigração de iden-
tidade para verificar se amigração foi iniciada.

Você podemonitorar e gerenciar seu progresso usando a página dedicada demigra-

ção de identidade disponível na página Usuários do Tableau Server. Para obter mais

informações, consulte Gerenciar amigração de identidade .

3. Resolva ou reconheça todos os conflitos de identidade conforme descrito emResol-

ver conflitos demigração de identidade para que a guia Todas as falhas exiba "0"
como na imagem abaixo.

4. Execute um destes procedimentos:

l Para executar o trabalho demigração de identidade agora, ao lado do título

Visão geral damigração, clique na seta suspensa Editar agendamento e sele-

cioneExecutar agora.
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l Como alternativa, você pode aguardar a execução do trabalho de migração
durante o próximo horário agendado.

5. Após a conclusão damigração, na páginaMigração de identidade, valide se a Visão

geral damigraçãomostra 100% concluída.

Etapa 3: configurar o Tableau Server para usar o Serviço de identidade

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (onde o TSM está ins-
talado) no cluster.

2. Execute os seguintes comandos:

tsm authentication legacy-identity-mode disable

tsm pending-changes apply

Observação: depois de executar os comandos acima, a página dedicada demigra-
ção de identidade é removida e não estámais acessível. A página só é acessível

quandotsm authentication legacy-idenity-mode está ativado.

Depois que o Tableau Server é configurado para usar o Serviço de Identidade, quando os

usuários entram no Tableau Server, o Tableau Server pesquisa suas identidades de usu-

ário usando seus identificadores no repositório de identidades configurado. A partir dos

identificadores, os identificadores exclusivos universais (UUID) são retornados e usados

para corresponder às identidades de usuário existentes do Tableau Server. Esse processo

gera sessões para os usuários e conclui o fluxo de trabalho de autenticação.
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“Erro inesperado” na página de migração de identidade

Após resolver ou reconhecer todas as identidades de usuário na página demigração de

identidade, você verá umamensagem de “erro inesperado”. Essamensagem pode ser exi-

bida quando você tenta resolver ou reconhecer mais de 1.000 identidades de usuário ao

mesmo tempo.

Para resolver esse problema, selecione e resolva ou reconheça 1.000 identidades de usu-

ário oumenos e tente novamente.

Para obter mais informações sobre como gerenciar conflitos de identidade, consulte Resol-

ver conflitos demigração de identidade .

O progresso da migração parece não responder ou travado

Se o status damigração ou a barra de progresso damigração não responder ou travar, con-

firme se você resolveu e reconheceu todos os conflitos de usuário em Falhas de migração.

Para resolver esse problema, certifique-se de que todos os conflitos sejam resolvidos e reco-

nhecidos selecionando uma oumais identidades de usuários na guia Todas as falhas e cli-
cando emReconhecer nomenu suspenso Ações. Execute esta tarefa até que a guia
Todas as falhas exiba "0". Para obter mais informações sobre como gerenciar conflitos de
identidade, consulte Resolver conflitos demigração de identidade .
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Observação: depois que todos os conflitos de identidade forem resolvidos ou resolvidos,

todos os trabalhos demigração devem ser executados antes que você possa habilitar o Ser-

viço de identidade para Tableau Server. Você pode executar os trabalhos demigração

agora clicando na seta suspensa Editar agendamento ao lado do título Visão geral da

migração e selecionandoExecutar agora. Quando a Visão geral damigraçãomostrar
100% concluída, você poderá configurar o Tableau Server para usar o Serviço de iden-
tidade. Para obter mais informações, consulte Etapa 3: configurar o Tableau Server para

usar o Serviço de identidade.

A página de migração de identidade desaparece

Quando amigração de identidade estiver concluída ,e o Tableau Server estiver con-

figurado para usar o Serviço de identidade, a páginaMigração de identidade dedicada
será removida e não poderámais ser acessada. A páginaMigração de identidade é neces-

sária apenas para amigração de identidade ou quando tsm authentication

legacy-idenity-mode está ativado.

Reverter migração de identidade

Se houver problemas, como certos usuários que não conseguem entrar no Tableau Ser-

ver, que você acredita serem causados pelo Serviço de identidade, você pode usar o
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comando tsm authentication legacy-identity-mode para voltar a usar omodo

de armazenamento de identidade herdado. Após a reversão, os novos usuários que foram

adicionados após amigração de identidade, e os usuários que só puderam entrar no

Tableau Server antes damigração, poderão entrar no Tableau Server sem problemas.

Depois de reverter do Serviço de Identidade para omodo de armazenamento de identidade

herdado, você pode usar a páginaMigração de Identidade para executar amigração para

as identidades de usuário problemáticas. Para obter mais informações sobre como geren-

ciar conflitos de identidade, consulte Resolver conflitos demigração de identidade .

Adicionar usuários ao Tableau Server
É possível adicionar usuários ao Tableau Server, um de cada vez ou em lotes. Adicione-os

ao servidor como usuários não licenciados e, em seguida, adicione-os aos sites e atribua fun-

ções no site ao integrá-los ao Tableau Server. Ou você pode adicionar usuários aos sites e

especificar suas funções no site aomesmo tempo, sendo que nesse ponto eles estão pron-

tos para fazer logon.

Antes de começar

l Se o seu Tableau Server estiver configurado com um repositório de identidades
externo Active Directory, consulteGerenciamento de usuários em implantações com
armazenamentos de identidades externos para compreender como o formato do
nome de usuário de vários domínios, NetBIOS e Active Directory influenciam o geren-
ciamento de usuário do Tableau.

Observação: no contexto da sincronização de usuário e de grupo, o Tableau Ser-
ver configurado com o armazenamento de identidades LDAP é equivalente ao

Active Directory. Os recursos de sincronização do Active Directory no Tableau

Server funcionam perfeitamente com soluções de diretório LDAP devidamente

configuradas.
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l Verifique se você tem licenças de usuário de função suficientes e para sua base de
usuários. Se tentar adicionar um usuário a uma função de site para a qual você não
tem uma licença, então você receberá um erro.

l Para adicionar licenças de usuário à implantação do Tableau Server, visite o Portal
do cliente Tableau para adquirir licenças e as chaves do produto correspondentes.
Depois de comprar licenças, consulte Adicionar capacidade ao Tableau Serverpara
atualizar o servidor com as novas chaves.

l As etapas neste tópico descrevem como adicionar um usuário individual e atribuir a
ele uma função de site. Para adicionar usuários em massa, consulte Importar usu-
ários.

Adição de usuários no servidor em vez de no site

Emumambiente de site único, os administradores de servidor podem adicionar usuários

na páginaUsuários.

Após a adição de um site ao Tableau Server, ele se torna um servidor de vários sites com a

páginaUsuários de servidor (todos os usuários de servidor de cada site são exibidos) e
com a páginaUsuários de site. Apenas administradores de servidor podem acessar a

páginaUsuários do servidor e tanto os administradores de site quanto os admi-
nistradores de servidor podem acessar a páginaUsuários de site.
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A páginaUsuários do servidor é o único local em que você pode atribuir usuários a vários

sites, excluir usuários do servidor e, se o servidor estiver usando a autenticação local, rede-

finir senhas de usuários.

Adicionar um usuário ao servidor

1. Nomenu do site, selecioneGerenciar todos os sites > Usuários e clique emAdi-
cionar usuários.

Para adicionar um usuário a um site, selecione o site e acesse a páginaUsuários.
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2. Execute um destes procedimentos:

l Se o servidor estiver configurado para autenticação local, clique emNovo
usuário e, em seguida, insira um nome de usuário. Com a autenticação local,

a melhor maneira de evitar conflitos de nome de usuário é fornecer um ende-

reço de e-mail para o nome de usuário. Por exemplo, jsmith@example.com

em vez de jsmith.

Os nomes de usuário não diferenciam letrasmaiúsculas deminúsculas. Den-

tre os caracteres não permitidos nos nomes de usuário, estão inclusos o ponto

e vírgula (;) e a vírgula (,).

l Se o servidor estiver configurado paraAutenticação do Active Directory,
clique emUsuário do Active Directory. Se você estiver adicionando um usu-

ário domesmo domínio do Active Directory em que o Tableau Server está

sendo executado, o domínio do servidor será utilizado e você poderá digitar o

Nome de usuário sem o domínio.

Observação: não insira o nome completo do usuário, pois isso pode causar
erros durante o processo de importação.

3. Se o servidor estiver usando autenticação local, forneça o seguinte:
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l Nome de exibição—digite um nome de exibição para o usuário (ex., John

Smith).

l Senha—digite uma senha para o usuário.

l Confirmar senha—digite a senha novamente.

l E-mail— isto é opcional e pode ser adicionadomais tarde nas configurações

de perfil do usuário.

l Os usuários selecionados são Administradores de servidor: Especifique
se o usuário deve ser um administrador do servidor.

l Nome (associação a sites)/função de site: Se o usuário não for um admi-

nistrador de servidor, você poderá designar um usuário a zero oumais sites,

incluindo uma função de site para cada site. Nessa ocasião, ainda não é neces-

sário escolher a associação a sites e a função de site. Se você não especificar

uma associação a sites e uma função no site para um novo usuário de servidor,

esse usuário será adicionado somente como usuário de servidor, e sua função

no site será Não licenciado. Para obter detalhes, consulte Definir funções dos

usuários no site.

4. Clique emCriar.
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Fazer logon na área de administração do
Tableau Server
Como umadministrador de servidor no Tableau Server, você pode acessar configurações

de administração para configurar sites, usuários, projetos e executar outras tarefas rela-

cionadas ao conteúdo.

Se desejar alterar configurações do servidor como processador, armazenamento em

cache, autenticação, implantação distribuída e outras configurações relacionadas, consulte

Fazer logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.
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Se você usa o Tableau Desktop e quer fazer logon no Tableau Server para publicar ou aces-

sar conteúdo e fontes de dados, consulte Fazer logon no Tableau Server do Tableau Desk-

top.

Como fazer logon nas páginas de administração do Tableau Server:

1. Abra o seu navegador e insira a URL do servidor. Aqui estão alguns exemplos de

como aURL pode ser:

http://localhost/ (se estiver trabalhando diretamente no computador do ser-

vidor)

http://MarketingServer/ (se você souber o nome do servidor)

http://10.0.0.2/ (se você souber o endereço IP do servidor)

Se o servidor não estiver usando a porta 80, é necessário incluir o número da porta na

URL como nesses exemplos:

http://localhost:8000/

http://MarketingServer:8080/

http://10.0.0.2:8888/

... em que 8000 ou 8080 ou 8888 é a porta que você configurou.

OTableau Server exibe uma página em que pode inserir um nome de usuário e

senha:
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2. Insira as credenciais para o administrador de servidor criado ao terminar a instalação

do Tableau Server.

Você é então levado para a página principal do sitePadrão e está pronto para criar
usuários e sites, e para gerenciar conteúdo.

Redefinir a conta e senha do administrador do servidor

Se você perdeu a senha da conta inicial de administrador do servidor, execute os seguintes

comandos:

1. tsm reset.
2. tabcmd initialuser. Consulte initialuser.

Navegar nas Áreas administrativas do ambiente da Web do
Tableau

Como umadministrador no Tableau Server ou no Tableau Cloud, você pode acessar con-

figurações administrativas que não estão disponíveis para outros usuários para configurar

sites, usuários, projetos e fazer outras tarefas relacionadas ao conteúdo.
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As configurações neste artigo referem-se ao ambiente daWeb do Tableau. Os admi-

nistradores do Tableau Server com credenciais adequadas tambémpodem alterar as con-

figurações do servidor, como processador, cachê, autenticação, implantação distribuída e

configurações relacionadas usando o ambiente daWeb do TSM. Para obter informações,

consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

Acesso baseado em função no site e quantidade de sites

Osmenus que você obtém ao fazer logon no Tableau Server ou no Tableau Cloud depen-

dem das seguintes condições:

l Se for um administrador de servidor ou de site.

O acesso de administrador de site está disponível no Tableau Cloud e no Tableau Ser-

ver. O acesso de administrador de servidor está disponível somente no Tableau Ser-

ver.

l Caso tenha acesso a somente um site ou a vários sites.
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Administrador de servidor

Emum servidor de um único site, o sele-
tor de site não é exibido e todos os outros

menus são iguais.

Em umambiente de vários sites, os
menus à esquerda permitemmodificar um

site específico ou todos os sites, além de

configurar usuários, grupos, agendas, tare-

fas e configurações do servidor.

Para acessar as configurações do admi-

nistrador de servidor que afetam todos os

sites, abra omenu do site, clicando na seta

perto do nome do site atual, e, em seguida,

selecioneGerenciar todos os sites.

As guiasConteúdo eGrupo são fecha-
das e o texto domenu do site muda para

Todos os sites, para alertar que o usu-
ário está gerenciando as configurações de
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todo o servidor e opções comoStatus do
servidor refletem a exibição em todo o ser-

vidor.

Para retornar aosmenus do administrador

de site, selecione Todos os sites e sele-
cione o site que deseja gerenciar.
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Administrador de site

Se você for um administrador de site do

Tableau Cloud ou do Tableau Server, e

tiver acesso a vários sites, você terá

menus para selecionar qual site gerenciar,

e para gerenciar o conteúdo desse site,

usuários, grupos, agendas e tarefas, além

demonitorar seu status.

O seletor do site exibe o nome do site

atual. Para ir para um site diferente, sele-

cione omenu do site e depois selecione o

nome do site.

Se você tiver acessoa apenas um site, o

seletor de site não será exibido, mas todos

os outrosmenus são iguais.

Tarefas do administrador de servidor

Os administradores de servidor (disponível somente no Tableau Server Enterprise) podem

fazer o seguinte:

l Monitorar o status e a atividade do servidor.

l Gerar arquivos de registro.

l Adicionar sites e editar as configurações do site. Somente os administradores de ser-

vidor podem adicionar sites ao servidor.

l Adicionar usuários ao servidor e atribuir usuários aos sites.

l Adicionar e gerenciar grupos.
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Para gerenciar configurações somente para um determinado site, é necessário navegar até

o site antes. Em cada site, você pode fazer o seguinte:

l Conteúdo de administrador: crie projetos, mova conteúdo de um projeto para outro,

atribua permissões, altere a propriedade de um recurso de conteúdo, entre outras coi-

sas.

l Gerenciar agendamento para atualizações de extrações e inscrições.

l Monitorar a atividade do site e gravar asmétricas de desempenho da pasta de tra-

balho.

l Gerenciar limites de espaço de armazenamento para conteúdo publicado por usu-

ários.

l Permitir criação naWeb.

l Habilitar o histórico de revisões.

l Permitir que os administradores do site adicionem e removam usuários.

l Defina a quantidademáxima de licenças que o site pode consumir para cada tipo de

licença (Creator, Explorer, Viewer).

l Permitir que os usuários se inscrevam empastas de trabalho e exibições, e permitir

que os proprietários de conteúdo inscrevam outras pessoas em pastas de trabalho e

exibições.

l Habilitar instantâneos off-line para favoritos (somente iOS).

Tarefas do administrador de sites

Umadministrador de site no Tableau Cloud ou no Tableau Server pode executar as segu-

intes tarefas:
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l Conteúdo de administrador: crie projetos, mova conteúdo de um projeto para outro,

atribua permissões, altere a propriedade de um recurso de conteúdo, entre outras

coisas.

l Visualizar, gerenciar e executar manualmente agendamentos de atualizações de

extrações e de assinaturas.

l Adicionar e gerenciar usuários do site (se permitido pelo administrador do servidor;

consulte Referência de configurações do site).

l Adicionar e gerenciar grupos.

l Monitorar a atividade do site.

Fazer logon na interface do usuário na Web
do Tableau Services Manager
Esse tópico explica como fazer logon na interface do usuário naWeb do Tableau Server.

As páginas deWeb do TSM são usadas para definir as configurações do Tableau Server,

como autenticação do usuário, processos de servidor, armazenamento em cache, entre

outras configurações relacionadas ao servidor. Além disso, é possível configurar o TSM a

partir do shell de uma linha de comando. Consulte Referência da linha de comando tsm.

Importante: o logon no TSM não é omesmo que o para entrar no Tableau Server. O TSM

é usado para configurar o servidor e requer uma conta com privilégios administrativos no

computador que executa o TSM. Dependendo de como sua empresa está organizada, o

administrador do TSMpode ser um usuário que não tem uma conta do Tableau Server.

Um administrador do Tableau Server tem acesso a páginas administrativas para criação e

edição de sites, usuário, produto e outras tarefas relacionadas ao usuário. Para obter infor-

mações sobre o logon no Tableau Server como umadministrador, consulte Fazer logon na

área de administração do Tableau Server.

Se você usa o Tableau Desktop e quer fazer logon no Tableau Server para publicar ou

acessar conteúdo e fontes de dados, consulte Fazer logon no Tableau Server do Desktop.
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Requisitos

l A conta usada para fazer logon no TSMdeve ter autorização para fazer alterações no

computador local no qual o Tableau Server está instalado.

Como padrão, a conta usada para fazer logon no TSMdeve ser ummembro do grupo

de administradores o computador Windows no qual o Tableau Server está instalado.

Como alternativa, você pode especificar um grupo doWindows para administração

TSM. Consulte Configurar um grupo de administração do TSMpersonalizado.

l Se você estiver executando uma implantação distribuída do Tableau Server, insira o

nome do host ou o endereço IP do computador com o nó inicial em execução. As cre-

denciais inseridas devem ter acesso administrativo ao computador que está exe-

cutando o nó inicial, conforme especificado acima.

l Especifique um protocolo HTTPS naURL do servidor. O Tableau Server instala um

certificado autoassinado como parte do processo de instalação. Sendo assim, o pro-

tocolo deve ser especificado como https. Para obter mais informações sobre o cer-

tificado autoassinado e a confiança de certificado para conexões TSM, consulte

Conexão de clientes do TSM.

l Especifique a porta da interface do usuário naWeb do TSM (8850) na URL.

l Se você estiver executando um firewall local, abra a porta 8850.

l Você deve especificar o nome do host ou o endereço IP do computador que está exe-

cutando o TSM. Caso tenha configurado uma solução de balanceamento de carga ou

proxy na frente do Tableau Server, não especifique o balanceador de carga ou o ende-

reço de proxy.

Fazer logon na interface do usuário na Web do TSM

1. Abra um navegador e insira a URL do Tableau Server, em seguida anexe a porta dedi-

cada da interface do usuário naWeb do TSM.

Tableau Software 1623

Ajuda do Tableau Server noWindows



Aqui estão alguns exemplos de como aURL pode ser:

https://localhost:8850/ (se estiver trabalhando diretamente no com-

putador do servidor)

https://MarketingServer:8850/ (se você souber o nome do servidor)

https://10.0.0.2:8850/ (se você souber o endereço IP do servidor)

2. Na página de logon exibida, insira o nome de usuário e a senha do administrador.

Observação: o Tableau Server cria e configura um certificado autoassinado

durante o processo de instalação. Esse certificado é usado para criptografar o

tráfego para a interface do usuário daWeb no TSM. Como é um certificado auto-

assinado, o navegador não confiará nele por padrão. Se estiver entrando na

interface do usuário naWeb do TSM de um computador remoto (ou seja, fora do

cluster do Tableau), seu navegador exibirá um aviso sobre a confiabilidade do

certificado antes de permitir que se conecte.
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Personalizar seu servidor
É possível personalizar as páginas daWeb do Tableau Server para sua empresa ou grupo.

As seguintes personalizações estão disponíveis:

l Altere o nome do servidor que aparece na guia, nas dicas de ferramenta e nasmen-

sagens do navegador.

l Alterar os logotipos que aparecem no ambiente daWeb.

Para obter mais informações, consulte tsm customize.

l Defina o idioma usado para o ambiente daWeb e a localização usada para as exi-

bições. Consulte Idioma e localidade do Tableau Server.

l Instalar fontes personalizadas no Tableau Server e os computadores do cliente que
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se conectam ao Tableau Server. Consulte Usar fontes personalizadas no Tableau

Server.

l Adicionar uma nota personalizada à página de logon do servidor. A configuração de

logon permite adicionar texto. Você pode adicionar opcionalmente umaURL para tor-

nar o texto um link. Essa nota tambémaparecerá se um usuário receber um sinal de

erro. As notas personalizadas não são exibidas no TableauMobile.

Para definir uma nota personalizada, entre em um site no Tableau Server. No painel

de navegação à esquerda, selecioneGerenciar todos os sites na lista suspensa
de sites. SelecioneConfigurações e adicione umamensagem paraPer-
sonalização de logon.

Para obter mais informações, consulte Configurações do servidor (geral e per-

sonalização).

l Adicione umamensagem personalizada ao banner de boas-vindas na página inicial

para que todos os usuários do servidor a vejam. A mensagem personalizada pode

conter até 240 caracteres de texto e hiperlinks, além de uma pausa parágrafo. Os

administradores tambémpodem desabilitar o banner de boas-vindas padrão do

Tableau para o servidor.

Para definir um banner de boas-vindas personalizado, faça logon em um site no

Tableau Server. No painel de navegação esquerdo, selecioneGerenciar todos os
sites na lista suspensa do site. SelecioneConfigurações, em seguida, navegue até

a páginaPersonalização.

Os administradores e os líderes de projeto tambémpodem adicionar imagens para os pro-

jetos na exibição emminiatura.

Idioma e localidade do Tableau Server

OTableau Server foi traduzido para vários idiomas. As configurações de idioma e loca-

lidade do servidor afetam os usuários. A definição de Idioma controla itens de UI (interface
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de usuário), comomenus emensagens. A definição de Localidade controla itens nas exi-
bições, como formatação de número emoeda.

Os administradores podem configurar o idioma e a localidade com base em todo o servidor

(consulte Configurações do servidor (geral e personalização) e os usuários individuais

podem definir suas próprias configurações (pesquise "Suas configurações de conta" na

Ajuda do Tableau Server). Se um usuário configurar seu próprio idioma e localidade, suas

configurações substituirão as do servidor.

Idiomas compatíveis

OTableau Server foi traduzido para vários idiomas. Consulte a seção "Internacionalização"

da página Especificação técnica do Tableau Server para obter mais informações.

Configurações padrão

O idioma padrão para Tableau Server é determinado durante a instalação. Se o computador

host for configurado em um idioma que o Tableau Server suporta, o Tableau Server será ins-

talado nesse idioma como padrão. Se o computador for configurado em um idioma que não

é suportado, o Tableau Server será instalado em inglês como idioma padrão.

Como o idioma e a localidade são determinados

Outra influência em que idioma e localidade são exibidos quando um usuário clica em uma

exibição é o navegador daWeb do usuário. Se um usuário do servidor não tiver especificado

uma definição de Idioma na página Conta de usuário e o navegador daWeb for definido

para um idioma com suporte do Tableau Server, o idioma do navegador será usado, mesmo

se o próprio Tableau Server estiver definido para um idioma diferente.

Vejamos um exemplo: Suponhamos que o Tableau Server tenha uma configuração que

abranja todo o sistema definindo Inglês como o Idioma para todos os usuários. O usuário do

servidor, Claude, não tem um idioma especificado na sua página Conta de usuário do

Tableau Server. O navegador de Claude usa alemão (Alemanha) para seu idi-

oma/localidade.
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Quando o Claude entra no Tableau Server, a UI do servidor aparecerá em alemão.

Quando ele clica em uma exibição, esta usa a localidade Alemanha para números e

moeda. Se Claude tivesse definido Idioma e Localidade da sua conta de usuário para fran-
cês (França), a UI e a exibição teriam sido exibidas em francês. A definição da conta de usu-

ário dele substitui as definições do navegador daWeb e ambas têm preferência sobre a

configuração de todo o sistema do Tableau Server.

Outra definição que precisa ser lembrada é a de Localidade no Tableau Desktop
(Arquivo > Localidade da pasta de trabalho). Essa definição determina a localidade
dos dados na exibição, como qual moeda é listada ou como os números são formatados.

Por padrão, Localidade no Tableau Desktop é definida comoAutomática. No entanto,
um autor pode substituir isso selecionando uma localidade específica. Usando o exemplo

acima, se o autor da Exibição A definisse Localidade para grego (Grécia), determinados
aspectos dos dados na Exibição A seriam exibidos usando a localidade grego (Grécia).

O Tableau Server usa essas configurações, nesta ordem de precedência, para determinar

o idioma e a localidade:

1. Localidade da pasta de trabalho (definida no Tableau Desktop)

2. Configurações de idioma/localidade da Conta de usuário do Tableau Server

3. Idioma/localidade do navegador daWeb

4. Configurações de idioma/localidade da páginaManutenção do Tableau Server

5. Configurações de idioma/localidade do computador host

Usar fontes personalizadas no Tableau Server

É possível usar fontes personalizadas com o Tableau Server. Quando você faz isso, a

maneiramais segura de garantir que os usuários tenham a experiência pretendida éman-

tendo o seguinte emmente:

-

l As fontes precisam ser instaladas no computador onde o Tableau Server é
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executado. Depois de instalar as fontes, reinicie o Tableau Server para usar as novas

fontes.

l As fontes precisam ser instaladas em qualquer computador cliente que será conec-

tado ao Tableau Server. Você precisa ter as fontes instaladas localmente para que o

navegador as exiba corretamente.

l Como prática recomendada, use "fontes seguras para aWeb" que são instaladas por

padrão em todos os principais navegadores. Isso aumenta a probabilidade delas

serem exibidas corretamente nasmáquinas dos clientes.

l Navegadores diferentes renderizam asmesmas fontes demaneiras diferentes, de

modo que até quando o navegador do cliente tem a fonte personalizada instalada, ela

pode ficar diferente quando visualizada em navegadores distintos. Isso pode ser espe-

cialmente perceptível com comentários ou títulos em que o espaçamento específico é

usado para um efeito não intencional.

Observação: para obter mais informações sobre a instalação de fontes noWindows,

consulte a Base de dados de conhecimento daMicrosoft.

Gerenciar sites em um servidor
Você pode planejar e gerenciar seus sites no Tableau Server. Gerencie usuários e grupos

dos seus sites, gerencie projetos e acesse conteúdo, gerencie dados e crie e interaja com

modos de exibição naWeb.

Visão geral dos sites

Os tópicos nesta seção descrevem o conceito do Tableau Server de um site e os aspectos

de trabalhar com vários sites. Os tópicos incluem o tipo de autenticação que cada site usa, e

o que saber sobre as licença de usuário e o acesso de nível de administrador aos sites.
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O que é um site

Você pode estar acostumado a usar o termo site para significar "um conjunto de com-

putadores conectados", ou talvez uma forma abreviada de "site daWeb." Mas no contexto

do Tableau, usamos site como referência a uma coleção de usuários, grupos e conteúdo

(pastas de trabalho, fontes de dados) isolados de qualquer outro conteúdo ou grupo na

mesma instância do Tableau Server. Ou seja, o Tableau Server é compatível com a loca-

çãomúltipla, permitindo que os administradores de servidor criem sites no servidor para

vários conjuntos de usuários e conteúdo.

Todo o conteúdo de servidor é publicado, acessado e gerenciado com base no site. Cada

site tem sua própria URL e seu próprio conjunto de usuários (embora cada usuário do ser-

vidor possa ser adicionado a vários sites). O conteúdo de cada site (projetos, pastas de tra-

balho e fontes de dados) é completamente isolado do conteúdo de outros sites.

Para obter as recomendações de administrador de site sobre como configurar os usuários

em um site, como estruturar um site para publicadores e outros usuários de conteúdo,

como conceder permissões a usuários para compartilhar e gerenciar o conteúdo e assim

em diante, consulte a seçãoGerenciar sites individuais.

Para obter informações sobre como os usuários podem obter conteúdo para o Tableau Ser-

ver, consulte Publicação de fontes de dados e pastas de trabalho na ajuda do usuário do

Tableau.

Credenciais de autenticação e entrada

Todos os sites em um servidor usam amesma conta de usuário Run As. Como padrão,

eles usam omesmo tipo de autenticação do usuário. Você configura ambas as con-

figurações quando instala o Tableau Server. Para obter informações, consulte Configurar

as definições do nó inicial.

Os usuários com acesso amais de um site namesma instância do Tableau Server usam as

mesmas credenciais para cada site. Por exemplo, se Jane Smith tiver um nome de usuário

jsmith e uma senhaMyPassword no Site A, ela usará essasmesmas credenciais no Site B.

Quando entrar no Tableau Server, ela poderá escolher qual site deseja acessar.
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O site Padrão

OTableau Server instala com um site denominado Padrão. Se vocêmantém umambiente

de site único no Tableau Server, isso torna-se o site no qual você trabalha, e no qual os usu-

ários compartilham a análise do Tableau. Caso você adicione sites, o Padrão se torna um

dos sites nos quais pode selecionar quando faz logon no Tableau Server. OPadrão é dife-

rente dos sites que você adiciona ao sistema nos seguintes aspectos:

l Ele nunca pode ser excluído, mas, assim como os sites adicionados, ele pode ser

renomeado.

l Ele armazena os exemplos e conexões de dados que são enviados com o Tableau

Server.

l A URL usada emPadrão não especifica um site. Por exemplo, a URL de uma exi-

bição denominada Profits em um site chamado Sales é http://-

localhost/#/site/sales/views/profits. A URL para essamesma

exibição no site Padrão seria http://localhost/#/views/profits.

Por que adicionar ou não sites

No Tableau Server, usuários, projetos, grupos, fontes de dados e pastas de trabalho são

gerenciados por site. Você pode adicionar usuários a vários sites.

Cada ambiente e suas necessidades são únicos. No entanto, como referência, osMestres

Zens do Tableau e osGerentes de produtos tendem a recomendar o uso de sites para

necessidades reais demultilocatários. Em outras palavras, crie um novo site somente

quando for preciso gerenciar um conjunto exclusivo de usuários e seu conteúdo com-

pletamente separado de outros usuários e conteúdo do Tableau.

Para obter as recomendações de administrador de site sobre como configurar os usuários

em um site, como estruturar um site para publicadores e outros usuários de conteúdo, como

conceder permissões a usuários para compartilhar e gerenciar o conteúdo e assim em

diante, consulte a seçãoGerenciar sites individuais.

Exemplos em que faz sentido usar sites
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l Você é um consultor que gerencia a análise do Tableau para vários clientes e deseja

criar um site para cada cliente, para garantir que os dados de um cliente não sejam

expostos para os outros.

l Você deseja permitir o acesso de usuário Convidado a uma área pequena e restrita

do servidor.

Exemplos de quais projetos podem ter mais eficiência que os sites

l Umprocesso de desenvolvimento de conteúdo no qual as fontes de dados e os rela-

tórios evoluem da área de teste para fases de produção.

Migrar usuários e conteúdo de um site para outro é um processo trabalhoso. Embora

você possa ter boas razões para usar sites para este processo e similares, ao criar

sites, você, como administrador do site, cria sua carga demanutenção contínua.

Para cada atualização de configuração feita para um site (por exemplo, criando

novos projetos e definindo permissões), você geralmente precisaria duplicar o

mesmo trabalho em cada site adicional.

l Você quer separar áreas do servidor por área funcional.

Dentre um grupo de usuários do Tableau, é comumalguns usuários precisarem

acessar o conteúdo em várias áreas. O uso de sites encorajaria a publicação das

mesmas fontes de dados e relatórios em vários sites. Isso leva à proliferação da

fonte de dados e pode prejudicar o desempenho do servidor. O uso de projetos é

umamaneiramais simples de trabalhar com este cenário.

Para obter ideias adicionais, consulte os recursos a seguir:

l Por que usar projetos no tópico Projetos de usuário para gerenciar o acesso de con-

teúdo.

l Discussões sobre os sites nos fóruns da Comunidade do Tableau. Aqui está o link

para você iniciar.
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Acesso de nível de administrador aos sites

OTableau Server inclui três funções de administrador: administrador do servidor, criador do

administrador do servidor e explorador do administrador de site.

A função no siteAdministrador do servidor sempre obtém a disponibilidade de licença

mais alta e permite acesso total ao Tableau Server, incluindo acesso a todo o conteúdo.

Você pode encontrar mais informações sobre esta função na Visão geral do administrador

de servidor. Os administradores de servidor também criam sites, conforme necessário. (Os

administradores de site não têm permissões para fazer isso).

Um administrador do servidor pode atribuir uma das funções do site deAdministrador de
site a usuários, para delegar a criação e amanutenção de um usuário de site específico e

da estrutura da rede. A estrutura do conteúdo habilita aos usuários do Tableau compartilhar,

gerenciar e conectar as fontes de dados e as pastas de trabalho.

l Atribua oCriador do administrador de site aos administradores que também
conectam-se aos dados e crie e publique as fontes de dados ou pastas de trabalho.

Esta função no site assume uma licença deCreator.

l Atribua oExplorador do administrador de site se o usuário gerenciar a estrutura
de conteúdo, mas não precisar editar o conteúdo propriamente dito. Esta função no

site assume uma licençaExplorer e permite o acesso para visualização e interação.

Como padrão, as funções de administrador de site permitem a criação e o gerenciamento

de usuários e grupos, a criação de projetos para organizar o conteúdo do site, a atribuição

de permissões para permitir o acesso de usuários (grupos) ao conteúdo necessário, o agen-

damento de atualizações de extração etc.

Um administrador do servidor pode negar as tarefas de gerenciamento de usuários dos

administradores. Por exemplo, você pode fazer isso se usar a função de Criador de admi-

nistrador de site para os especialistas de dados. Em outras palavras, você deseja permitir

que esses usuários gerenciem conexões aos dados completos, criem e publiquem fontes de

dados de “uma única fonte de verdade”, criarem projetos de alto nível e organizarem o con-
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teúdo entre projetos sem restrições; mas não necessariamente adicionarem ou removerem

usuários do site.

Para cada site, o administrador do servidor pode limitar tambémo acesso ao admi-

nistrador, demodo que os administradores do site possam gerenciar grupos e conteúdos,

mas não adicionar ou remover usuários ou definir funções de site dos usuários.

Em algumas empresas, amesma pessoa pode ser tanto o administrador de servidor como

o administrador de site de um oumais sites. Mesmo assim, as tarefas realizadas por um

administrador de site e um administrador de servidor são distintas.

Licenciamento e limites do usuário

Você pode adicionar usuários do servidor a vários sites e definir suas funções no site e per-

missões definidas em cada site. Um usuário que pertence a vários sites não precisa de uma

licença para cada site. Cada usuário do servidor precisa de somente uma licença. A licença

que o usuário usará corresponde àmaior função de site no servidor. Para saber mais sobre

como as licenças e funções de site se unem, consulte Definir funções dos usuários no site.

Os administradores de servidor podem usar a configuração Limitar quantidade de usu-
ários (selecione <nome> do site > > Configurações) para especificar um limite de usu-

ários para o site ou definir um limite de função de site, que limita a quantidade de Creators,

Explorers e Viewers alocados no nível do site. Para saber mais, consulte Gerenciar os limi-

tes das funções de site.

Somente usuários licenciados são contados. Por exemplo, se um site tiver 90 usuários licen-

ciados (incluindo administradores), 20 usuários não licenciados, a contagem de usuários

será 90. Para obter informações sobre como visualizar a quantidade de licenças e funções

de site em todo o servidor, consulte Visualizar licenças do servidor.

Exportar ou importar um site

É possível provisionar um novo site do Tableau Server ao importar (migrar) as informações

de outro site. Para fazer isso, exporte as informações do site existente (o site de origem)
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para um arquivo. Em seguida, conclua as etapas para verificar e importar essas infor-

mações para o site de destino.

Opções de migração de site

É possível migrar um site de qualquer uma dessasmaneiras:

l Para outro site namesma instância do Tableau Server.

l Para um site em uma instância diferente do Tableau Server.

l No Tableau Server noWindows para o Tableau Server no Linux ou vice-versa.

Observação: aomigrar sites entre instâncias do Tableau Server, o site de destino deve
estar em uma versão do Tableau Server que é igual ou posterior à versão do Tableau

Server para o site de origem. Os sites de origem e de destino devem ser de versões

compatíveis do Tableau Server.

Limitações de migração de site

Quais informações são preservadas na exportação do site

l Oarquivo de exportação preserva as pastas de trabalho, projetos, fontes de dados e

usuários. Isso inclui conjuntos de permissões para conteúdo, listas de favoritos do usu-

ário e cotas do site.

l As exibições personalizadas dos usuários são preservadas; contudo, dependendo do

tipo demigração de site, as URLs da exibição personalizada podem ser alteradas de

uma forma que detalhem os indicadores do usuário para suas exibições.

l Ao exportar um site no Tableau Server para importar para outro site no Tableau Ser-

ver, as agendas de atualizações de assinaturas e de extrações são preservadas.
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Quais informações não são preservadas na exportação do site

l Os dados de utilização, que aparecem nas exibições administrativas do site, não são

preservados. Por exemplo, contagens de exibição e fonte de dados, ações de usu-

ários e dados de desempenho.

l Os trabalhos do processador em segundo plano que estão em andamento enquanto

um site está sendo exportado, não serão exportados e exibidos no novo site quando

a importação for concluída.

l Os tokens de acessoOAuth inseridos nas conexões de dados são redefinidos. Para

essas fontes de dados, será necessário editar as conexões e autenticar novamente

os dados subjacentes.

Preparar os sites de origem e destino

Antes de exportar um site, conclua a lista de verificação a seguir para preparar os dois ambi-

entes. Algumas dessas instruções dependem de se ambos sites estão namesma instância

de servidor ou em separadas instâncias.

Excluir o conteúdo obsoleto

Confira se o site de origem contém apenas o que você quer importar para o novo site.

Exclua pastas de trabalho, fontes de dados ou projetos não utilizados.

Remover usuários obsoletos

Confirme se todos os usuários do servidor são licenciados e remova as contas que não são

mais utilizadas. Você não pode remover usuários durante o processo de importação, pois,

se os dois sites estiverem namesma instância de servidor, todos os usuários exportados do

site de origem sejam importados para o site de destino.

Criar ou identificar o site de destino

Você deve importar um arquivo de site para um site já existente na instância do Tableau

Server de destino. Como o processo de importação remove tudo do site de destino que não
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está incluído no arquivo de importação, recomendamos que a importação seja realizada

para um site vazio. Para obter mais informações, consulte Adicionar ou editar sites.

Se o seu site de origem tiver pastas de trabalho que usam fontes de dados publicadas, as

conexões de dados nessas pastas de trabalho continuam a referir-se ao nome do site de ori-

gem. Paramanter essas conexões sem ter que republicar as pastas de trabalho, garanta a

correspondência entre os nomes dos sites de destino e origem.

Localizar IDs do site

Ocomando tsm que você usa para exportar ou importar um site requer um parâmetro que

utiliza a ID do site. Você poderá obter a ID do site pela URL quando estiver conectado a um

site por meio de um navegador daWeb.

Se somente um site existir no servidor, ele é chamadoPadrão. Quando estiver conectado
ao site Padrão, a URL do navegador será semelhante a:

https://server-name/#/projects

NaURL, a ausência do parâmetro /site indica que é o site Padrão. A ID do site padrão é

"Padrão", sem aspas.

Em uma implantação do Tableau Server em vários sites, a URL do navegador inclui

#/site/ seguida pela ID do site. A URL a seguir aparece ao navegar até a página Exi-

bições em um site com ID finance:

https://localhost/#/site/finance/views

Verificar o armazenamento de identidades

É possível exportar de e importar para sites que não usem omesmo tipo de armazenamento

de identidades de usuário, mas será necessário modificar os arquivos demapeamento usa-
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dos para a importação. Esta etapa, interna ao processo de importação, é descrita em

Etapa 3: verificar se as configurações do site estãomapeadas corretamente.

Criar usuários no servidor de destino, se necessário

Oprocesso de importação de site atribui usuários ao site de destino. Se o site de origem for

em uma instância do Tableau Server, que não seja o site de destino, será necessário criar

usuários no servidor de destino antes de realizar a importação. Se os dois sites estiverem

namesma instância do Tableau Server, o site de destino terá acesso aos usuários exis-

tentes e esta etapa pode ser ignorada.

Configurar o servidor de destino para fornecer assinaturas

As assinaturas são importadas, mas é necessário configurar o servidor para fornecê-las.

Para obter mais informações, consulte Configurar um site para assinaturas.

Verificar agendas

A páginaAgendas lista as agendas existentes para atualizações e assinaturas de extra-
ção:

Paramigraçõesde um site do Tableau Server para outro, atualizações e assinaturas
atribuídas a agendas padrão no site de origem sãomapeadas para asmesmas agendas no

site de destino. Se o site de origem tem agendas que não existem no site de destino, e este
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estiver em outra instância do Tableau Server, será necessário criar agendas neste site de

destino para as quais as agendas de origem serãomapeadas. É possível editar os arquivos

demapeamento para garantir que isso seja feito damaneira desejada.

Dicas para importação para um destino commenos usuários e agendas

Quando um site de destino temmenos usuários e agendas que um site de origem, a impor-

tação de vários para um não é compatível. A melhor forma de resolver isso dependerá dos

sites de origem e destino fazerem parte namesma instância do Tableau Server.

Você pode adotar uma das seguintes abordagens aplicáveis ao caso de uso demigração do

site:

l Remova os usuários ou agendas adicionais do site de origem antes de exportar. Essa

é amelhor opção caso os dois sites estejam namesma instância do servidor.

l Adicione os usuários ou agendas ausentes ao site de destino antes de começar a

importação. Essa opção é a necessária se o site de destino estiver em outra instância

do servidor.

l Adicione usuários ou agendas ausentes ao site de destino nomeio do processo de

importação e atualizemanualmente os arquivos demapeamento. Essa opção só é

válida se os dois sites estiverem namesma instância.

l Mapeiemanualmente os usuários ou agendas para usuários e agendas diferentes no

local de destino durante o processo de importação. Esta opção será necessária se o

nome de usuário difere entre os servidores— por exemplo, o usuário exportado cha-

mado adavis@company.com é definido no site de destino como davisa.

Migração de um site

Você deve usar os comandos tsm sites para concluir o processo demigração do site. As

etapas abaixo orientam você sobre a exportação de informações do site de origem, omape-

amento das configurações do site e a importação dos arquivosmapeados para o site de des-

tino.
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Etapa 1: exportar um site

Namáquina de origem do Tableau Server, digite um comando a seguir:

tsm sites export --site-id <source-siteID> --file <filename>

OTableau Server deverá estar em execução ao usar o comando export. Durante o pro-

cesso de exportação, o Tableau Server bloqueia o site que você está exportando.

Por exemplo, para exportar um site com a IDweather-data no arquivo export-file.zip,
digite o seguinte:

tsm sites export --site-id weather-data --file export-file

Como padrão, o Tableau Server salva <export-file>.zip para C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\files\siteexports. Para obter mais informações, con-

sulte tsm File Paths.

Etapa 2: gerar os arquivos de mapeamento de importação

Para gerar arquivos de importação para o site de destino, você precisa do arquivo .zip cri-

ado após as etapas emEtapa 1: exportar um site.

1. Namáquina de destino do Tableau Server, copie o arquivo .zip exportado para o dire-

tório em que o Tableau Server espera encontrar os arquivos para importação. Por

exemplo:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports

2. Verifique se o site de destino já existe no Tableau Server, pois o processo de impor-

tação não criará um novo site. Para obter mais informações, consulte Preparar os

sites de origem e destino.

3. Execute o comando a seguir namáquina de destino do Tableau Server (o Tableau

Server deve estar em execução):
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tsm sites import --site-id <target-siteID> --file <export-

file.zip>

Este comando gera um conjunto de arquivos .csv quemostram como as con-

figurações do site serãomapeadas para o site de destino. Nas etapas descritas na

seção a seguir deste artigo, você confirma essesmapeamentos e os ajusta quando

necessário.

Por padrão, os arquivos .csv são gerados para um diretório mappings criado em

siteimports. Por exemplo:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports\working\import_<id>_

<date-time>\mappings

Para obter mais informações, consulte tsm File Paths.

Etapa 3: verificar se as configurações do site estão mapeadas corretamente

Os arquivos .csv gerados na seção anterior descrevem como os recursos do site de origem

serão atribuídos ao site de destino, quando a importação estiver concluída. Os itens nos

arquivos que o Tableau Server não conseguiumapear, mas que você precisa editar, são

indicados por uma série de pontos de interrogação (???). Para concluir o processo de impor-

tação, você precisa substituir os pontos de interrogação por atribuições válidas no site de

destino.

Importante: alguns requisitos se aplicam aos usuários demapeamento, agendas e

recursos de conteúdo publicado, especialmente quando os sites de origem e destino

estão em instâncias do Tableau Server separadas. Para obter mais informações, con-

sulte Preparar os sites de origem e destino em etapas anteriores descritas neste artigo.
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Para verificar os arquivos de mapeamento

1. Navegue até o diretório que contém os arquivos demapa .csv gerados pelo

comando tsm sites import. Como padrão:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports\working\import_<id>_

<date-time>\mappings

2. Use seu editor de texto preferido para abrir um dos arquivos .csv no diretório map-

pings e faça o seguinte.

a. Confirme se osmapeamentos estão corretos.

b. Se uma entradamostrar uma série de pontos de interrogação (???), subs-

titua-os por um valor válido.

Para obter as descrições da configurações em cada um desses arquivos, use

as tabelas emMapeamento da referência de conteúdo do arquivomais adi-

ante neste artigo.

c. Salve as alterações e preserve a formatação do arquivo CSV.

Repita esse processo para os arquivos .csv remanescentes.

Etapa 4: importar os arquivos mapeados corretamente para o site de destino

Após verificar osmapeamentos do site nos arquivos .csv, importe as configurações para o

novo site para concluir o processo demigração.

1. Execute o comando a seguir namáquina de destino do Tableau Server:

tsm sites import-verified --import-job-dir <import-id-

directory> --site-id <target-siteID>

Por exemplo:
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tsm sites import-verified --import-job-dir "C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports\working\import_ff00_

20180102022014457"

--site-id new-site

2. Quando amensagem de sucesso aparecer, entre no novo site e confirme se tudo foi

importado conforme o esperado.

Observação: os comandos tsm sites import e tsm sites export podem dei-

xar um site em estado bloqueado se um erro ocorrer. Para desbloquear um site, use o

comando tsm sites unlock.

Mapeamento da referência de conteúdo do arquivo

As tabelas a seguir listam as colunas em cada um dos arquivos demapeamento criados

quando o comando tsm site import é executado.

Nome de arquivo CSV: mappingsDomainMapperForGroups

Título da coluna Pode ser
editado?

Descrição

source_name Não Umnome de grupo de usuários no site de

origem.

source_domain_name Não O tipo de armazenamento de identidades

do usuário no site de origem: local (no
caso de armazenamento de identidades

local) ou um nome de domínio (no caso do

Active Directory ou armazenamento de

identidades externo LDAP).

target_domain_name Sim* O tipo de armazenamento de identidades
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no site de origem: local, no caso de arma-
zenamento de identidades local, ou um

nome de domínio (como example.com ou

examplo.Ian) no caso do Active Directory

ou armazenamento de identidades externo

LDAP.

*Para o grupo Todos os usuários, man-
tenha o valor target_domain_name defi-
nido como local, mesmo que o seu
servidor de destino esteja configurado para

armazenamento de identidades do Active

Directory. O grupo Todos os usuários é
um grupo de usuários padrão especial que

precisa existir em cada Tableau Server.

Nome de arquivo CSV: mappingsScheduleMapper

Título da coluna Pode ser
editado?

Descrição

source_name Não Os nomes das agendas de extração ou

assinatura padrão e personalizadas no site

de origem.

source_scheduled_action_

type

Não O tipo de agenda,Atualizar extração
para atualizações de extração ou Ins-
crições para fornecê-las no site de ori-
gem.

target_name Sim Os nomes das agendas personalizadas no

site de destino. Você pode editar esse

valor. Por exemplo, se o nome da agenda
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éAtualização de sexta no site de origem,
você pode renomeá-lo comoAtualização
de sexta no site de destino.

target_scheduled_action_

type

Não* O tipo de agenda,Atualizar extração
para atualizações de extração ou Ins-
crições para fornecimentos de inscrição
no site de destino.

*Se aparecerem pontos de interrogação

(???) nesta coluna, substitua-os porAtu-
alizar extração ouAssinaturas, para cor-
responder à entrada exibida sob source_
scheduled_action_type.

Nome de arquivo CSV: mappingsSiteMapper

Título da coluna Pode ser
editado?

Descrição

source_url_namespace Não ID do site de origem.

target_url_namespace Não A ID do site de destino.

Nome de arquivo CSV: mappingsSystemUserNameMapper

Título da coluna Pode ser
editado?

Descrição

source_name Não Oatributo do nome de um usuário no site

de origem.

source_domain_name Não O tipo de armazenamento de identidades

no site de origem: local (para arma-
zenamento de identidades local), um nome
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de domínio (para armazenamento de iden-

tidades no Active Directory ou LDAP) ou

externo.

target_name Sim Oatributo de nome de usuário que será atri-

buído ao site de destino na importação.

Confirme se todos os nomes de usuário na

lista estão no servidor de destino e subs-

titua os pontos de interrogação (???) pelos

nomes de usuário existentes no servidor de

destino.

Não é possível criar nomes de usuário adi-

cionando linhas ao arquivo CSV. Da

mesma forma, não é possível remover

nomes excluindo linhas.

É possível editar um nome de usuário na

coluna target_name para ficar diferente do
nome de usuário correspondente na ori-

gem, visto que o usuário já existe no ser-

vidor de destino usando esse outro nome.

Por exemplo, um usuário pode ter um valor

source_name de agar-
cia@company.com e um valor target_
name de ashleygarcia@company.com.

É possível mapear um usuário do site de ori-

gem para somente um nome de usuário no

site de destino.

target_domain_name Sim O tipo de armazenamento de identidades
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do usuário no site de destino: local (no
caso de armazenamento de identidades

local) ou um nome de domínio (no caso do

Active Directory ou armazenamento de

identidades externo LDAP).

Nome do arquivo CSV: MappingsScheduleRecurrenceMapperWithAutoCreation

Esse arquivo não exige atualizações.

Adicionar ou excluir sites

OTableau Server é fornecido com um site chamado Padrão. Os administradores de ser-

vidor podem adicionar ou excluir sites àmedida que as necessidades de uma organização

mudam.

Adicionar um site

1. Execute um destes procedimentos:

l Se estiver adicionando um site ao servidor pela primeira vez, selecioneCon-
figurações > Adicionar um site e, em seguida, clique emAdicionar um
site.

l Se já tiver adicionado sites antes, nomenu do site, clique emGerenciar todos
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os sites e, em seguida, clique emNovo site.

2. Edite as configurações do sitepara personalizá-lo para sua organização.

Excluir sites

Os administradores de servidor podem excluir sites que foram adicionados ao Tableau Ser-

ver. A exclusão de um site também remove pastas de trabalho e fontes de dados que foram

publicadas no site, bem como usuários. Se um usuário pertencer a outros sites, eles não

serão removidos. Para excluir permanentemente um usuário, vá para a página Usuários do

servidor.

Observação:Osite Padrão não pode ser excluído.

1. Nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida, clique em

Sites.

2. Selecione o site que deseja remover e, em seguida, nomenuAções, clique em
Excluir.

3. Clique emExcluir na caixa de diálogo de confirmação exibida.
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Disponibilidade de site

Umsite pode ser suspendido ou bloqueado devido a uma importação de site malsucedida,

ou porque um administrador de servidor escolheu suspendê-lo por um período de tempo.

Quando um site é suspenso, somente o administrador de servidor pode ativar o site para dis-

ponibilizá-lo novamente.

Observação: se um site for bloqueado e você não puder acessar a página Sites pela

interface do servidor, use o comando tsm sites unlock para alterar o estado para ativo.

Para ativar ou suspender um site

1. Nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida, clique em

Sites.

2. Selecione o site e, em seguida, selecioneAções > Ativar ouSuspender.
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Gerenciar os limites das funções de site

Os administradores do servidor podem criar limites de função no site para definir um

númeromáximo de licenças de cada tipo (Creator, Explorer ou Viewer) que podem ser con-

sumidas em determinado site. Depois que um administrador do servidor estabelece um

limite de função no site, os administradores de site podem adicionar usuários (que con-

somem licenças automaticamente) até esse limite de função no site. Se um usuário for

membro de vários sites no servidor, ele será contado no limite de função de cada site, mas

consumirá apenas uma licença (que corresponde à função no site mais alta que ele desem-

penha no servidor). Os administradores do servidor não são descontados dos limites de fun-

ção no site.

Para saber mais sobre os recursos de cada função no site, consulte Licenças baseadas no

usuário na ajuda do Tableau Server Visão geral do licenciamento. Para obter informações

para os administradores do servidor sobre como configurar os limites de função no site, con-

sulte Referência de configurações do site.

Criar limites de função em um site

Antes de permitir que os administradores de site gerenciem os usuários, você pode Exibir

licenças do servidor para determinar como alocar licenças em todo o Servidor ou Adicionar

capacidade para novos usuários ao Servidor.

Os administradores do servidor podem configurar os limites de função no site por meio da

página Configurações na interface do usuário daWeb ou da API REST.

Para definir um limite de função no site:

1. Acesse a guia Geral da página Configurações do site.
l Se você tiver um único site, na navegação lateral, clique em Configurações e
Geral.

l Se você tiver vários sites, selecione o site que deseja configurar e clique em
Configurações e Geral.

2. Em Gerenciamento de usuários, especifique que os administradores do servidor e
site podem adicionar e remover usuários.
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3. Em Limitar o número de usuários a: selecione Limite de função no site

4. Defina um limite para Creators, Explorers e Viewers.

5. Clique em Salvar

Os administradores do servidor podem definir limites de função no site de acordo com as

seguintes restrições:

l Um limite de função no site não pode exceder o número de licenças desse tipo que
foram ativadas no servidor

l Um limite de função no site não pode ser menor do que o número de usuários dessa
função no site já presente para esse site

l Se um limite for definido para qualquer tipo de licença, um limite deverá ser definido
para todos os tipos de licença.

l Se o limite para uma função for deixado em branco, o limite de licença do servidor
será usado.

Quando os limites de função no site foram atingidos

Se umusuário for adicionado a um site como Explorer, ele consumirá uma licença de Explo-

rer, a menos que o site tenha atingido seu limite de função definido para Explorer. Nesse

caso, podem ocorrer algumas coisas diferentes:

l Se houver licenças disponíveis em um nível mais alto, o usuário será adicionado ao
site como um Explorer, mas consumirá uma licença de Creator.

l Se não houver licenças mais altas, o usuário será adicionado ao site como usuário
Não licenciado.

Os limites de função de site podem ser afetados por usuários que consomem licenças dife-

rentes das funções de site atribuídas a eles (Viewers (Visualizadores) que consomem licen-

ças Explorer (Explorador), por exemplo). Nesse caso, os administradores podem cancelar a

licença desses usuários e, em seguida, atualizar as cotas de função de site. Para obter mais

informações sobre como solucionar problemas de licenciamento, consulte Solucionar pro-

blemas de licenciamento.

Tableau Software 1651

Ajuda do Tableau Server noWindows



Permitir que os usuários salvem o histórico de revisões

Ohistórico de revisões permite que os usuários vejam como as pastas de trabalho e as fon-

tes de dados (recursos de conteúdo) foram alteradas ao longo do tempo. Todas as vezes

que um usuário salvar (publicar) um recurso de conteúdo, o Tableau Server criará uma

nova versão, que se tornará a versão atual. Ele torna a versão anterior na revisãomais

recente da lista do histórico de revisões. O histórico de revisões dá confiança aos usuários

para experimentar com o seu conteúdo, sabendo que suas versõesmais antigas estarão

disponíveis.

Observações

l Essas informações se aplicam ao Tableau Server e são para administradores de ser-

vidor que desejam permitir que os publicadores trabalhem com as revisões.

l No Tableau Cloud, o histórico de revisões da pasta de trabalho e da fonte de dados

está habilitado em todos os sites. Os usuários podem salvar até 10 revisões.

l Para obter informações sobre como trabalhar com as próprias revisões de conteúdo,

incluindo possíveis problemas, consulte Trabalhar com revisões de conteúdo na

seção Usuário/Analista da ajuda do Tableau.

Permissões que os usuários precisam para trabalhar com o histórico de
revisões

Para acessar o histórico de revisões, o usuário deve ter uma função no site deCreator ou
Explorer (pode publicar), além das seguintes permissões, dependendo do tipo de con-

teúdo:

l Projeto:Visualizar eSalvar

l Pastas de trabalho no projeto: Visualizar, Salvar eBaixar pasta de tra-
balho/Salvar como

l Fluxos no projeto: Visualizar, Salvar e Baixar Fluxo/Publicar como

l Fontes de dados no projeto:Visualizar, Salvar eBaixar fonte de dados
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Para conexões virtuais no projeto, você deve ter uma função de siteCreator e as per-
missõesExibir eSubstituir. (As conexões virtuais requeremDataManagement. Consulte

Sobre DataManagement para obter detalhes.)

Habilitar o histórico de revisões e definir o número de revisões permitidas

Ohistórico de revisões é definido a nível de site e habilitado por padrão com um limite de 25

revisões para cada recurso de conteúdo.

1. Entre em um site como umAdministrador de servidor e clique emConfigurações.

2. EmHistórico de revisões, selecioneSalvar um histórico de revisões e insira um
númeromáximo de revisões que deseja permitir para cada recurso de conteúdo.

3. Clique emSalvar.

Quando você diminui o número de revisões, as revisõesmais recentes são salvas. Por exem-

plo, se o limite for definido como 15, as 15 versõesmais recentes da pasta de trabalho ou da

fonte de dados são salvas.

Observação: a lista do histórico de revisões do recurso de conteúdo pode não apre-
sentar a alteração do limite até que um processo de limpeza em segundo plano seja exe-

cutado.

Limpar todas as revisões

Os administradores do servidor podem excluir todas as revisões anteriores das pastas de tra-

balho publicadas e das fontes de dados de um site. A versãomais recente de cada pasta de

trabalho e fonte de dados publicada é sempremantida.

1. Entre em um site como umAdministrador de servidor e clique emConfigurações.

2. EmHistórico de revisões, clique em Limpar histórico de revisões.

3. Clique emSalvar.
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Segurança para visualização e restauração de pastas de trabalho

Quando os usuários clicam emRestaurar ouVisualizar em revisões de pasta de trabalho,

as senhas são trocadas entre o navegador do usuário e o servidor. O Tableau Server crip-

tografa essas senhas usando a criptografia de chave pública/privada. Para garantir que

essas chaves públicas são fornecidas pelo Tableau Server, você deve configurar o servidor

para usar o SSL (HTTPS). Para obter mais informações, consulte SSL .

Consulte também

Possíveis problemas no histórico de revisões na seção Usuário/Analista da ajuda do

Tableau.

Agendas de atualização de extrações
Os autores do Tableau Desktop e os administradores de dados podem criar e publicar

extrações de dados. As extrações são cópias ou subconjuntos dos dados originais. Como

as extrações são importadas para o processador de dados, as pastas de trabalho que se

conectam às extrações normalmente sãomais rápidas do que as que se conectam com

dados em tempo real. As extrações tambémpodem aumentar a funcionalidade.

Antes de atualizar extrações

Quando uma atualização é executada em extrações criadas no Tableau 10.4 e versões

anteriores (ou seja, em extrações .tde), elas são atualizadas automaticamente para o for-

mato .hyper. Embora existam diversos benefícios em atualizar para uma extração .hyper,

não será possível abrir a extração em versões anteriores do Tableau Desktop. Para obter

mais informações, consulte Atualização de extrações para o formato .hyper.

Configurar agendas de atualização

Como administrador do servidor, você pode habilitar o agendamento para tarefas de atu-

alização da extração e, em seguida, criar, alterar e reatribuir as agendas. As opções gerais
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de agendamento que você altera no servidor estão disponíveis como parte do processo de

publicação, quando o usuário do Tableau Desktop publica uma extração.

As agendas criadas têm as seguintes opções:

Prioridade

A prioridade determina a ordem na qual as tarefas de atualização são executadas, onde 0 é

a prioridademais alta e 100 é a prioridademais baixa. A prioridade é definida para 50 por

padrão.

Modo de execução

Omodo de execução indica aos processos do processador em segundo plano do Tableau

Server se devem executar as atualizações em paralelo ou em série. As agendas executadas

em paralelo usam todos os processos dos processadores em segundo plano disponíveis e

as agendas em série executam somente em umprocesso do processador em segundo

plano. No entanto, uma agenda pode conter uma oumais tarefas de atualização e cada uma

delas usará somente um processo do processador em segundo plano quando emmodo

paralelo ou serial. Isso significa que uma agenda emmodo de execução paralelo usará

todos os processos do processador em segundo plano disponíveis para executar as tare-
fas contidas nele em paralelo, mas cada tarefa usará somente um processo do processador

em segundo plano. Uma agenda serial usa somente um processo do processador em

segundo plano para executar uma tarefa de cada vez.

Por padrão, omodo de execução é definido como paralelo, para que as tarefas de atu-

alização sejam concluídas tão rápido quanto possível. Para uma agendamuito grande que

evite que outras agendas sejam executadas, uma opção é definir o modo de execução para

serial (e definir umamenor prioridade).

Frequência

É possível definir a frequência para por hora, por dia, por semana ou por mês.

Para obter informações, consulte Criar oumodificar uma agenda.
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Atualizar manualmente as extrações

No ambiente daWeb do Tableau Server, os administradores de site e servidor podem exe-

cutar atualizações de extração sob demanda na páginaAgendas:

l Selecione a agenda e clique emAções > Executar agora.

você tambémpode atualizar extrações pela linha de comando usando o comando tabcmd

refreshextracts. Para obter mais informações, consulte Comandos tabcmd.

Atualizar extrações do Tableau Desktop

Os usuários do Tableau Desktop podem atualizar extrações que publicam e possuem. Eles

podem fazer isso das seguintesmaneiras:

l No momento da publicação: quando um autor publica uma pasta de trabalho ou

fonte de dados que usa uma extração, esse autor pode adicioná-la a uma agenda de

atualização do servidor. A atualização pode ser completa ou incremental.

As atualizações incrementais referenciam uma coluna na extração que tem um tipo

de dados de data, data/hora ou inteiro; como um carimbo de data e hora. OTableau

usa essa coluna para identificar novas linhas que precisam ser adicionadas à extra-

ção. Para obter mais informações, consulte Atualizar extrações e Agendar atu-

alizações de extração ao publicar uma pasta de trabalho na Ajuda do Tableau.

l Interface de usuário:No Tableau Desktop, você pode usar os comandos deAtu-
alizar na origem,Adicionar dados do arquivo eAdicionar dados da fonte de
dados para carregar uma adição ou atualizar uma extração no Tableau Server. Um
usuário pode querer fazer isso se o Tableau Server não tiver credenciais suficientes

para acessar os dados subjacentes. Para obter mais informações, consulte Atualizar

extrações no Tableau Server na Ajuda do Tableau.

l Utilitário de linha de comando da Extração de dados:Outilitário Extração de

Dados do Tableau é instalado com o Tableau Desktop. Você pode usá-lo para ane-

xar ou atualizar uma extração publicada. Para obter mais informações, consulte
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Utilitário de linha de comando da Extração de Dados do Tableau na Ajuda do

Tableau.

Habilitar o agendamento da atualização de extração e a noti-
ficação de falha

Os publicadores podem agendar atualizações de extração quando duas condições forem

atendidas:

l O Tableau Server está configurado para enviar mensagens de e-mail quando ocorrer
falha nas atualizações de extração. Essa configuração é realizada por um admi-
nistrador do Tableau Server Manager (TSM) e fica ativa por padrão. Para obter deta-
lhes, consulte Configurar notificação de evento do servidor.

l O site ou sites em que você deseja permitir que os publicadores agendem atu-
alizações de extração estão configurados para enviar e-mail quando ocorrer falha na
atualização. Essa configuração é realizada por um administrador do servidor no
Tableau Server e fica ativa por padrão. As instruções abaixo explicam como fazer isso
se essa configuração não estiver ativada.

Enquanto estiver habilitando o agendamento, você pode decidir se tambémhabilita o envio

de e-mail para os proprietários das fontes de dados ou das pastas de trabalho que forem atu-

alizadas quando essas atualizações de extração não forem concluídas com sucesso. É pos-

sível ler mais sobre esses e-mails abaixo. Ao habilitar a notificação de falha da atualização,

os proprietários do conteúdo que têm atualizações agendadas podem optar individualmente

pelo cancelamento, ao alterar as configurações de conta.

1. Entre no Tableau Server como administrador de servidor.

2. Acesse a guia Geral da página Configurações para o site que deseja configurar para

assinaturas:

l Se você tiver um único site, na parte superior da janela do navegador, clique em
Configurações eGeral.

l Se você tiver vários sites, selecione o site que deseja configurar e clique em
Configurações eGeral.

3. Na páginaGeral, faça o seguinte:

Tableau Software 1657

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#extracting_TDE.htm


l Role até as configurações deGerenciar notificações emarqueExtrair tra-
balhos.

Se uma atualização agendada de uma fonte de dados específica falhar, o e-

mail é enviado apenas para o proprietário dessa fonte de dados, não para os

proprietários de pastas de trabalho que se conectam a ela.

l EmCredenciais inseridas, selecione as duas opções para permitir que publi-
cadores insiram credenciais e agendem atualizações de extração. (Agendas

de atualização automática exigem credenciais inseridas para que o Tableau

Server possa acessar os dados diretamente.)

Observação: em um servidor com vários sites, as notificações de falha

são uma configuração do site e as credenciais inseridas são uma con-

figuração do servidor. Para configurar credenciais inseridas em um ser-

vidor de vários sites, selecioneGerenciar todos os sites e
Configurações.

Gerenciamento de agendas no servidor

Pode ser mais apropriado em sua empresa o gerenciamento de credenciais inseridas e a

atualização de agendas centralizados no servidor. Se fizer isso, você pode desmarcar as

caixas de seleção na seçãoCredenciais inseridas, descrita nas etapas assim, para que
os publicadores do Tableau Desktop não vejam as opções de agendas durante a publi-

cação.

O gerenciamento centralizado das agendas permite que você distribua as tarefas de atu-

alização de extração e de assinatura, para que possa executá-las quando amaioria dos

usuários estiver off-line. Ela tambémpermite que você visualize quais credenciais estão

inseridas nas conexões.
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Como funcionam os e-mails de falha da atualização

A notificação por e-mail de uma atualização de extração com falhas lista o nome da extração

e a localização no servidor, fornece a hora da última atualização bem-sucedida, o número

de vezes consecutivas que a atualização falhou e sugere omotivo da falha e a possível solu-

ção.

Após cinco falhas consecutivas, a agenda de atualização é suspensa até que você ou o pro-

prietário dos dados realize uma ação para resolver a causa da falha, como atualizar as cre-

denciais de banco de dados ou um caminho para o arquivo de dados original.

Como é determinada a data da última atualização bem-sucedida

A data e a hora da última atualização bem-sucedida sãomostradas quando a última atu-

alização ocorreu dentro de um número de dias. Por padrão, são 14 dias, e esse valor é defi-

nido em wgserver.alerts.observed_days. Se o número de dias desde a última

atualização bem-sucedida exceder o número especificado nessa configuração, amen-

sagem no e-mail mostrará "não ocorreu nos últimosN dias".

Criar ou modificar uma agenda

A página Agendas é acessível apenas pelos administradores do Tableau Server. Ela apre-

senta uma lista de agendas que inclui o nome, o tipo, a que se destinam (escopo), o número

de tarefas, o comportamento (processamento serial ou simultâneo) e quando elas estão

agendadas para execução.

Observação: se as agendas personalizadas para assinaturas forem habilitadas em um

oumais sites, os usuários controlarão as agenda de suas assinaturas nesses sites.

Para saber mais, consulte Habilitar agendas personalizadas para assinaturas.
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Para criar uma nova agenda

1. Em um site, clique emAgendas.

2. Clique emNova agenda.

3. Especifique umNome descritivo para a agenda.

4. Selecione um Tipo de tarefa com a qual a agenda lidará: atualizações de extrações,

execuções de fluxos ou entregas de inscrições.

5. Você deve definir uma prioridade de 1 a 100, onde 1 é a prioridademais alta. Essa é

a prioridade que será atribuída às tarefas por padrão. Se duas tarefas estiverem pen-

dentes na fila, o processador em segundo plano avaliará a prioridade da tarefa em

relação às atualizações de extração e fluxos, e a prioridade da agenda em relação às

assinaturas para determinar qual será executada primeiro. Para obter mais infor-

mações, consulte Como os Trabalhos do servidor agendados são priorizados.

6. Execução: escolha se uma agenda será executada em paralelo ou em série. Agen-

das que são executadas em paralelo são executadas em todos os processos do pro-

cessador em segundo plano para que sejam concluídas commais rapidez.
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Observação: as agendas para amesma pasta de trabalho sempre serão exe-
cutadas em série, mesmo que você defina essa opção em paralelo.

7. Conclua a definição da agenda. É possível definir uma agenda por hora, dia, semana

oumês. A frequência é preenchida automaticamente com base nas seleções efe-

tuadas.

8. Clique emCriar.

Para modificar uma agenda existente

1. Navegue até a página Agendas.

2. Selecione uma agenda existente, clique na seta suspensa Ações e, em seguida, sele-

cioneEditar configurações.
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3. Conclua a definição da agenda e clique emSalvar.

Regras de criação e modificação de agendas

Estas são as regras que você deve seguir ao criar novas agendas oumodificar agendas

existentes.

Observação: se você tiver agendas que não seguem essas regras, devemodificá-las

de acordo. Não seguir as regras pode resultar em um comportamento inesperado e as

tarefas podem não ser executadas no horário agendado.

l As agendas executadas a cada 15 ou 30minutos devem ter horários de início e tér-

mino na hora. Exemplos de hora: das 05:00 às 06:00.

l As agendas diárias de qualquer recorrência devem ter o mesmo minuto de início e de
término. Por exemplo, das 10:35 às 16:35. A hora pode ser diferente. No entanto, se
a agenda diária for definida para acontecer apenas uma vez por dia, ela só precisa
da hora de início e não da hora de término.

Consulte também

Gerenciar tarefas de atualização

Agendas de atualização de extrações
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Agendar uma tarefa de fluxo

Habilitar agendas personalizadas para assinaturas

As agendas personalizadas para assinaturas permitem que os usuários recebammen-

sagens de e-mail em uma agenda definida por eles, em vez de usarem uma agenda fixa defi-

nida por um administrador do servidor. As agendas personalizadas para assinaturas estão

disponíveis para os usuários do Tableau Cloud desdemarço de 2017 e, agora, essas agen-

das podem ser habilitadas por site na versão 2018.2 do Tableau Server. Habilitar agendas

personalizadas para assinaturas é uma alteração permanente em qualquer site no qual

você realizar essa alteração. Qualquer site no qual você não habilitar agendas per-

sonalizadas permanecerá com as agendas fixas definidas por um administrador do servidor.

Habilitar agendas personalizadas

Para poder habilitar agendas personalizadas em umoumais sites, primeiro você deve habi-

litar agendas personalizadas no Tableau Server e, depois, em umoumais sites nesse ser-

vidor. Para obter mais informações sobre como habilitar assinaturas no Tableau Server,

consulte Configurar um site para assinaturas.

Etapa 1: habilitar agendas personalizadas no Tableau Server

Emumprompt de comando com permissões de administrador do Tableau, execute os segu-

intes comandos:

tsm configuration set -k features.SelfServiceSchedules -v true

tsm pending-changes apply

Essa operação reiniciará o Tableau Server.

Etapa 2: habilitar agendas personalizadas em um site

1. Faça logon no Tableau Server como administrador do servidor, usando um nave-

gador daWeb:

https://<hostname>/#/login
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2. Navegue até a páginaConfigurações do site de um site e, depois, habilite agen-

das personalizadas:

1. Clique em Todos os sites e escolha um dos sites na lista suspensa.
2. Clique em Configurações.
3. Em Assinaturas na guiaGeral, marque a seguinte caixa de seleção:Con-

verter permanentemente de agendas fixas criadas por admi-
nistradores em agendas personalizadas criadas por usuários. (Não é
possível desfazer essa ação).

4. Clique em Salvar.

Quando agendas personalizadas são habilitadas em um site, todas as agendas fixas com

uma assinatura são convertidas em agendas personalizadas equivalentes.

Como os Trabalhos do servidor agendados são priorizados

Trabalhos e tarefas

No Tableau Server, os usuários podem agendar atualizações de extração, assinaturas ou

fluxos para serem executados periodicamente. Esses itens agendados são chamados de
tarefas. O processo do Processador em segundo plano inicia instâncias exclusivas dessas

tarefas para executá-las no horário agendado. As instâncias exclusivas das tarefas ini-
ciadas como resultado são chamadas de trabalhos. Ostrabalhos também são criados

para execuções iniciadasmanualmente, clicando na opçãoExecutar agora .

Por exemplo, uma tarefa de atualização de extração é criada para ser executada dia-

riamente às 9:00. Essa é uma tarefa de atualização de extração e, todos os dias às 9:00,

um trabalho será criado para o Processador em segundo plano executar.

Você pode atribuir um número de prioridade a Tarefas e Agendas, usando valores de 1 a

100. Quantomenor o número, maior a prioridade, 1 é amaior prioridade e 100 é amenor.

Regras prioritárias para trabalhos

Ao processar atualizações de extração agendadas, assinaturas e execuções de fluxo, o

Tableau Server prioriza os trabalhos em segundo plano nesta ordem:
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1. Qualquer trabalho que já estiver em progresso será concluído primeiro.

2. Qualquer tarefa ou agenda iniciadamanualmente comExecutar agora será iniciada
quando o próximo processo do processador em segundo plano se tornar disponível.

As tarefas de fluxo e agendas são exceções a essa regra. As execuções de fluxo

usam a prioridade da tarefa atribuída para determinar a ordem emque devem ser exe-

cutadas. Se não houver prioridade de tarefa atribuída, o padrão será 0, que é a pri-

oridademais alta.

Observação: saibamais sobre restringir as configurações de Executar agora-

Configurações do servidor (geral e personalização).

3. Os trabalhos com amaior prioridade (o númeromais baixo) começam em seguida,

independentemente de quanto tempo eles estiveram na fila.

Para atualizações de extração e fluxos, esta é a prioridade da tarefa. A prioridade da

tarefa é herdada da prioridade da agenda quando a tarefa é criada pela primeira vez.

A prioridade de tarefa pode ser alterada posteriormente, mas a prioridade da tarefa

retorna ao valor padrão quando a fonte de dados é republicada.

Para assinaturas, esta é a prioridade da agenda. Se você ativou agendas per-

sonalizadas para assinaturas, a prioridade desses trabalhos será definida como 50.

Por exemplo, um trabalho com uma prioridade 20 será executado antes de um tra-

balho com prioridade 50, mesmo se o segundo trabalho tiver aguardadomais tempo.

Para alterar a prioridade da tarefa, consulte Criar oumodificar uma agenda.

4. Os trabalhos com amesma prioridade são executados na ordem que foram adi-

cionados à fila. O primeiro trabalho adicionado à fila é iniciado primeiro, em seguida, o

segundo trabalho é iniciado.

5. Quando vários trabalhos de prioridade equivalente forem agendados para execução
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aomesmo tempo, eles começam na ordem emque foram criados ou habilitados. Os

trabalhos agendados para omesmo horário são executados por tipo de tarefa e a

categoria mais rápida de trabalhos começa primeiro: execuções de fluxo, seguidas

de alertas orientados por dados, seguidos de trabalhos do sistema, seguidos de assi-

naturas, seguidas de criações de extração, seguidas de extrações incrementais e

depois extrações completas.

Os fluxos programados para execução, como parte de uma tarefa vinculada, rece-

bem amesma prioridade e são executados na ordem emque são definidos na tarefa

vinculada. Para obter mais informações sobre tarefas vinculadas, consulte Agendar

tarefas vinculadas.

6. Como últimamedida de desempate, o processador em segundo plano usa o tempo

histórico de execução. Os trabalhos que forammais rápidos nas execuções ante-

riores, serão priorizados em relação aos que levarammais tempo historicamente.

As seguintes limitações também impactam omomento de execução dos trabalhos:

l Onúmero de trabalhos simultâneos é limitado ao número de processos em segundo

plano configurados para o Tableau Server.

l Atualizações separadas para amesma extração ou fontes de dados não podem ser

executadas aomesmo tempo.

l Os trabalhos associados a uma agenda configurada para executar em série, um por

vez.

Configurar desempenho da pasta de trabalho após uma atu-
alização agendada

Paramelhorar os tempos de carregamento de pastas de trabalho, o Tableau Server arma-

zena em cache os resultados de consultas incluídas nas pastas de trabalho. Namaioria das

pastas de trabalho, os resultados de consulta são computados e armazenados em cache
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quando são visualizados pela primeira vez por um usuário no Tableau Server. Porém, nas

pastas de trabalho que se conectam a extrações de dados, o Tableau Server pode com-

putar novamente os resultados de consulta quando são realizadas as tarefas de atualização

de extrações correspondentes. Isso reduz o tempo de carregamento dessas pastas de tra-

balho quando são visualizadas pela primeira vez. Dessa forma, essa opção é ativada por

padrão em pastas de trabalho visualizadas recentemente.

Importante!Oaquecimento do cache de consulta externa será descontinuado na versão

2023.1. Paramelhorar os tempos de carregamento de exibição de pastas de trabalho, você

deve permitir a aceleração de exibição em seu site. Para obter mais informações, consulte

Aceleração da exibição.

Determinar o impacto do desempenho

Embora esta opção reduza o tempo de carregamento inicial de pastas de trabalho, com-

putar novamente os resultados de pesquisa tambémaumenta o carregamento no Tableau

Server. Caso a instalação do Tableau Server já tenha restrições de desempenho, desative

esta opção ou diminua o limite de cache da pasta de trabalho.

Estes são algunsmotivos possíveis para desativar a opção ou diminuir o limite:

l A exibição administrativa Tarefas em segundo plano para não extraçõesmostramui-

tos trabalhos com longo tempo de execução na categoriaAquecer cache de con-
sulta externa em alteração de dados.

l A exibição administrativa Atraso de tarefas em segundo planomostra longos atrasos.

l Oconsumo dememória e CPU para processos de processador em segundo plano é

sempre alto.

No entanto, observe que esta é apenas uma das opções que afeta o desempenho de tare-

fas em segundo plano. Para obter mais informações sobre o desempenho, consulte Desem-

penho.
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Desativar o cache da pasta de trabalho no servidor

Para diminuir a carga no Tableau Server, desative o cache da pasta de trabalho após uma

atualização agendada no nível do servidor. Se você desativar essa opção, o Tableau Ser-

ver armazenará em cache os resultados de consulta de pastas de trabalho na primeira visu-

alização das pastas de trabalho.

Use a seguinte opção do tsm configuration set para desativar o cache de pasta de trabalho

após uma atualização agendada:

backgrounder.externalquerycachewarmup.enabled

Para obter mais informações sobre como usar e aplicar as opções do tms set, consulte

Opções do tsm configuration set.

Desativar o cache de pasta de trabalho em um site

Tambémé possível desativar o cache de pasta de trabalho após uma atualização agen-

dada de um site individual. Por exemplo, você poderá fazer isso se houver um determinado

site commuitas pastas de trabalho lentas que aumentam o carregamento no servidor.

1. Selecione o site do qual deseja desativar o cache de pasta de trabalho na lista sus-

pensa de sites.

2. Clique emConfigurações.

3. Na seçãoDesempenho da pasta de trabalho após uma atualização
agendada, desmarque a caixa de seleção.

Observação: embora esta opção esteja disponível nas configurações de um site indi-

vidual, você deve ter permissões de administrador de servidor para visualizá-la.
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Configurar o limite de cache da pasta de trabalho

OTableau Server computa novamente os resultados de consulta apenas para pastas de tra-

balho que têm tarefas de atualização agendada e que foram visualizadas recentemente.

É possível aumentar ou diminuir o número de pastas de trabalho que estão armazenadas

em cache após uma atualização agendada com a opção do tsm configuration set a seguir:

backgrounder.externalquerycachewarmup.view_threshold

Por padrão, o limite é definido como 2.0. O limite é igual ao número de visualizações que

uma pasta de trabalho recebeu nos últimos sete dias, dividido pelo número de atualizações

agendadas nos próximos sete dias. (Se uma pasta de trabalho não foi visualizada nos últi-

mos sete dias, provavelmente não será visualizada em breve. Por isso, o Tableau Server

não usa recursos que computam novamente as consultas da pasta de trabalho.)

Garantir o acesso a inscrições e alertas orientados por dados

Para garantir que os usuários visualizem os botões de Inscrever-se e Alerta na barra de fer-

ramentas do Tableau Server e possam receber os e-mails relacionados, faça o seguinte:

l Configurar SMTP e notificações de eventos no Tableau Server: consulte Con-
figurar um site para assinaturas.

l Verifique se os usuários têm um endereço de e-mail no Tableau Server: os
usuários podem atualizar o endereço de e-mail na página de configurações da conta.

l Credenciais de banco de dados inseridas ou não são exigidas: Para enviar os
dados por e-mail em uma exibição, o Tableau Server precisa acessar os dados sem o

envolvimento do usuário. Isso pode ser realizado usando uma pasta de trabalho com

credenciais de banco de dados inseridas, uma fonte de dados do Tableau Server ou

dados que não exijam credenciais (como umarquivo incluído na pasta de trabalho no

momento da publicação).

l Verifique se os usuários podem acessar as pastas de trabalho e exibições
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necessárias: o acesso a pastas de trabalho e exibições no servidor é controlado
pela permissão daExibição. Para receber imagens de conteúdo emmensagens de

e-mail, os usuários tambémprecisam da permissãoBaixar imagem/PDF. Para
obter mais informações, consulte Permissões.

l Evitar autenticação confiável para exibições inseridas: se você usar tickets res-
tritos (o padrão) para renderizar uma exibição inserida, os botões Inscrever-se e

Alerta não serão exibidos.

(Alertas apenas) Certifique-se de que os usuários possam acessar fontes de dados

publicadas com os recursos Exibição e Conectar.

Configurar um site para assinaturas

Quando os usuários inscrevem-se em uma pasta de trabalho ou exibição, um instantâneo

da exibição é enviado por e-mail para eles de forma agendada, para que possam ter

acesso às atualizaçõesmais recentes sem precisar fazer logon no Tableau Server. Admi-

nistradores, líderes de projeto com funções de site adequadas e proprietários de conteúdo

têm a opção de inscrever outros usuários nas pastas de trabalho e exibições. Para obter

mais informações, consulte Inscrever-se em exibições.

Observação: para criar e receber assinaturas, os usuários precisam ter acesso a ban-

cos de dados e exibições relacionados. Consulte esta lista de requisitos para obter

detalhes.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Configurar um servidor para ins-

crições.

Pré-requisitos: configurar o servidor para enviar e-mails de assinatura

Antes que possa ativar assinaturas para um site, você precisa concluir as etapas para ati-

var assinaturas no servidor. Siga as etapas destes tópicos para configurar assinaturas no
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servidor.

1. Configurar o SMTP

2. Configurar notificação de evento do servidor

Habilitar assinaturas

Depois de configurar as notificações de eventos SMTP e de servidor, você pode habilitar as

assinaturas.

Para habilitar assinaturas:

1. Entre no Tableau Server como administrador do servidor.

2. Acesse a guia Geral da página Configurações para o site que deseja configurar para

assinaturas:

l Se você tiver um único site, na navegação lateral, clique em Configurações e
Geral.

l Se você tiver vários sites, selecione o site que deseja configurar e clique em
Configurações eGeral.

3. Role atéAssinaturas e selecione as opções de assinatura para os usuários.

Observação: as opções de assinatura só são visíveis após o administrador do
TSMativar a opção de configuração em todo o servidor,Permitir que os usu-
ários recebam e-mail para exibições nas quais se inscreveram. Para obter

detalhes, consulte Configurar notificação de evento do servidor.

a. SelecionePermitir que usuários assinem pastas de trabalho e exibições

b. (Opcional) Para permitir que os proprietários de conteúdo assinem outros usu-

ários em seu conteúdo, selecionePermitir que os proprietários de con-
teúdo assinem outros usuários.
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c. (Opcional) Para permitir que os usuários incluam anexos a suas assinaturas,

selecionePermitir que os usuários adicionem anexos a pastas de tra-
balho e exibições assinadas. Esta opção não estará disponível se o admi-
nistrador do tsm não tiver habilitados anexos no TSM. Para obter detalhes,

consulte Configurar notificação de evento do servidor.

4. (Opcional) Desça atéConfigurações de e-mail.

a. Digite umEndereço de e-mail de que será exibido como o endereço “De”
nasmensagens de e-mail.

b. Digite umRodapé de e-mail paramensagens de e-mail.

O rodapé damensagem e o endereço "De" e um rodapé demensagem tam-

bém são usados em e-mails para alertas orientados por dados.

5. (Opcional) Role atéAvisos de qualidade de dados em assinaturas e selecione
Incluir avisos de qualidade de dados em e-mails de assinatura .

Observação: os avisos de qualidade de dados em e-mails de assinatura só são

visíveis quando o Tableau Catalog está habilitado. Para obter mais informações,

consulte Ativar o Tableau Catalog.

6. Clique emSalvar.

Para especificar as agendas de inscrição disponíveis para os usuários, consulte Criar ou

modificar uma agenda.

Testar inscrições em um site

1. Inscreva-se em uma exibição.

2. No site com a assinatura que deseja testar, na navegação lateral, clique emAgen-
das.
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3. Selecione a agenda escolhida para a inscrição e, em seguida, clique emAções > Exe-
cutar agora.

Um instantâneo da exibição deve ser enviado por e-mail dentro de 10minutos. Se

tiver um problema, consulte Solucionar problemas de assinaturas.

Gerenciar todas as inscrições do usuário

1. Na navegação lateral, clique em Tarefas e, em seguida, emAssinaturas.

Todas as inscrições do usuário para o site atual são exibidas, incluindo informações

como nome do assinante, nome de exibição e agendamento de entrega.

2. Selecione qualquer inscrição que deseja atualizar. NomenuAções, selecioneAlte-
rar agenda,Alterar assunto,Alterar o modo de exibição vazio ouCancelar ins-
crição.

(A opção de exibição vazia envia e-mails das incrições apenas quando existem dados

em uma exibição. É uma boa opção para alertas de alta prioridade).
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Assinaturas suspensas

Por padrão, uma assinatura é suspensa depois de 5 falhas consecutivas e resulta no can-

celamento de envio dos e-mails de assinatura. Para alterar o número limite de falhas de

assinatura que podem ocorrer antes de serem suspensas, use a opção do tsm con-

figuration set, backgrounder.subscription_failure_threshold_for_run_prevention. Isso

define o limite do número de falhas de assinatura consecutivas necessárias antes de sus-

pender a assinatura. Esta é uma configuração em todo o servidor.

Somente administradores de servidor podem configurar o número limite de falhas na assi-

natura antes que uma assinatura seja suspensa.

Os administradores de servidor podem optar por receber notificações por e-mail quando

uma assinatura for suspensa. Faça isso ao acessarConfigurações da minha conta ->
Notificações de assinatura. Esta configuração está a nível de site, de forma que deve
ser configurada para site separadamente.

Retomar assinaturas suspensas

Se uma assinatura falhar mais de cinco vezes, você receberá uma notificação por e-mail

informando que a assinatura foi suspensa. Há algumasmaneiras de retomar uma assi-

natura suspensa se você for o proprietário ou o administrador:

l Na áreaMeu conteúdo das páginas naWeb do Tableau, aparece um ícone na

coluna Última atualização para indicar que a assinatura está suspensa.Selecione ...
> Retomar assinatura para retomar.

l Na guiaAssinaturas da pasta de trabalho afetada, aparece um ícone na coluna de

última atualização para indicar que a assinatura está suspensa.Selecione ... >
Retomar assinatura para retomar.

l Na guiaAssinaturas, em Tarefas, aparece um ícone na coluna de última atu-

alização para indicar que a assinatura está suspensa.Selecione ... > Retomar assi-
natura para retomar (somente administradores de servidor).
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Quando uma assinatura é retomada, a contagem de falha de alerta retorna a zero. A pró-

xima avaliação da assinatura ocorrerá no próximo horário de avaliação agendado.

Consulte também

Assinar exibições na Ajuda do Tableau Desktop e da Criação naWeb.

Administração no nível do projeto para saber quais funções de site permitem recursos com-

pletos de líder de projeto.

Configurar alertas orientados por dados

Quando os dados atingirem limites importantes para os seus negócios, os alertas orientados

por dados enviarão notificações de e-mail automaticamente para pessoas especificadas

pelo usuário. Como administrador do Tableau Server, defina os alertas assim como faz com

as assinaturas. Para informações sobre como os usuários criam e gerenciam esses alertas,

consulte Enviar alertas orientados na Ajuda do usuário do Tableau.

Observação: para criar e receber alertas orientados por e-mail, os usuários neces-
sitam ter acesso a bancos de dados e exibições relacionados. Consulte esta lista de

requisitos para obter detalhes. Se os alertas estiverem habilitados para um site, qual-

quer usuário nesse site pode criá-los, exceto os usuários na função Viewer.

Configurar o e-mail para alertas orientados por dados

1. Conclua as etapas emConfigurar o SMTP para que o servidor possa enviar o e-mail.

2. Ao visualizar um site, clique emConfigurações na parte superior da janela do nave-
gador.

3. EmConfigurações de e-mail, insira um endereço "De" específico do site ou um

rodapé demensagem.
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O rodapé damensagem e o endereço "De" de um site tambémpodem ser usados

em e-mails para inscrições.

4. Clique emSalvar.

Gerenciar todos os alertas orientados por dados em um site

1. Na parte superior da janela do navegador, clique em Tarefas e emAlertas.

2. Selecione os alertas que deseja atualizar.

3. NomenuAções, faça o seguinte:

l Adicione ou remova seu nome como umdestinatário.

l Edite alertas para alterar os limites de dados, os agendamentos de entrega e a

lista completa de destinatários.

l Altere a propriedade de alerta para diferentes usuários ou exclua os alertas.

Desabilitar alertas orientados por dados em um site

Os alertas orientados por dados são compatíveis a todos os sites por padrão, mas os admi-

nistradores podem desabilitá-los para sites específicos.

1. Ao visualizar um site, clique emConfigurações no painel de navegação do lado
esquerdo.

2. EmAlertas orientados por dados, desmarquePermitir que usuários criem aler-
tas e recebam e-mails de alerta.

3. Clique emSalvar.

Suspender alertas orientados por dados

Por padrão, uma assinatura é suspensa depois de 350 falhas de alerta consecutivas. Os

administradores de servidor podem configurar o número limite de falhas de alerta antes

que uma assinatura seja suspensa. Para alterar o número limite de falhas de alerta
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orientado por dados que podem ocorrer antes que os alertas sejam suspensos, use a opção

do tsm configuration set, dataAlerts.SuspendFailureThreshold.

Isso define o limite do número de falhas de alertas consecutivas necessárias antes de sus-

pender o alerta. Esta é uma configuração em todo o servidor. O valor limite se aplica a cada

alerta orientado por dados configurado no servidor.

Retomar alertas suspensos

Se umalerta falhar muitas vezes, você receberá uma notificação por e-mail informando que

ele foi suspenso. Há algumasmaneiras para os administradores ou proprietários de alerta

retomarem umalerta suspenso:

l Na área Tarefas > Alertas das páginas naWeb do Tableau, aparece um ícone na

coluna Última verificação para indicar que o alerta está suspenso. Selecione ... >

Retomar alerta para retomar o alerta.

l Clique emRetomar alerta no e-mail de notificação para retomar o alerta. Uma noti-
ficação permitirá que você retome o alerta ou indicará que a exibição foi alterada e o

alerta deve ser excluído.

l A partir do painel Alertas da exibição ou pasta de trabalho afetada. Para retomar o

alerta a partir de uma exibição ou pasta de trabalho, selecioneAlerta para abrir o pai-
nel Alertas. Um ícone aparece ao lado do alerta suspenso. SelecioneAções > Reto-
mar alerta no alerta afetado para retomar.

Os proprietários de alerta receberão um e-mail de notificação quando o alerta estiver fun-

cionando novamente.

Controlar com que frequência o servidor verifica os alertas orientados por
dados

Por padrão, o Tableau Server faz verificações a cada 60minutos para confirmar se as con-

dições dos dados para os alertas são verdadeiras. Se observar impactos no desempenho, é
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possível personalizar este intervalo de tempo com a opção do tsm configuration set, dataA-

lerts.checkIntervalInMinutes.

Independentemente da configuração de dataAlerts.checkIntervalInMinute, o

servidor também verifica alertas sempre que extrações na pasta de trabalho relacionado

são atualizadas. Para verificar um alerta commais frequência do que a configuração espe-

cifica, altere o agendamento de atualizações das extrações.

Rastrear o processo de verificação de alerta do servidor

Na exibição Tarefas em segundo plano para não extrações, é possível controlar o processo

de verificação de alertas do servidor ao procurar estas tarefas:

l Localizar alertas de dados para verificação

l Verificar se a condição de alerta de dados é verdadeira

O usuário "Localiza" e limita as tarefas de "Verificar" para alertas que podem enviar no

momento e-mails relacionados. Por exemplo, se um usuário escolher a frequência de e-

mail "Diariamente nomáximo", após a condição do alerta tornar-se verdadeira, o servidor

aguardará 24 horas antes de verificar o alerta novamente.

Cada tarefa de "Verificar" usa o processador em segundo plano de um servidor ao carregar

a exibição relacionada para avaliar a condição do alerta. Se todos os usuários visualizarem

amesma versão de uma exibição, ela será carregada apenas uma vez. Porém, se os usu-

ários aplicarem filtros a uma exibição ou os dados visualizados são limitados pela segu-

rança no nível de usuário, a exibição será carregada uma vez para cada destinatário.

Identificar e corrigir alertas de falha

Como administrador, você pode proativamente identificar alertas com falha dos quais os

usuários podem não estar cientes. Para verificar:

1. Selecione Status nomenu do site.

2. Selecione Tarefas em segundo plano para não extrações.
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3. Nomenu suspenso Tarefa, selecione a opção Verificar se o alerta de dados é ver-

dadeiro.

4. Na extrema direita, clique emErro para ver uma lista de alertas com falha.

5. Focalize o ícone de falha vermelho para exibir uma dica de ferramenta com os deta-

lhes do alerta.

Para determinar o proprietário do alerta, procure o número da ID do alerta na tabela data_

alerts do Repositório do Tableau Server. (Na área de gerenciamento de alerta de um site,

você tambémpode procurar o nome do alerta abaixo do número, mas esteja ciente de que

diversos alertas podem usar omesmo nome.)

Observação: os proprietários de alertas serão automaticamente notificados quando
um alerta falhar dez vezes. Os administradores podem personalizar quando os pro-

prietários de alertas recebem notificações. Os usuários não serão notificados dos aler-

tas que falharam antes da atualização para o Tableau Server 2018.1.
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Normalmente, os alertas com falhas são causados por alterações de conteúdo noTableau

Server. Incentive os usuários a recriar alertas caso ocorram alterações como estas:

l Ocampo de uma pasta de trabalho, de uma exibição ou de dados é removido ou

renomeado.

l As credenciais de banco de dados inseridas nas pastas de trabalho expiram. (Os aler-

tas exigem que as pastas de trabalho usem credenciais inseridas ou não usem cre-

denciais.)

l Uma fonte de dados se torna inacessível.

Dica: para receber um e-mail de forma automática quando os alertas falham, siga as

etapas emColetar dados com o repositório do Tableau Servere conecte-se com a
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tabela "background_jobs". Nessa tabela, crie uma exibição personalizada que inclua o

nome do trabalho "Verificar se a condição de alerta de dados é verdadeira" e seu código

de conclusão. Depois, configure um alerta orientado por dados para receber por e-mail

sempre que um código de conclusão for igual a 1 (falha).

Configuração de métricas

Asmétricas são um tipo de conteúdo do Tableau que rastreia o valor de umamedida agre-

gada, como a soma das vendas. Como asmétricas são atualizadas com frequência e exi-

bem o valor atual em um formato fácil de ver, elas são úteis paramonitorar dados. Para

saber mais sobre como os usuários trabalham commétricas, consulte Criar e solucionar pro-

blemas demétricas.

Como administrador do Tableau Server, você tem a capacidade de controlar a frequência

com que asmétricas são atualizadas e como as falhas de atualização são resolvidas. Você

tambémpode assegurar que os usuários possam criar ou desativar métricas para sites espe-

cíficos ou para todo o servidor.

Assegure que os usuários possam criar métricas

Quando asmétricas estiverem habilitadas para um site, todos os usuários com a função no

site de Creator ou Explorer (pode publicar) podem criar métricas se tiverem as permissões

corretas.

Asmétricas são criadas nas exibições existentes em um site do Tableau. Para assegurar

que os usuários possam criar métricas em uma exibição, verifique se:

l Os usuários têm o recurso de permissão de Criar/Atualizar métricas para a pasta de
trabalho à qual a exibição pertence. Para obter mais informações, consulte Per-
missões.

l A senha da fonte de dados é inserida, se necessário. Para obter mais informações,
consulte Editar conexões no Tableau Server.
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Desativar métricas para um site

Asmétricas são ativadas em todos os sites por padrão. É possível desativar asmétricas de

acordo com o site.

1. No site em que deseja desativar as métricas, no painel de navegação, clique em Con-
figurações.

2. Em Tipo de conteúdo de métricas, desmarque Ativar métricas.
3. Clique em Salvar.

Quando você desativa o tipo de conteúdo demétricas, asmétricas deixam de ser exibidas

no site. Os dados dasmétricas existentes sãomantidos, mas essasmétricas não sãomais

atualizadas. Se você reativar asmétricas, essasmétricas serão exibidas novamente e as

atualizações serão retomadas.

Você tambémpode desabilitar métricas em uma pasta de trabalho específica, negando o

recurso de permissão Criar/Atualizar métricas. Para obter mais informações, consulte Per-

missões.

Desativar métricas para um site

Além de desabilitar asmétricas para sites específicos, você pode desabilitar asmétricas

em todo o servidor. Quando desabilitado no nível do servidor, asmétricas não são atu-

alizadas ou aparecem emnenhum site, os processos demétricas não são executados e as

configurações do site paramétricas não estão disponíveis. Os dados demétrica existentes

são retidos, demodo que, se você reativar asmétricas, essasmétricas serão restauradas.

Asmétricas são ativadas por padrão. Para desabilitar asmétricas, use a opção tsm con-

figuration setmetricsservices.enabled.

Configurar a frequência com que as métricas são atualizadas

Quando umamétrica é atualizada, ela verifica novos dados por meio da exibição em que foi

criada, conhecida como a exibição conectada. Você pode aumentar o tempo entre as atu-
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alizações se observar um impacto no desempenho do servidor - ou pode diminuí-lo se os

usuários precisarem de dadosmais atualizados.

Asmétricas que dependem de dados em tempo real são atualizadas a cada 60minutos, por

padrão. Para ajustar o intervalo de atualização para dados em tempo real, use a opção de

configuração tsm configuration set metricsservices.checkIntervalInMinutes.

Esta é uma configuração em todo o servidor.

Asmétricas que dependem de dados de extrações são atualizadas quando as extrações

são atualizadas. Para controlar a frequência com que essasmétricas são atualizadas, altere

a frequência de atualização das extrações. Para obter mais informações, consulte Agendas

de atualização de extrações.

Configurar notificações de falha para atualizações das métricas

Se umamétrica não pode ser conectada aos dados necessários, ocorrerá uma falha na atu-

alização. Quando ocorre falha na atualização damétrica 10 vezes seguidas, o proprietário

damétrica recebe uma notificação por e-mail.

Para ajustar o número de falhas consecutivas antes de enviar um e-mail de aviso, use a

opção tsm configuration set metricsservices.failureCountToWarnUser. Esta é

uma configuração em todo o servidor.

Configurar quando as atualizações das métricas forem suspensas

Se ocorrer falha na atualização dasmétricas 175 vezes seguidas, a atualização será sus-

pensa. Uma vez que uma atualização dasmétricas é suspensa, o servidor não tentarámais

verificar novos dados, até que a atualização seja retomadamanualmente.

Para ajustar o número de falhas consecutivas antes de suspender uma atualização, use a

opção tsm configuration set metricsservices.maxFailedRefreshAttempts. Esta

é uma configuração em todo o servidor.
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Gerenciar métricas

Embora asmétricas sejam criadas em uma exibição, elas não estão vinculadas à exibição

como alertas ou assinaturas. Isso significa que você pode gerenciar métricas damesma

forma que gerencia pastas de trabalho, renomeando, movendo, marcando, excluindo ou

definindo permissões em umamétrica.

Encontremétricas para gerenciar, navegando na hierarquia do projeto ou nos seguintes

caminhos.

l Para ver todas as métricas em um site: navegue até a seção Explorar e selecione
Todas as métricas.

l Para ver as métricas criadas em todas as exibições de uma pasta de trabalho: nave-
gue até a pasta de trabalho e selecione a guiaMétricas conectadas.

l Para ver as métricas criadas a partir de uma única visualização: Abra a visualização e
selecione Assistir >Métricas na barra de ferramentas.

Resolver falhas e suspensões de atualizações das métricas

Pode ocorrer falha nas atualizações dasmétricas por um dos seguintesmotivos.

l A exibição conectada foi excluída ou modificada.

l As permissões foram alteradas para a exibição conectada.

l A senha da fonte de dados não está mais incorporada ou não é mais válida.

l O proprietário da métrica não tem a função de site necessária para atualizar a
métrica. Uma função de site de Creator ou Explorer (pode publicar) é necessária.

l Houve um problema temporário de conectividade, que se resolverá.

Observação: se a atualização damétrica for suspensa porque o proprietário não tem
a função de site necessária para que ela seja atualizada, não poderá retomar a atu-

alização, amenos que altere o proprietário.

Para obter mais informações sobre por que ocorrem falhas nas atualizações dasmétricas e

o que os usuários podem fazer para corrigi-las, consulte Corrigir atualizações com falha.
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Incentive os usuários a substituir umamétrica se a exibição conectada tiver sidomodificada

de umamaneira que causou a falha da atualização, mas a exibição ainda está disponível.

Os usuários podem substituir umamétrica criando umamétrica com omesmo nome no

mesmo projeto damétrica existente.

Retomar atualizações suspensas

Se a causa da falha for corrigida, por exemplo, inserindo a senha correta para a fonte de

dados, é possível retomar a atualização dasmétricas.

1. Localize a métrica afetada. Métricas com atualizações suspensas exibem o texto Atu-
alização suspensa, em vez do tempo da última atualização, na grade e na exibição
de lista.

2. Na mensagem de aviso, clique em Retomar a atualização.

OTableau tenta realizar a atualização. Se essa tentativa for bem-sucedida, você receberá

uma confirmação e a atualização será retomada de acordo com a agenda. Se a tentativa

não for bem-sucedida, a atualização permanecerá suspensa. Você ou o proprietário da

métrica pode excluir ou substituir a métrica oumantê-la para fazer referência aos dados his-

tóricos.

Monitorar atividade das métrica com exibições administrativas

Use as exibições administrativas do Tableau Server paramonitorar as atualizações das

métricas e ver quais usuários estão criando e visualizando asmétricas.

1. Navegue até o site que deseja monitorar ou monitore a atividade em todo o servidor,
selecionando Todos os Sites no seletor de sites.

2. No painel de navegação, clique em Status do site ou Status do servidor.
3. Selecione o painel que deseja inspecionar.

l Paramonitorar a atividade de atualização dasmétricas, abra o painel Tarefas

em segundo plano para não extrações.

Filtro para as tarefasLocalizar métricas para atualizar ouAtualizar todas
as métricas em uma exibição.
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l Para ver quais usuários estão criandométricas, abra o painel Ações por todos

os usuários ou Ações por usuário específico.

Filtro para a açãoCriar métrica.

l Para ver atividades recentes que envolvemmétricas, abra o painel Ações por

usuários recentes.

Veja a lista de ações emQuais ações foram realizadas recentemente?

Editar uma fonte de dados publicada

Imagine que você publicou uma fonte de dados e sua equipe está usando-a em várias pas-

tas de trabalho. Este é um bom começo, mas você tem algumasmudanças emmente que

melhorarãomuito a fonte de dados. Antes de implementar essas alterações, você quer ver

a aparência das alterações propostas no Tableau. E omais importante, você precisa testar

as alterações para garantir que não prejudiquem as pastas de trabalho existentes que

usam a fonte de dados.

Editar uma fonte de dados publicada permite que você teste alterações e façamelhorias

nela, enquanto amantém como uma única fonte de dados.

Editar e testar as alterações

Esteja você criando uma nova fonte de dados publicada ou editando uma fonte de dados

publicada existente, é possível criar uniões de coluna e editar o esquema na página Fonte

de dados sem sair do navegador. Em seguida, use o Scratchpad para testar suas alte-

rações, criar pastas, organizar hierarquias e renomear campos e aliases antes de publicar

sua fonte de dados. Ao editar sua fonte de dados, você terá todos osmesmos recursos e

funcionalidades que possui ao criar no Tableau Cloud. Para obter mais informações, con-

sulte Criação naWeb em comparação com os recursos do Tableau Desktop

Para editar uma fonte de dados publicada:
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1. Na página Iniciar ou Explorar, navegue até a fonte de dados que deseja editar.

2. Clique emEditar fontes de dados.

3. Clique na página Fonte de dados para fazer uniões de coluna ou editar o esquema.

4. Clique na planilhaScratchpad.

5. No painelDados, crie pastas, organize hierarquias, renomeie campos e aliases ou
atualizemetadados que são salvos com a fonte de dados publicada.

6. Arraste e solte os campos no bloco de notas para garantir que as alterações estejam

funcionando conforme o esperado.

7. Clique emPublicar.

Assim como faz com as pastas de trabalho, você tambémpodePublicar como se quiser
fazer uma cópia da fonte de dados.

Observação: os espaços pessoais não oferecem suporte a fontes de dados publi-

cadas.

Reverter alterações

Para reverter para a última versão da fonte de dados publicada:

1. Navegue até a fonte de dados que deseja reverter.

2. Clique em Arquivo.
3. Escolha Reverter para publicado .
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Isso reverte para a versão publicadamais recente dessa fonte de dados.

Entenda as conexões compatíveis

A edição de fontes de dados publicadas não é compatível com:

l Conectores do Tableau Bridge no Tableau Cloud.

l Fontes de dados que usam senhas inseridas no Tableau Cloud e Tableau Server.

Além disso, a página Fonte de dados não está disponível para tipos de conexão de fonte de

dados publicada que não é compatível, incluindo, mas não se limitando aos tipos de arquivo

.tde e .hyper. Para ver quais tipos de conexão são compatíveis, consulte

Criadores: conectar a dados naWeb .

Saiba mais sobre as permissões

Para editar uma fonte de dados publicada, você precisará de uma licença de criador que

tenha as permissões Salvar ou Salvar como para fontes de dados na respectiva pasta.

Para obter mais informações, consulte Permissões.

Editar fontes de dados publicadas por um fluxo

Se você fizer edições em uma fonte de dados publicada por um fluxo, as alterações serão

substituídas durante o próximo fluxo agendado. Em vez disso, edite a fonte de dados no

fluxo. Para obter mais informações, consulte Publicar um fluxo para o Tableau Server ou

Tableau Cloud.
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Gerenciar trabalhos do Processador em
segundo plano no Tableau Server
No Tableau Server, os usuários podem agendar atualizações de extração, assinaturas ou

fluxos para serem executados periodicamente. Esses itens agendados são chamados de

Tarefas. O processo do Processador em segundo plano inicia instâncias exclusivas dessas

tarefas para executá-las no horário agendado. As instâncias exclusivas das tarefas iniciadas

como resultado são chamadas de Trabalhos. Os trabalhos também são criados para exe-

cuções iniciadasmanualmente, clicando na opçãoExecutar agora na interface daWeb,

programaticamente por meio da API REST ou dos comandos tabcmd.

Por exemplo, uma tarefa de atualização de extração é criada para ser executada dia-

riamente às 9:00. Essa é uma tarefa de atualização de extração e, todos os dias às 9:00, um

trabalho será criado para o Processador em segundo plano executar. Além dos trabalhos

gerados pelo usuário, o Processador em segundo plano também faz uma série de trabalhos

do Sistema em nome do usuário, a fim de dar suporte aos fluxos de trabalho gerais do

Tableau, como a geração deminiatura.

A execução de todos esses trabalhos pode significar que o Processador em segundo plano

usamuitos recursos várias vezes ao dia. Usando o recurso Gerenciamento de trabalhos, os

administradores de servidor e site podem obter mais detalhes sobre esses trabalhos que

ocorrem em seu Servidor ou Site e tomar medidas a respeito desses trabalhos, a fim de

gerenciar melhor o uso de recursos do servidor. Os trabalhos do sistema só podem ser exi-

bidos pelos Administradores do servidor e são filtrados por padrão..

As configuraçõesExecutar agora na página de configuraçõesGeral também possibilitam

o gerenciamento dos recursos, permitindo ou impedindo que os usuários executem os tra-

balhosmanualmente. Por padrão, essa opção é selecionada para permitir que os usuários

executem os trabalhosmanualmente. Limpe a caixa de seleção para evitar que os usuários

executem os trabalhosmanualmente. Para saber mais sobre o gerenciamento de recursos

do Processador em segundo plano, consulte Processos do Processador em segundo plano

do Tableau Server
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A página Trabalhos que contém as informações sobre os trabalhos pode ser acessada,

navegando até omenu Tarefas existentes domenu de navegação esquerdo.

Observação: as informações sobre os trabalhos só podem ser visualizadas pelos admi-

nistradores do Servidor e site.

Visão geral

Este tópico descreve como exibir e entender as informações exibidas na página Trabalhos.

Na parte superior da página, há estatísticas de alto nível para o número de trabalhos com

Falha,Concluídos eCancelados nas últimas 24 horas. Para Administradores do ser-
vidor, isso também inclui os Trabalhos do sistema. A aplicação de filtros não altera esses

valores.

Para cada trabalho gerado, há uma ID de trabalho, o status desse trabalho, a prioridade, o

tipo de tarefa de que o trabalho foi gerado, o tempo de execução atual (se o trabalho estiver

em andamento, o tempo da fila atual), bem como o tempomédio de execução e em fila.

O Tableau registra tempos de execução históricos e os tempos em fila para calcular o

tempomédio de execução e o tempomédio na fila. Os temposmédios de execução e os

temposmédios de fila são calculados comomédias ponderadas usando a seguinte fór-
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mula: (tempo de execução atual oumédia de tempo de fila x 4) + tempo de execução ou

tempo de fila mais recente)/ 5.

A ID de trabalho pode ser útil ao visualizar os trabalhos nasExibições administrativas e
tambémpode ser usada para consultar o Banco de dadosdos grupos de trabalho. Ao clicar

na ID de trabalho, você verá informaçõesmais detalhadas sobre o trabalho, como a LUID

de trabalho, o nome do projeto, a agenda, o nome do conteúdo, o proprietário do conteúdo,

o criador do trabalho, última vez que o trabalho foi executado com êxito e o nome do site. O

nome do site é exibido se você navegar até a página Trabalhos, usando omenuGerenciar
todos os sites.

Observação: clicar emAtualizar agora na página Fontes de dadosmostrará apenas as
informações de LUID na caixa de diálogoDetalhes do trabalho.

Importante: os trabalhos que existiam 24 horas oumenos antes de uma atualização para o

Tableau Server 2019.4 não terão dados para o Tempo médio em fila, Tempo médio de
execução,Último tempo de execução bem-sucedida eCriador de trabalhos na
página Trabalhos.

Tipos de tarefa

Existem vários tipos de tarefas:

l Extrações: isso inclui a criação de extração, as atualizações de extração incrementais

e as atualizações de extração completas. Para obter mais informações sobre atu-

alizações de extração, consulte Início rápido: atualizar extrações em cronograma
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l Assinaturas: inclui assinaturas para pastas de trabalho e exibições. Para obter mais

informações, consulte Configurar um site para assinaturas.

l Fluxo: inclui fluxos agendados emanuais.

l Criptografia: inclui o seguinte:

l Extrair criptografia e descriptografia

l Criptografia e descriptografia de fluxo

l Rechaveamento de extrações e fluxos

l Sistema: inclui todos os Trabalhos do sistema que o Processador em segundo plano

controla nos bastidores para oferecer suporte ao Tableau Server.

Filtros

É possível filtrar para ver apenas determinados trabalhos. Os filtros disponíveis são por tipo

de Status do trabalho, Tipo de tarefa e Intervalo de tempo. Para o filtro Intervalo de tempo,

você pode escolher entre 1 e 24 horas, em incrementos de quatro horas. A opção de filtrar

em Trabalhos do sistema está disponível se você for umAdministrador do servidor.

Cancelamento de trabalhos

As atualizações de extração, assinaturas e trabalhos de execução de fluxo podem ser can-

celadas. Você pode cancelar apenas um trabalho de cada vez e não há suporte para a sele-

ção de vários trabalhos de uma só vez para cancelamento.

Ao cancelar uma tarefa, um e-mail com o tempo que o trabalho foi cancelado, o conteúdo

afetado e o tempo de execução do trabalho antes de ser cancelado será enviado para os

destinatários selecionados na caixa de diálogoCancelar trabalho. Além disso, você pode

adicionar suas observações personalizadas a serem incluídas no e-mail.

Se você não selecionar nenhum destinatário, a tarefa será cancelada, mas nenhum e-mail

será enviado.
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Para cancelar um trabalho, clique nas elipses ao lado da ID de trabalho e use a caixa de diá-

logo para cancelar o trabalho:

Status

Há sete tipos de status em que os trabalhos podem estar e passar omouse sobre cada sta-

tus exibirá informaçõesmais relevantes.

l Concluído: este trabalho aparece comoConcluído com êxito e você pode ver a
hora em que o trabalho foi concluído na dica de ferramenta exibida, ao passar o
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mouse sobre o status.

l Em andamento: este trabalho aparece comoEm Andamento. O tempo pelo qual

o trabalho está sendo executado é exibido na dica de ferramenta ao passar omouse

sobre o status.

l Em andamento: este trabalho estáEm andamento, mas está atrasado. O
Tableau rastreia os temposmédios de execução domesmo trabalho e, se o tempo

de execução atual for maior do que o tempomédio de execução, o trabalho será con-

siderado atrasado. O tempomaior do que amédia pelo qual o trabalho está sendo

executado e o tempomédio de execução são fornecidos na dica de ferramenta exi-

bida ao passar omouse sobre o status.

l Pendente: este trabalho estáPendente nomomento, aguardando para ser
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executado quando houver capacidade disponível do Processador em segundo plano.

O tempo pelo qual o trabalho está na fila é exibido na dica de ferramenta ao passar o

mouse sobre o status.

l Pendente: este trabalho estáPendente nomomento, mas está atrasado. O
Tableau rastreia os temposmédios de fila domesmo trabalho e, se o tempo de fila

atual for maior do que o tempomédio de fila, o trabalho será considerado atrasado. O

tempomaior do que amédia pelo qual o trabalho está na fila é fornecido na dica de fer-

ramenta exibida ao passar omouse sobre o status.

l Cancelado: este trabalho foiCancelado por um administrador do Servidor ou Site. A

hora em que o trabalho foi cancelado e o tempo em que foi executado antes do can-

celamento são fornecidos na dica de ferramenta ao passar omouse sobre o status.
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l Falha: este trabalho está sendo exibido como Falha. A hora em que o trabalho

falhou, o tempo em que foi executado antes de falhar e omotivo pelo qual o trabalho

falhou são fornecidos na dica de ferramenta ao passar omouse sobre o status.

l Suspenso: esta tarefa está sendo exibida como Falha com um ícone de pausa. Se

a tarefa falhar 5 vezes consecutivamente, ela será suspensa. As tarefas suspensas

ainda estão disponíveis, mas o Processador em segundo plano não criará trabalhos

para essas tarefas até que sejam retomadas pelo usuário.

Trabalhos do Tableau Services Manager
Os trabalhos do TSM são tarefas administrativas que ajudam a configurar emanter o

Tableau Server. Eles são executados pelo Tableau ServicesManager.

Aqui estão alguns dos principais trabalhos do TSM:

l Limpeza: este trabalho é criado quando um comando cleanup é emitido para o

Tableau Server. O comando cleanup exclui os arquivos de registro e os temporários.

Paramais informações sobre o comando cleanup da CLI do TSM, consulte tsm
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maintenance.

l Implantações: este trabalho é criado para aplicar as atualizações de configuração
que você fizer no Tableau Server. Isso pode ser iniciado pela interface naWeb do

TSMou da CLI do TSM. Para obter mais informações sobre o comando CLI do TSM,

consulte tsm pending-changes. Aqui estão alguns exemplos de atualizações de con-

figuração: ativar o SSL, ativar o usuário Run As e as alterações de topologia do ser-

vidor.

Dependendo de quantasmudanças de topologia estão sendo feitas, e da com-

plexidade, esse trabalho pode levar mais tempo do que o tempo anterior que ele foi

executado com sucesso. Por exemplo, se amudança anterior foi umamudança de

topologia importante, e a atual não é, o trabalho atual pode levar mais tempo para ser

concluído do que o anterior.

l Gerar backup: este trabalho é criado quando um comando backup é emitido para o

Tableau Server. O comando backup cria um arquivo de backup de dados do Tableau

(dados no Armazenamento de arquivos e no repositório). Para obter mais infor-

mações sobre o comando de backup da CLI do TSM, consulte tsmmaintenance

backup.

O tempo necessário para que o trabalho de backup seja concluído depende da quan-

tidade de dados que precisam ser incluídos no backup. Se a quantidade de dados a

ser incluída no backup aumentou desde a última vez que este trabalho foi executado,

levarámais tempo para ele ser concluído em comparação com o tempo anterior.

l Inicializar o Tableau Server: este trabalho é iniciado para inicializar o Tableau Ser-
ver durante o processo de instalação. Para obter mais informações sobre o comando

da CLI do TSM, consulte tsm initialize

l Restauração: este trabalho é criado quando um comando restore é emitido para o
Tableau Server. O comando restore restaura um arquivo de backup de dados do
Tableau Server. Para mais informações sobre o comando restore da CLI do TSM, con-
sulte tsmmaintenance. O tempo necessário para que o trabalho de restauração seja
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concluído depende do tamanho do arquivo de backup. Se o arquivo de backup for
maior do que os tempos anteriores, o trabalho de restauração levará mais tempo
para ser concluído.

l Iniciar servidor: o trabalho é criado para iniciar todos os processos interrompidos
do Tableau Server. Isso pode ser iniciado pela interface naWeb do TSMou da CLI

do TSM. Para obter mais informações sobre o comando da CLI do TSM, consulte,

tsm start.

l Interromper o servidor: este trabalho é criado para interromper todos os pro-
cessos do Tableau Server em execução. Isso pode ser iniciado pela interface na
Web do TSM ou da CLI do TSM. Para mais informações sobre o comando da CLI do
TSM, consulte tsm stop.

Cancelar trabalhos do tsm

Você pode cancelar trabalhos pela interface naWeb do TSMou usando a CLI do TSM.

Para obter mais informações, consulte Cancelar trabalhos do TSM.

Cancelar trabalhos do TSM

Os trabalhos do TSMpodem ser cancelados pela interface naWeb do TSMou pela CLI do

TSM. Hámuitos trabalhos do TSM,mas apenas alguns ser cancelados uma vez em anda-

mento. Os trabalhos que ainda não foram inciados pode ser cancelado usando a CLI do

TSM.

Interface na Web do TSM: em trabalhos que podem ser cancelados enquanto estão em

execução, a opção Cancelar está disponível na caixa de diálogo Trabalho, conformemos-

trado abaixo:
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TSM CLI: para cancelar trabalhos usando a CLI do TSMI, consulte tsm jobs.

Para ver mais informações sobre os trabalhos do TSMemgeral, consulte Trabalhos do

Tableau ServicesManager.

Cancelar trabalhos em andamento

Apenas determinados trabalhos podem ser cancelados enquanto já estão em exe-

cução:Limpeza, Descomissionamento de Armazenamento de Arquivo, Gerar Backup, Rei-

niciar Servidor, Iniciar Servidor . O comportamento de cancelamento pode ser diferente

dependendo do trabalho e do estado do trabalho nomomento em que foi cancelado. Isso é

explicado em detalhes abaixo:

l Limpeza: se você cancelar um trabalho de limpeza, ele vai interromper todos os ser-
viços que iniciados para fazer a limpeza. Dependendo de quando foi cancelado,
alguns arquivos podem ser excluídos e alguns podem ainda não ter sido excluídos,
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resultando em limpeza parcial.
l Desativação do Armazenamento de arquivos: se você cancelar esse trabalho,
ele retornará a topologia do Armazenamento de arquivos do Tableau Server para o
estado que estava antes de iniciar o processo de desativação.

l Gerar backup: se você cancelar esse trabalho, os serviços usados para backup
serão interrompidos e o Tableau Server tentará excluir os arquivos que ele criou
como parte do processo de backup.

l Reiniciar o servidor:
l O trabalho é cancelado quando os processos do Tableau Server estão sendo
interrompidos: o trabalho é cancelado, mas os serviços tentarão chegar a um
estado interrompido.

l O trabalho é cancelado enquanto os processos do Tableau Server estão
sendo reiniciados: o trabalho é cancelado, mas os serviços tentarão reiniciar.

l Iniciar o servidor: o trabalho será cancelado, mas os processos ainda tentarão ini-
ciar.

l Interromper o servidor: o trabalho será cancelado, mas os serviços tentarão
parar.

Aqui estão algumas das principais razões pelas quais você pode querer cancelar um tra-

balho:

1. Uma vez que os trabalhos tsm só podem ser executados um de cada vez, você pode
precisar cancelar um trabalho atual se precisar executar outro trabalho em vez disso.

2. Se o trabalho em execução incluir alterações no Tableau Server que você não pre-
tendia fazer.

Exibições administrativas
A página Status contém uma pasta de trabalho do Tableau integrada, com várias exibições

administrativas. Essas exibições ajudam amonitorar os diferentes tipos de atividade no ser-

vidor ou site.

Navegando para exibições administrativas

Para visualizar as exibições administrativas, clique emStatus. Administradores de site
podem ver exibições administrativas do site deles. Os administradores de vários sites
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podem ver exibições do site atual.

Em um servidor com vários sites, os administradores de servidor podem ver exibições em

todo o servidor. Clique nomenu do site e, em seguida, clique emGerenciar todos os sites
para acessar osmenus do servidor.

Para ver as exibições para sites individuais em um servidor com vários sites, clique nomenu

do site, selecione o nome do site e, em seguida, clique emStatus do site.
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Exibições administrativas pré-criadas

As exibições administrativas são ferramentas demonitoramento poderosas que podem

ajudá-lo a otimizar o Tableau Server e amelhor compreender como os seus usuários inte-

ragem com o conteúdo do Tableau. As exibições administrativas listadas à direita estão

incluídas no Tableau Server. Clique no link de uma exibição para saber mais sobre como

interpretar e usar as informações que ela fornece.
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Para criar a sua própria exibição administrativa, consulte Criar exibições administrativas per-

sonalizadas.

Desempenhos das exibições

Observação: esta exibição só está disponível para administradores de servidor. Para
obter informações sobre como navegar em exibições administrativas, consulte Exi-

bições administrativas .

A exibição administrativa de Desempenho das exibições exibe o tempo necessário para as

exibições serem carregadas e quantas sessões estão sendo executadas aomesmo tempo

no servidor.

Você pode comparar os picos no número de sessões com picos em períodos de car-

regamento lento, para identificar as horas do dia em que o tráfego intenso do usuário está
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tornando o servidor mais lento. Você tambémpode consultar cada exibição por tempo de

carregamento para compreender quais exibições demorammais para carregar. Para obter

mais informações sobre como otimizar o servidor, consulte Otimizar para o tráfego de usu-

ários.

Algumas exibições podem demorar muito para carregar, independentemente de quando

são visualizadas. Você pode identificar quais pastas de trabalho precisam ser otimizadas

com a exibição administrativaEstatísticas para tempos de carregamento. Algumas
maneiras simples de otimizar as pastas de trabalho incluem:

l Exibir menos informações em cada exibição.

l Dividir as exibições.

l Reduzir o número de filtros.

l Usar extrações de dados.

Desempenho das execuções de fluxo

Use esta exibição para ver o histórico de desempenho de todos os fluxos de um site. Você

pode filtrar por Nome do fluxo, Nome da etapa de saída, Proprietário do fluxo, Tipo de exe-

cução (agendada ou AdHoc), além da hora em que a execução de fluxo foi iniciada. Para

obter informações sobre outras exibições administrativas disponíveis para fluxos, consulte

Monitorar integridade e desempenho do fluxo.

Estas são algumas perguntas que você pode responder usando essa exibição:
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l Quais tarefas de fluxo estão agendadas no momento? – Para fazer isso, use o
filtro Hora de início e selecione o período desejado. Por exemplo, para ver tarefas de

fluxo agendadas nas próximas três horas, selecioneHoras -> Próximo -> e digite 3.

l Qual é a duração das tarefas de fluxo? - Para responder isso, clique em uma

marca na exibição para ver detalhes, incluindo a duração da tarefa.

Quantos fluxos foram executados com ad hoc e quantos foram agendados? - Para
responder isso, use o filtro Tipo de execução e selecioneAd hoc ouAgendado.

Observação: isso não é funcional nesta versão e não filtrará os dados.

Além das perguntas descritas acima, estes são alguns exemplos de informações que pode-

rão ser coletadas:

l Os fluxos executados commais frequência terãomaismarcas.

l Para ver quantos fluxos estão em execução aomesmo tempo, passe omouse sobre

umamarca que exiba “Em andamento” ou “Pendente" e selecione “Manter ape-
nas” para filtrar todas as execuções de fluxo que estão em execução nomomento.

l Para ver quantos fluxos estão em execução aomesmo tempo durante um intervalo de

tempo específico, selecione um intervalo para o filtroHora de início. Por exemplo,
você pode escolher “Próximas três horas” para ver quais fluxos estarão em exe-

cução nas próximas três horas.

Tráfego para exibições

OTráfego para exibições fornece a capacidade de ver quanto do tráfego do usuário vai para

as exibições.

É possível filtrar quais informações são exibidas e o período em que foram originadas ao

selecionar a exibição, pasta de trabalho e intervalo de tempo. Os administradores do ser-

vidor podem especificar o site.
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Duas linhas de tempo na parte superior da exibiçãomostram como as exibições são usa-

das em um intervalo de tempo que você especifica (o padrão é os últimos 7 dias):

l Qual a contagem total de exibições por dia—Mostra a contagem de exibições
por dia, baseada nos filtros que você define. Focalize o ponteiro do mouse sobre um
ponto na linha para ver a contagem de exibições. Selecione o ponto para atualizar as
outras seções da exibição com base na sua seleção.

l Qual a contagem de exibições total por hora—Mostra a contagem de exibição
por hora do dia. Os filtros e qualquer seleção afetam esse gráfico.

Dois gráficos de barra na parte inferior da exibiçãomostram os resultados que passam pelo

filtroContagem de exibição mínima na parte superior da exibição. Mostram as exibições

mais frequentemente acessadas e os usuários que acessammais as exibições. Somente

as exibições e usuários com contagensmaiores ou iguais ao valor mínimo de contagem de

exibição:

l Quais exibições são mais visualizadas—Éuma lista das exibições mais aces-
sadas. Como nas outras seções da exibição, a informação é limitada por filtros e por
qualquer seleção que você fizer.
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l Quem acessa as exibições com mais frequência—Mostra os usuários que aces-
sam as exibições com mais frequência e tem a limitação de filtros e de qualquer sele-
ção que você fizer.

Tráfego para fontes de dados

OTráfego para fonte de dados fornece a capacidade de ver a utilização das fontes de dados

na sua instalação do Tableau Server . Isso pode ajudá-lo a determinar quais fontes de

dados sãomais usadas e quais sãomenos usadas. É possível filtrar as informações que

visualiza ao selecionar a fonte de dados, a ação adotada nessa fonte de dados e o intervalo

de tempo. Os administradores de servidor podem especificar o site.

Uma linha de tempo na parte superior da exibiçãomostra como as fontes de dados são usa-

das em um intervalo de tempo que você especifica (o padrão é os últimos 7 dias):

l Qual a utilização total de fonte de dados por dia—Mostra a contagem total de uti-
lização de fonte de dados por dia, baseada nos filtros que você define. Focalize o pon-
teiro do mouse sobre um ponto na linha para ver a contagem. Selecione o ponto para
atualizar as outras seções da exibição com base na sua seleção.

Dois gráficos de barra na parte inferior da exibiçãomostram os resultados que passam pelo

filtro Interações mínimas na parte superior da exibição. Mostram quais fontes de dados

sãomais usadas, e quem usa commais frequência as fontes de dados. Somente as fontes
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de dados e usuários com contagens de interaçãomaiores ou iguais ao valor de interações

mínimas são exibidas:

l Quais fontes de dados são mais usadas—Éuma lista das fontes de dados mais
usadas. Como nas outras seções da exibição, a informação é limitada por filtros e por
qualquer seleção que você fizer.

l Quem usa as fontes de dados com mais frequência— Isso mostra os usuários
que usam com mais frequência as fontes de dados. Isso é afetado por filtros e qual-
quer seleção feita.

Ações por todos os usuários

AsAções por todos os usuários fornece o insight sobre como a instalação do Tableau Ser-

ver é usada. É possível filtrar a exibição por ações e intervalo de tempo. Os admi-

nistradores de servidor podem filtrar por site. A contagem deUsuários totaismostra o

número de usuários que realizaram uma ação. Este valor não é afetado por filtros. A con-

tagem deUsuários ativosmostra o número de usuários ativos que realizaram uma das

ações selecionadas.
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Até três grupos separadores de linhas de tempomostram como os usuários estão usando o

Tableau Serverem um intervalo de tempo que você especifica (o padrão é os últimos 7 dias).

Se nenhuma ação for selecionada para um determinado grupo, esse grupo não é exibido.

Estes são os possíveis grupos:

l Acesso e interações −Mostra sua atividade de entrada (logon), o acesso à exibição
e o uso da fonte de dados.

l Publicar e baixar −Mostra as publicações e downloads de fluxos, pastas de trabalho
e fontes de dados.

l Assinaturas −Mostra contagens de e-mails de assinatura enviados para pastas de
trabalho e exibições. Também mostra as contagens das execuções de fluxo.

Use a legenda na parte inferior para visualizar um subconjunto das ações exibidas. Clique

em uma única ação para destacar a linha de ação ouCtrl + Clique em várias ações para

destacar mais de uma. Para desmarcar a seleção e exibir todas as ações selecionadas, cli-

que em qualquer ação na legenda.

Ações por usuário específico

A exibição Ações por usuário específico oferece o insight sobre como cada usuário trabalha

na instalação do Tableau Server. É possível filtrar a exibição por nome de usuário, ações e

intervalo de tempo. Os administradores do servidor em instalações de vários sites podem fil-

trar por site.
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Até três grupos separadores de linhas de tempomostram como umusuário selecionado

está usando o Tableau Server em um intervalo de tempo que você especifica (o padrão é

os últimos 7 dias). Se nenhuma ação for selecionada para um determinado grupo, ou se

não houver ação, esse grupo não é exibido. Estes são os possíveis grupos:

l Acesso e interações −Mostra sua atividade de entrada (logon), o acesso à exi-
bição e o uso da fonte de dados. Isso significa qualquer interação com uma Fonte de
dados pelo usuário selecionado, incluindo atualizações de extração agendadas por
esse usuário ou o acesso a uma pasta de trabalho associada a essa fonte de dados.

l Publicar e baixar −Mostra as publicações e downloads de fluxos, pastas de tra-
balho e fontes de dados.

l Assinaturas −Mostra contagens de e-mails de assinatura enviados para pastas de
trabalho e exibições. Também mostra as contagens das execuções de fluxo.

Umgráfico de barras na parte inferior da exibiçãomostra quais itens o usuário selecionado

está usando.
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Use a legenda na parte inferior para visualizar um subconjunto das ações exibidas. Clique

em uma única ação para destacar a linha de ação ouCtrl + Clique em várias ações para

destacar mais de uma. Para desmarcar a seleção e exibir todas as ações selecionadas, cli-

que em qualquer ação na legenda.

Ações por usuários recentes

AsAções por usuários recentesmostram quais usuários logados estiveram ativos no

Tableau Server nas últimas 24 horas. Isso pode ser útil se você necessita fazer alguma ati-

vidade demanutenção e quer saber quantos e quais usuários isso irá afetar, bem como o

que estão fazendo no Tableau Server.

A exibiçãoAtivo,Recentemente ativo eOcioso em que os usuários estão atualmente

conectados para o Tableau Server. Para essa exibição, um usuário ativo é aquele que faz

uma ação nos últimos 5minutos, um usuário ativo recente é aquele que fez uma ação por

último em 30minutos e um usuário ocioso é aquele que fez uma ação por último hámais de

30minutos. As ações são exibidas na seção inferior da exibição.
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Selecione um usuário para ver somente as ações que o usuário realizou recentemente.

Focalize uma ação para ver os detalhes dela.

Tarefas em segundo plano para extrações

A exibição Tarefas em segundo plano para extraçõesmostra as tarefas específicas à extra-

ção que são executadas no servidor.

Compreensão da exibição

Para entender melhor essa exibição administrativa pré-criada, observe o seguinte:
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l A tabela “Quais extrações são executadas neste servidor” lista as extrações exe-
cutadas no intervalo de tempo especificado na Linha do tempo.

l É possível clicar em Êxito ou Erro para filtrar a tabela com base no status.
l É possível clicar em uma tarefa específica para atualizar o gráfico “Quanto tempo as
extrações demoraram” para a tarefa selecionada.

l A tabela “Quantas extrações foram bem-sucedidas ou falharam” é atualizada para o
status (sucesso ou falha) da tarefa, mas a contagem de extrações que foram bem-
sucedidas ou falharam não é alterada.

Status

As tarefas podem ter um status de conclusão bem-sucedida ou de erro.

Ícone Descrição

Erro: o servidor não pôde concluir a tarefa.

Êxito: o servidor concluiu a tarefa.

Consultar detalhes de uma tarefa

Para obter detalhes sobre a tarefa, use omouse para passar o cursor sobre o ícone de êxito

ou de erro.
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Tarefas em segundo plano para não extrações

A exibição Tarefas de segundo plano para não extrações exibe tarefas executadas pelo ser-

vidor que não estão relacionadas à atualização de extrações. Por exemplo, conexões de

OAuth editadas, notificações de assinatura etc.

Uma tabela lista as tarefas executadas no intervalo de tempo especificado. Clique em

Êxito ouErro para filtrar a tabela com base no status. Selecione uma tarefa específica na

tabelaQuantas tarefas foram bem-sucedidas ou falharam neste site para atualizar o

gráficoQuais tarefas de segundo plano foram executadas neste site para a tarefa
selecionada.

As tarefas podem ter um status de conclusão bem-sucedida ou de erro. Para obter deta-

lhes sobre a tarefa, use omouse para passar o cursor sobre o ícone de êxito ou de erro.

Ícone Descrição

Erro: o servidor não pôde concluir a tarefa.
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Ícone Descrição

Êxito: o servidor concluiu a tarefa.

Os detalhes que você pode ver sobre a tarefa são a ID, o status, a prioridade, e quando foi

criada, iniciada e concluída. Além disso, você pode ver o tempo de execução: o tempo total

de execução do trabalho em segundo plano, que inclui o tempo de execução do trabalho e a

sobrecarga do trabalho em segundo plano, como inicialização e limpeza. Veja tambémem

qual processador em segundo plano o trabalho está sendo executado.

Tarefa Atualizar miniaturas

No Tableau Server versão 2019.1 e posteriores, as pastas de trabalho e exibições usam

miniaturas em alta resolução. Ao atualizar para o Tableau Server versão 2019.1 ou pos-

teriores, o Processador em segundo plano executa as tarefas Colocar atualização demini-

aturas em fila e Atualizar miniaturas, que atualizamminiaturas de todas as exibições que

não foram editadas ou publicadas desde a versão 2018.2 do Tableau e as converte de ima-

gens deminiatura de baixa resolução (192 x 192 pixels) para alta resolução (300 x 300

pixels), conformemostrado na figura abaixo.

Observação: a partir da versão 2020.2 do Tableau Server e posteriormente, o trabalho
Atualizar miniaturas é desligado por padrão. Os administradores do servidor podem

usar tabcmd para executar o trabalho Atualizar miniaturas. Para obter mais infor-

mações, consulte upgradethumbnails.
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Quando a tarefa de Atualizar miniaturas atualiza as imagens emminiatura, a data demodi-

ficação da exibição é alterada para corresponder à data de atualização daminiatura. A

tarefa Atualizar miniaturas não altera a data demodificação das pastas de trabalho ao atu-

alizar asminiaturas da exibição.

Dependendo do número de pastas de trabalho que você tiver, a tarefa Atualizar miniaturas

pode ser executada de algunsminutos a algumas horas. Você observará que o uso de

CPU os nós do Processador em segundo plano ficamaior que o normal durante o período

em que a tarefa Atualizar miniaturas está em execução. Além disso, verá que as imagens

deminiatura da podem aparecer em baixa resolução por até uma semana após atualizar

para o Tableau Server 2019.1 ou posteriores, enquanto a tarefa Atualizar miniaturas pro-

cessa todas as imagens deminiatura em suas pastas de trabalho. Recomendamos esperar

que a tarefa Atualizar miniaturas seja concluída antes de fazer backup do Tableau Server.

Após a primeira execução da tarefa Atualizar miniaturas, ela é executada em uma agenda

semanal predefinida. A tarefa Atualizar miniaturas é executada como baixa prioridade e

cria uma tarefa por pasta de trabalho na tabela background_jobs para atualizar qualquer

miniatura de baixa resolução. Asminiaturas de baixa resolução publicadas no Tableau Ser-

ver pelo Tableau Desktop versão 2018.3 e anteriores são limpas automaticamente a cada

semana, sempre que a tarefa Atualizar miniaturas é executada.

Solução de problemas

Verifique o status da tarefa Atualizar miniaturas usando a exibição administrativa Tarefas

em segundo plano para exibições administrativas de não-extrações. A tarefa Atualizar mini-

aturas pode apresentar status de êxito ou de erro.

A tarefa Atualizar miniaturas falhou, ou foi concluída mas algumas miniaturas
ainda estão em baixa resolução.

A tarefa Atualizar miniaturas pode apresentar status de erro se as credenciais forem incor-

retas. Nesse caso, asminiaturas da pasta de trabalho ainda aparecerão embaçadas e em

baixa resolução (192x192 pixels). Atualize suas credenciais e a tarefa Atualizar miniaturas

atualizará asminiaturas da pasta de trabalho na próxima vez que for executada.
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Atraso de tarefas em segundo plano

Observação: esta exibição só está disponível para administradores de servidor. Para
obter informações sobre como navegar em exibições administrativas, consulte Exi-

bições administrativas .

A exibição Atraso da tarefa em segundo plano exibe o atraso das tarefas de fluxo, de atu-

alização da extração e de assinatura, ou seja, o período entre quando elas foram agen-

dadas para execução e quando realmente serão executadas. Você pode usar a exibição

para ajudá-lo a identificar os locais em que o desempenho do servidor pode ser aprimorado

ao distribuir as agendas da tarefa e ao otimizar as tarefas.

Aqui estão as razões possíveis para os atrasos e asmaneiras para reduzi-los:
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l Muitas tarefas são agendadas para amesma hora. Na exibição de exemplo, as tare-

fas quemostram atrasos longos estão agrupadas namesma hora do dia, criando

picos no tempo de espera. Observe que é possível pode definir o filtro Linha do
tempo para um único dia, com o objetivo de visualizar as tarefas por hora e iden-

tificar as horas do dia commais tarefas agendadas. Uma solução para esse pro-

blema seria distribuir as tarefas para horários fora do pico, reduzindo a carga do

servidor.

l As tarefas específicas demorammuito tempo para execução e evitam que outras

tarefas sejam executadas. Por exemplo, um trabalho de atualização de extração

pode estar se conectando a uma fonte de dados lenta ou processando uma grande

quantidade de dados. Use a exibição administrativa Tarefas de execução em
segundo plano para extrações para identificar quais tarefas de atualização de
extração estão sendo executadas com lentidão. Em seguida, otimize a tarefa de atu-

alização de extração filtrando os dados agregando os dados ou criando várias fontes

de dados para tabelas individuais em uma fonte de dados.

l Outros processos do servidor estão sendo executados aomesmo tempo e estão con-

sumindo os recursos do servidor ou diminuindo o desempenho. Monitore a utilização

da CPU e damemória pelos processos do servidor para saber quais estão con-

sumindomais recursos e, em seguida, ajuste a configuração dos processos no seu

servidor. Para obter mais informações sobre omonitoramento dos processos, con-

sulte Coletar dados com oMonitor de Desempenho doWindows. Para obter mais

informações sobre o ajuste de desempenho dos processos do servidor, consulte

Ajuste de desempenho.

Estatísticas para tempos de carregamento

A exibição Estatísticas para utilização do tempomostra quais exibições são asmais caras

em relação ao desempenho do servidor. É possível filtrar por exibição e intervalo de tempo.

Os administradores de servidor podem filtrar por site. Tambémé possível limitar a exibição

com base no tempo de carregamento em segundos, usando o filtro deslizante Tempo de
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Carregamento. O tempo de carregamento é para o servidor. Dependendo do navegador e

da rede do seu cliente, o tempo de carregamento real pode variar um pouco.

O gráfico Tempo médio de carregamentomostra o tempomédio de carregamento para
exibições baseadas nos filtros que você definiu. Focalize um ponto para ver os detalhes.

Selecione um ponto na linha para atualizar o restante da exibição para a seleção:

A exibição Tempo exato de carregamentomostra o tempo exato para carregar as exi-
bições listadas. Uma linha vertical mostra o tempo de carregamentomédio para cada exi-

bição. Selecione umamarca para observar os detalhes de uma instância específica do

carregamento da exibição:
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Estatísticas para utilização do espaço

A exibição Estatísticas para utilização do espaço pode ajudar a identificar qual conteúdo do

Tableau usamais espaço em disco no servidor. A utilização do espaço em disco é exibida

por usuário, projeto e tamanho do conteúdo do Tableau (pasta de trabalho, fonte de dados,

saída de fluxo ou conexão virtual) e é arredondada para o número inferior mais próximo.

Observe que as conexões virtuais exigemDataManagement. Consulte Sobre DataMana-

gement para obter detalhes.

Para abrir essa exibição, clique emStatus do site no painel de navegação esquerdo e, em
Painel, clique emEstatísticas para uso do espaço.
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Use o filtro Tamanho mínimo para controlar qual conteúdo do Tableau é exibido, com base

na quantidade de espaço que ocupa.

Três gráficos de barra oferecem a você as informações sobre utilização de espaço no seu

Tableau Server:

l Quais usuários usam mais espaço—Mostra os usuários proprietários de fontes de

dados e pastas de trabalho que usammais espaço. Clique em umnome de usuário

para filtrar os próximos dois gráficos para tal usuário. Clique na barra de fonte de

dados ou na barra de pasta de trabalho para um usuário filtrar os próximos dois grá-

ficos daquele tipo de objeto para aquele usuário. Clique no usuário selecionado ou

barra para limpar a seleção.

l Quais projetos usam mais espaço—Mostra os projetos com fontes de dados e pas-

tas de trabalho que usammais espaço. Se um usuário ou tipo de objeto for
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selecionado no gráfico Quais usuários usammais espaço, as informações espe-

cíficas à seleção serão exibidas.

l Quais pastas de trabalho, fontes de dados, fluxos e conexões virtuais usam
mais espaço—mostra qual conteúdo do Tableau usamais espaço. As barras são

codificadas por cor, com base no tempo decorrido desde a última atualização.

Mova o cursor sobre qualquer barra para exibir detalhes da utilização:

Clique em uma barra para selecioná-la e, baseado nisso, atualizar as outras áreas da exi-

bição.

Espaço em disco do servidor

Observação: esta exibição só está disponível para administradores de servidor. Para
obter informações sobre como navegar em exibições administrativas, consulte Exi-

bições administrativas .

Use a exibição de Espaço em disco do servidor para visualizar a quantidade de espaço em

disco em uso no computador ou computadores que executam o Tableau Server, onde esse

espaço em disco faz referência apenas à partição na qual o Tableau Server está instalado.

Tambémé possível usar essa exibição para identificar mudanças bruscas no uso do

espaço em disco.
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Esta exibição relata o uso do espaço em disco como um valor emGB decimal. Se o sistema

operacional dos computadores do Tableau Server informar o valor usandoGB binário, os

valores poderão ser diferentes.

Para uma instalação distribuída, a exibiçãomostra informações sobre cada computador no

cluster.

A exibição do Espaço em disco do servidor inclui dois gráficos:

l Qual é o uso do espaço em disco mais recente?—Esse gráfico mostra o uso do
espaço em disco dos últimos 30 dias, em gigabytes e como uma porcentagem. O
espaço em disco refere-se apenas à partição onde o Tableau Server está instalado.

l Qual foi a tendência do espaço em disco no último mês?—Esse gráfico mos-
tra as alterações no uso do espaço em disco ao longo do último mês. Coloque o pon-
teiro em uma linha para ver a quantidade exata de espaço livre em disco de um ponto
no tempo.

Quando o Tableau Server estiver com pouco espaço em disco, é possível remover arquivos

para ter mais espaço livre.
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Para obter mais informações, consulte Solucionar problemas de uso do espaço em disco

nos nós do Tableau Server

Dica: é possível fazer com que o Tableau Server envie notificações quando o espaço

livre em disco ficar abaixo de um limite especificado. Para obter mais informações, con-

sulte Configurar notificação de evento do servidor.

Uso de licenças baseadas em logon

Observação: esta exibição está disponível apenas para administradores de site e do
servidor quando gerenciamento de licenças baseadas em logon estiver ativado no

Tableau Server. Para obter informações sobre como navegar em exibições admi-

nistrativas, consulte Exibições administrativas .

A exibição Uso de licenças baseadas em logon permite que os administradores do servidor

visualizem o uso de ativação da licença baseada em logon para o Tableau Cloud ou o

Tableau Server. A exibição Uso de licenças baseadas em logon pode ajudá-lo a gerenciar

as licenças com eficiência e determinar se há necessidade demais oumenos licenças.

Essa exibição pode ajudá-lo a responder às seguintes perguntas:

l Quemestá usando uma licença do Tableau Desktop ou do Tableau Prep Builder na

minha empresa?

l Uma função Creator foi compartilhada ou transferida?

l Alguma atividade de ativação ocorreu em um computador em que não deveria?

l A ativação está em uso em qual host?

l Qual a função atribuída ao usuário?

l A licença está em uso em qual produto do Tableau?
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l A licença está em uso em qual versão do Tableau?

l A função Creator foi ativada através de Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder?

l A licença de Creator foi ativada?

l Quantas licenças de Creator estão em uso?

l Quantas licenças de Creator não estão em uso?

l Quando uma licença de Creator foi usada pela última vez?

Além de usar a exibição administrativa Uso de licenças baseadas em logon, tambémé pos-

sível acessar esses dados (identity_ based_activation_reporting, iden-

tity_based_activation_user_role_change e identity_based_

activation_admin_view) no banco de dados do "grupo de trabalho" PostgresSQL no

repositório do Tableau Server. Antes de acessá-los, você deve ativar o acesso ao repo-

sitório do Servidor Tableau.
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Filtros

Na tela do relatório, é possível alterar a janela de tempo paramostrar quando as licenças

foram usadas pela última vez, filtrar por ações, filtrar por nome de usuário e classificar por

colunas.

l Janela de tempo em dias. Insira o número de dias para ver o gerenciamento de
licenças baseadas em logon ativada nos dados de uso do cliente. Você pode exibir

os dados dos últimos 30 dias até nomáximo 183 dias.

l (Todas). Aplique todos os filtros à exibição

l Ativada. Mostrar usuários Creator que ativaram usando gerenciamento de licenças

baseadas em logon.

l Em uso. Mostrar usuários Creator que ativaram usando gerenciamento de licenças

baseadas em logon cujas licenças estão em uso.

l usado pela última vez. Mostre quando o gerenciamento de licenças baseadas em
logon cliente foi usado pela última vez.

l Não atribuída.Mostrar quais licenças de Creator do gerenciamento de licenças
baseadas em logon ativadas estão atualmente como não atribuídas.

l Nome de usuário. Mostre as ativações do gerenciamento de licenças baseadas em
logon em uso de acordo com o usuário especificado.

Quando você focaliza o cartão Filtro, um ícone suspenso é exibido. Clique no ícone para

especificar se a exibição deve incluir dados que correspondam ao filtro (o padrão) ou

excluir dados que correspondam ao filtro:
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Quais licenças de Creator estão em uso nos últimos <nn> dias?

Esta área do painel mostra uma lista de três tipos de licenças (ativadas, em uso e não atri-

buídas). Focalizar em umamarca ativada, em uso ou não atribuída fornece informações,

incluindo o usuário registrado da cópia do Tableau. Clique em um cabeçalho de coluna para

classificar a lista.

Quais licenças de Creator não foram usadas nos últimos <nn> dias?

Essa área do painel mostra uma lista de licenças que não foram usadas durante o período

especificado. Uma linha do tempomostra a última data de utilização. Passar omouse sobre

umamarca de último uso fornece informações a você, incluindo o usuário registrado da

cópia do Tableau.

Uso da licença do Desktop

Observação: esta exibição só está disponível para administradores de servidor. Para
obter informações sobre como navegar em exibições administrativas, consulte Exi-

bições administrativas .

A exibição Uso da licença do Desktop permite que administradores do servidor visualizem

os dados de uso das licenças do Tableau Desktop na sua organização. Isso pode ajudá-lo a

gerenciar licenças com eficiência e determinar se há necessidade demais oumenos licen-

ças. Essa exibição pode ajudá-lo a responder às seguintes perguntas:

l Quem está usando uma licença do Tableau Desktop na minha empresa?

l Alguma licença foi compartilhada ou transferida?

l Alguma licença está sendo usada em um computador em que não deveria?

l Um usuário específico utiliza a licença dele?

l Quais tipos de licenças são usados na minha empresa?

l Preciso converter as licenças de avaliação?
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Observação: para obter dados sobre licenças, cada cópia do Tableau Desktop versão
10.0 ou posterior precisa ser configurada para enviar dados para o Tableau Server.

Essa configuração pode ser feita nomomento da instalação, usando scripts ou

software de terceiros para instalar e configurar o Tableau ou depois da instalação, com

amodificação do arquivo de registro ou de lista de propriedades. Para obter mais infor-

mações, consulte Configurar relatórios de licenciamento do Desktop.

Para exibir os dados de licença de exibição, a opção Relatórios de licenciamento do

Desktop deve estar habilitada no Tableau Server. Consulte Habilitar e configurar rela-

tórios de licenciamento do Desktop.

Filtros

l Chaves do produto. Digite uma cadeia de caracteres para filtrar o painel demodo
que apresente apenas as licenças que incluam a cadeia de caracteres em qualquer

local da chave do produto. Por exemplo, para ver apenas as licenças que começam

comTDTD, digite TDTD e pressione Retornar para filtrar a exibição. Clique noX
depois da string para redefinir o filtro.

l Ação. Use este filtro para controlar o que o painel exibe, com base na ação rea-

lizada. As ações sãoAtivar,Usar, eRetornar (desativar). Se a açãoUsar não esti-
ver selecionada, nenhum item será exibido no gráfico de barras superior.

l Departamento. Use este filtro para controlar que de que departamentos o painel
exibe as licenças. O filtro é preenchido com base nos valores deDepartamento
especificados quando o Tableau Desktop é registrado.

l Selecionar duração em dias. Use este controle deslizante para especificar o
tempo, em dias, durante o qual o painel exibe informações. O valor padrão é 183

dias.
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Quando você focaliza o cartão filtro nos primeiros três filtros, aparece um ícone suspenso.

Clique no ícone para especificar se a exibição deve incluir dados que correspondam ao filtro

(o padrão) ou excluir dados que correspondam ao filtro:

Quem usou o Tableau nos últimos <nn> dias?

Esta área do painel mostra um gráfico de barras de três tipos de licenças do Tableau Desk-

top (Infinita, Avaliação e Prazo) e o número de usuários que utilizaram cada tipo de licença

durante o tempo especificado. Passe omouse sobre um segmento de tipo de licença para

ver uma explicação sobre esse tipo de licença. Clique em um segmento para filtrar o res-

tante do painel para esse tipo de licença. Essa ação filtra ambas as tabelas quemostram as

licenças que foram usadas e as que não foram. Por exemplo, para ver uma lista de licenças

de prazo que foram usadas durante o período, clique na barra Prazo. O usuário "usadas" e

"não usadas" são filtradas paramostrar apenas licenças de prazo.

Uma tabela com informações detalhadas émostrada sob o gráfico de barras. Em cada linha

na tabela, os ícones de ação são exibidos à direita, acima de uma linha do tempo quemostra

quando a ação aconteceu pela última vez.

Para ver uma lista dos dados subjacentes em um formato que permita a você selecionar e

copiar valores, como e-mail ou chave do produto, clique em uma linha na lista de licenças e

clique no ícone Exibir dados:

Os dados são exibidos no formato resumido. Clique emDados completos para ver todos
os dados. Nesta exibição, você pode selecionar e copiar valores individuais ou baixar os

dados como umarquivo de texto.
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Quais licenças não foram usadas nos últimos <nn> dias?

Essa área do painel mostra uma lista de licenças que não foram usadas durante o período

especificado. Uma linha do tempomostra a última data de utilização. Passar omouse

sobre umamarca de último uso fornece informações a você, incluindo o usuário registrado

da cópia do Tableau.

Vencimento da licença do Desktop

Observação: esta exibição só está disponível para administradores de servidor. Para
obter informações sobre como navegar em exibições administrativas, consulte Exi-

bições administrativas .

A exibição Vencimento da licença do Desktop apresenta informações sobre quais licenças

do Tableau Desktop na sua organização venceram ou precisam de renovação demanu-

tenção. Isso pode ajudar você a gerenciar as licenças demodo eficiente. Essa exibição

pode ajudá-lo a responder às seguintes perguntas:

l Quais licenças de avaliação ou de prazo expiraram?

l Quais licenças infinitas estão commanutenção expirada?

l Quais licenças infinitas estão com renovação demanutenção próxima?

Para renovar uma licença ou obter informações adicionais de renovação, consulte Como

renovar suas licenças do Tableau.

Observação: para obter dados sobre licenças, cada cópia do Tableau Desktop versão
10.0 ou posterior precisa ser configurada para enviar dados para Tableau Server.

Essa configuração pode ser feita nomomento da instalação, usando scripts ou

software de terceiros para instalar e configurar o Tableau. Para obter mais infor-

mações, consulte Configurar relatórios de licenciamento do Desktop.
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Para exibir os dados de licença de exibição, a opção Relatórios de licenciamento do

Desktop deve estar habilitada no Tableau Server. Consulte Habilitar e configurar rela-

tórios de licenciamento do Desktop.

Filtros:

l Chaves de produto—Digite uma string para filtrar o painel para apenas as licenças

que incluam a string. Por exemplo, para ver apenas as licenças que começam com

TDTD, digite TDTD e pressione enter para filtrar a exibição. Clique no "x" depois da

string para redefinir o filtro.

l Departamento—Use esse filtro para controlar de quais departamentos o painel

exibe as licenças. O filtro é preenchido com base nos valores de Departamento usa-

dos durante o registro de cópias do Tableau Desktop.

l Duração de tempo—Use esse filtro para controlar a duração pela qual o painel

exibe as informações.

A exibição inclui as seguintes tabelas, que são afetadas pelos filtros definidos por você na

parte superior da exibição:

l Quais chaves estão com a manutenção vencida—Esta tabela mostra as chaves
de produto para as quais a manutenção venceu, com uma linha vertical que indica o
ponto no qual a janela de seis meses para renovação de manutenção se fecha. Se a
manutenção de uma chave estiver vencida há mais de seis meses, você precisará
comprar uma nova chave para se qualificar para suporte ou upgrades.

l Quais licenças de avaliação e prazo venceram—Mostra as chaves de produto
de avaliação ou prazo que venceram.

l Qual é o cronograma de manutenção das minhas chaves—Mostra as chaves e
seu status de manutenção.
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Painel do processador em segundo plano

A exibiçãoPainel do processador em segundo plano é uma visão geral dos trabalhos
em segundo plano. Usando essa exibição, você pode encontrar mais informações sobre:

l O tempo de execução dos trabalhos.

l Quando o processador em segundo plano está ocupado ou sobrecarregado.

l Trabalhos que foram concluídos com sucesso, que apresentaram falha ou que foram
cancelados.

Observação: esta exibição não inclui trabalhos de execução de fluxo.

Nas versões anteriores do Tableau Server, as exibições administrativas eram exibidas na

mesma pasta de trabalho, em guias separadas. No entanto, as duas novas exibições admi-

nistrativas são exibidas como pastas de trabalho separadas e não fazem parte da pasta de

trabalho da exibição administrativa existente. Navegue até as novas exibições admi-

nistrativas da página Servidor ou Status do site:
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Resumo e filtros

A - Na parte superior, há um gráfico de resumo que informa o número de trabalhos que

foram realizados com sucesso, que apresentaram falha ou que foram cancelados. Você

pode clicar nas seções do gráfico de barras para filtrar as informações por status de tra-

balho. Este filtro é aplicado a toda a exibição e as informaçõesmostradas incluem apenas os

trabalhos com o status de trabalho selecionado.

B - Você pode encontrar outras opções de filtro clicando no ícone de filtro. O painel Filtro

será exibido e permitirá filtrar por Tipo de tarefa, Trabalho executado em, Site, Projeto,
Proprietário do conteúdo,Agenda e ID do processador em segundo plano. A ID de

processador em segundo plano é exclusiva para um processo do Processador em segundo

plano. Você pode usá-la para ver as informações sobre o trabalho realizado por cada pro-

cesso do Processador em segundo plano. Ao selecionar um oumais desses filtros, eles são

aplicados a toda a exibição.
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Detalhes

OPainel do processador em segundo plano tem quatro seções e cada umamostra infor-

mações diferentes sobre os trabalhos. Cada uma dessas seções temmais filtros nomenu

suspenso que podem ser aplicados a essa seção específica.

1. A seção na parte superior esquerda fornece as informações sobre os trabalhos
com o status de trabalho selecionado ou os filtros selecionados usando o painel Filtro.

Se nenhuma opção for selecionada, todos os trabalhos serão incluídos.

As informações exibidas também variam de acordo com a seleção por meio domenu

suspenso:

1. Tempo total de execução: mostra o tempo total de execução de todos os tra-
balhos com o status de trabalho selecionado e os outros filtros selecionados.

Por exemplo, se você selecionou Status de trabalho: falha e Tipo de tarefa: assi-

naturas, o gráficomostrará todos os trabalhos de assinatura que apresentaram

falha.

2. Número de trabalhos: mostra o número de trabalhos executados para o sta-
tus de trabalho selecionado e outros filtros selecionados.

3. Atraso máximo: mostra quanto tempo os trabalhos ficaram em fila antes da
execução.
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2. A seção na parte superior direita informa se o Processador em segundo plano

está ocupado ou sobrecarregado em determinado dia e hora. No entanto, as infor-

mações exibidas dependem das seleções de filtro para o status de trabalho e outras

opções no painel Filtro.

Se você clicar no ícone de informações na parte superior direita dessa seção, uma

legenda da cor será exibida.

l As variações na cor azul estão correlacionadas ao número de trabalhos em

execução nesse período. Quantomais escuro o azul, mais trabalhos estão

sendo executados.

l As variações na cor laranja estão correlacionadas ao tempo em fila. Quanto

mais escuro o laranja, maior o tempo em fila.

l Usando ambas asmétricas, é possível identificar quando o processador em

segundo plano está ocupado (azul escuro) ou sobrecarregado (laranja

escuro).
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3. A seção na parte inferior esquerda fornece as informações do tempo de execução
sobre os trabalhos com o status de trabalho selecionado ou os filtros selecionados

usando o painel Filtro. Se nenhuma opção for selecionada, todos os trabalhos serão

incluídos. Selecione asmarcas nas seções superiores para preencher esta seção

com detalhes do conteúdo selecionado.
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As seleções domenu suspenso fornecemmais opções e as informações exibidas

mudam de acordo:

l Quando Título é selecionado, são exibidas as informações do tempo de exe-
cução para cada trabalho.

l Quando Projeto é selecionado, é exibido o tempo total de execução para
cada projeto.

l Quando Criador do trabalho é selecionado, é exibido o tempo total de exe-
cução para trabalhos criados por um usuário específico.

l Quando Site é selecionado, é exibido o tempo total de execução para tra-
balhos nesse site específico.

l Quando Agenda é selecionada, é exibido o tempo total de execução para tra-
balhos que usam essa agenda específica.

4. A seção na parte inferior direita informa o tempo de execução para cada tra-
balho.

Conteúdo obsoleto

A exibição Conteúdo obsoleto pode ser usada para identificar o conteúdo que não tenha

sido usado ou acessado no período especificado (exibido como Limite de acesso obsoleto).

Você pode definir esse período em dias. O valor mínimo para o período é 1 dia e omáximo

é 120 dias.
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Essa exibição também fornece as informações sobre o espaço em disco usado por con-

teúdo obsoleto e ativo.

Nas versões anteriores do Tableau Server, as exibições administrativas eram exibidas na

mesma pasta de trabalho, em guias separadas. No entanto, as duas novas exibições admi-

nistrativas são exibidas como pastas de trabalho separadas e não fazem parte da pasta de

trabalho da exibição administrativa existente. Navegue até as novas exibições admi-

nistrativas da página Servidor ou Status do site:

Resumo e filtros
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A - Na parte superior da exibição, você verá uma declaração que resume a quantidade de

espaço usada pelo conteúdo obsoleto, em comparação ao espaço total utilizado. O espaço

total utilizado é definido como a soma total do espaço em disco usado pelo conteúdo ativo e

obsoleto.

B - Este resumo é seguido por um gráfico que fornecemais um detalhamento dos tipos de

conteúdo obsoleto e o conteúdo considerado ativo - ou seja, o conteúdo que foi acessado

no período abaixo do limite obsoleto. Você pode clicar no gráfico de barras e aplicá-lo para

filtrar os dadosmostrados na exibição.

C - Você pode ver e aplicar outras opções de filtro clicando no ícone de filtro. Este painel de

filtro inclui:

• Limite obsoleto

• Site

• Projeto

• Proprietário do conteúdo

• Tamanho

• Tipo de conteúdo
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Esses filtros são aplicados a toda a exibição.

Detalhes

A exibição Conteúdo obsoleto tem três seções que fornecem detalhes, conforme descrito

abaixo:

1. A seção na parte superior esquerdamostra o espaço total usado para o conteúdo
selecionado. O eixo xmostra o número de dias que se passaram desde que o con-

teúdo foi aberto pela última vez. O eixo ymostra o tamanho. O gráfico tambémmostra
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o limite obsoleto.

Defina o limite de desatualização desejado e use essa exibição para identificar o con-

teúdomais desatualizado. Clique nasPastas de trabalho desatualizada ou Fon-
tes de dados desatualizadas na barra na parte superior para filtrar o conteúdo de
interesse. Selecione asmarcas à direita do Limite de acesso obsoleto para ver
mais detalhes sobre o conteúdo. Os detalhes são exibidos na parte inferior

esquerda.

2. A seção na parte superior direitamostra a quantidade de espaço usado por cada
conteúdo selecionado. Por exemplo, se você selecionar pastas de trabalhoObso-

letas, será exibido o espaço usado por cada pasta de trabalho obsoleta. Você pode

usar essa seção para descobrir qual conteúdo é omais obsoleto ou está ocupando

mais espaço.

Esta seção ajuda a identificar conteúdo que não é usado hámuito tempo. Clique em

Pastas de trabalho desatualizadas ou Fontes de dados desatualizadas na
barra na parte superior. Selecione o conjuntomais antigo de conteúdo não utilizado

(marcas na extrema direita) para ver mais detalhes. Os detalhes são exibidos na

parte inferior esquerda. Esse pode ser o próximo conjunto de conteúdos a con-
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siderar para arquivamento ou exclusão, pois são conteúdos que ninguém tem usado,

independente do tamanho.

3. A seção na parte inferiormostra informações detalhadas sobre o conteúdo sele-
cionado, conformemostrado abaixo:

Arquivar ou Excluir conteúdo obsoleto

A partir da versão 2020.3, a exibição administrativa Conteúdo obsoleto inclui um recurso

que permite selecionar emarcar o conteúdo como obsoleto. Selecione o conteúdo na seção

inferior ou na seção superior direita. Ao fazer uma seleção, verá o número de objetos e o

tipo de conteúdo selecionados, comomostrado na captura de tela abaixo. Clique no botão

Marcar objetos paramarcar o conteúdo selecionado.

Na captura de tela mostrada abaixo, os conteúdos que não foram abertos nos últimos 160

dias oumais estão selecionados para seremmarcados como conteúdo obsoleto.
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Para encontrar todo o conteúdomarcado, na interface naWeb do Tableau Server, nave-

gue atéExplorar. Selecione o filtro Conteúdo obsoleto para ver todo o conteúdo que

tem amarca de conteúdo obsoleto. Agora é possível selecionar o conteúdo emovê-lo para

um projeto que você usa para arquivar ou excluir o conteúdo.

1744 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Se você tiver o AdvancedManagement no Tableau Server, pode usar o Content Migration

Tool do Tableau para gerenciar o arquivamento de conteúdo obsoleto em uma agenda regu-

lar. Por exemplo, construa um plano que seja executado em um cronograma regular que

pode pegar automaticamente o conteúdomarcado comoConteúdo desatualizado emovê-

lo para umProjeto de arquivamento. Depois de um certo período de tempo, as informações

nesse projeto poderão ser eliminadas do sistema. Para obter mais informações, consulte

Planos demigração: pastas de trabalho.

Pergunte aos dados

A exibição de uso de dados de perguntas é um painel pré-criado que permite aos admi-

nistradores de site ou servidor visualizarem e entenderem os padrões de uso e o valor do

Pergunte aos dados para um site. Os administradores podem ver o crescimento do enga-

jamento com o Pergunte aos dados emonitorar os resultados de treinamentos internos ou

implementações. O painel de instrumentos destaca os principais usuários de Pergunte aos

dados, fontes de dados e proprietários de fontes de dados, juntamente com algumasmétri-

cas de valor de título.
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Para habilitar o Pergunte aos dados, consulte Desabilitar ou habilitar Pergunte aos dados

para um site.

Explorar o painel

A exibição de Uso de Pergunte aos dados fornece informações sobre Pergunte aos dados

em todo o site. Você pode usar as seguintesmétricas para entender o engajamento do usu-

ário e ajudar a impulsionar a adoção de análises de autoatendimento em sua organização.

Na parte superior do painel, trêsmétricas de título fornecem uma visão geral do uso do Per-

gunte aos dados no site.

l Número de usuários em Pergunte aos dados - Mostra o número total de usu-
ários de Pergunte aos dados no site.

l Número de consultas em Pergunte aos dados - Mostra o número total de
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consultas de Pergunte aos dados enviadas no site.

l Número de fontes de dados usadas com Pergunte aos dados - Mostra o
número total de fontes de dados usadas comPergunte aos dados.

Nomeio do painel, dois gráficos de linhamostram como o Pergunte aos dados é usado ao

longo do tempo.

l Diferenciar usuários ao longo do tempo - Mostra o número distinto de usuários
de Pergunte aos dados ao longo do tempo.

l Diferenciar proprietários de fontes de dados ao longo do tempo- Issomostra o
número distinto de proprietários de fontes de dados ao longo do tempo.

Na parte inferior do painel, três gráficos de barras listam os principais usuários, fontes de

dados e proprietários de fontes de dados de Pergunte aos dados.

l Principais usuários de Pergunte aos dados - Lista os principais usuários de Per-
gunte aos dados e o número total de consultas enviadas por cada usuário.

l Principais Fontes de dados de Pergunte aos dados- Lista as principais fontes de
dados de Pergunte aos dados e o número total de consultas emitidas para cada fonte

de dados.
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l Principais proprietários de fonte de dados de Pergunte aos dados - Lista os
principais proprietários de fontes de dados de Pergunte aos dados e o número total

de fontes de dados de propriedade de cada usuário.

História de aviso de qualidade de dados

Quando o Tableau Catalog está habilitado, os administradores do site podem ver como os

avisos de qualidade de dados estão sendo usados no site usando a exibição de admi-

nistração pré-criada, História de aviso de qualidade de dados.

Para obter mais informações sobre Tableau Catalog, parte do DataManagement, consulte

"Sobre o Tableau Catalog”, na Ajuda do Tableau Server ou do Tableau Cloud.

Na página Status do site, selecione o painel História de aviso de qualidade de dados:

O painel mostra quantos avisos de qualidade de dados estão ativos durante um período.

Ele tambémmostra quantos avisos foram alterados (criados, atualizados e excluídos)

durante essemesmo período.
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Veja detalhes de aviso

Sob os gráficos de linha estão os detalhes sobre os avisos de qualidade de dados, incluindo:

l Data e hora - Quando o aviso foi criado ou alterado pela última vez.
l Tipo de conteúdo - O tipo de ativo no qual o aviso está definido, como um banco de
dados, tabela ou fonte de dados.

l Nome do conteúdo - Nome do ativo no qual o aviso é definido.
l Alterado por - Nome da pessoa que criou ou última mudou o aviso.
l Status - Se o aviso está ativo ou inativo.
l Tipo - O tipo de aviso pode ser dados obsoletos, aviso, dados preteridos, con-
fidenciais ou em manutenção.

l Visibilidade - O aviso pode ser configurado para ter visibilidade normal (o padrão) ou
alta.

l Mensagem - Amensagem que o criador do aviso escreveu para exibir aos usuários
quando visualizam os detalhes do aviso.

História de aviso de filtro

Ao analisar a história de aviso de qualidade de dados, você pode clicar em umamarca na exi-

bição para filtrar os detalhesmostrados abaixo da exibição.
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Os números no eixo Dia representam a data dentro do intervalo de tempo. Por exemplo, se

hoje é 18 de novembro, e você filtrar para os últimos 7 dias, o eixo Diamostra 12-18.

Mais filtros estão disponíveis quando você clica no ícone do filtro no canto superior direito:

filtro por intervalo de tempo e por tipo de conteúdo.

Filtrar por intervalo de tempo

Você pode configurar o intervalo de tempo de anos aminutos.

Filtrar por tipo de conteúdo

Você pode ver todos os avisos de qualidade de dados em seu site, ou pode filtrar para ver

avisos para tipos específicos de ativos, como fonte de dados ou tabela:
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Acessar dados de história de aviso de qualidade de dados

Além de usar a exibição de administrador de História de aviso de qualidade de dados, você

tambémpode acessar dados de história de aviso de qualidade de dados no banco de dados

postgreSQL de "grupo de trabalho" do repositório do Tableau Server. Antes de acessá-los,

você deve ativar o acesso ao repositório do Servidor Tableau.

Consulte Sobre o dicionário de dados do Tableau para obter um link para abrir o dicionário

de dadosmais recente em que você pode pesquisar essas tabelas com dados de história de

aviso de qualidade:

l historical_events

l historical_event_types

l hist_data_quality_indicators

l data_quality_indicators

Quem pode fazer isso

Para definir um aviso de qualidade de dados, você deve ser um administrador de servidor ou

site:

Criar exibições administrativas personalizadas

Além das exibições administrativas predefinidas disponíveis na páginaManutenção do Ser-

vidor, você pode usar o Tableau Desktop para consultar e criar suas próprias análises de ati-

vidade do servidor. Para fazer isso, é possível conectar-se e consultar as exibições no

repositório do Tableau Server usando um dos dois usuários internos "tableau" ou "rea-

donly".

Para se conectar ao repositório do Tableau Server, consulte Coletar dados com o repo-

sitório do Tableau Server.

l Usuário tableau—Ousuário tableau tem acesso às exibições especiais e a um sub-

conjunto de tabelas no banco de dados do repositório. Estas exibições e tabelas são

fornecidas para que os administradores possam criar exibições administrativas
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personalizadas. OTableau se esforça em limitar as alterações a essas tabelas e exi-

bições, assim, as exibições personalizadas criadas com elas não param de fun-

cionar.

l Ousuário readonly—Ousuário readonly tem acesso a um grande número de tabe-

las do repositório, fornecendomais dados sobre o uso do servidor. Os admi-

nistradores tambémpodem usar isso para criar exibições administrativas

personalizadas, masmuitas das tabelas são destinadas principalmente para ofe-

recer suporte ao funcionamento do Tableau Server e podem ser alteradas ou remo-

vidas sem aviso prévio. Isto significa que as exibições criadas dessas tabelas podem

não funcionar quando a estrutura do banco de dados é alterada.

Para exemplos de exibições administrativas personalizadas, consulte a Comunidade do

Tableau. Você tambémpode usar a pasta de trabalho temporária gerada ao visualizar as

Exibições administrativas inseridas.

Antes que você possa conectar-se usando um dos usuários internos, é necessário habilitar

o acesso ao banco de dados do Tableau Server. Após ter feito isso, você pode usar

Tableau Desktop para conectar-se e consultar o banco de dados como o usuário do

tableau ou o usuário readonly.

A opção auditing.enabled do tsm configuration set controla se o Tableau Server

coleta o histórico de atividades do usuário e outras informações no repositório. Ela é habi-

litada por padrão. Um aspecto a ser observado é que a coleta de eventos de histórico afeta

o tamanho do arquivo de backup do Tableau Server (.tsbak).

l Todas as tabelas hist_ são controladas pela opção wgserver.audit_history_expi-

ration_days do tsm configuration set, que controla quantos dias de histórico

do evento sãomantidos no repositório, e seu valor padrão é de 183 dias.

l A tabela _http_requests é apagada de todos os dadosmais antigos que 7 dias

ao executar o tsmmaintenance cleanup com a opção --http-requests-table.

Para obter mais informações, consulte Remover arquivos desnecessários.

l A tabela _background_tasks é apagada automaticamente emantém os dados
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armazenados por 30 dias.

l Todas as outras tabelas cujos nomes começam com o prefixo "_" contêm dados atu-

ais.

Para obter mais informações sobre as tabelas no repositório do Tableau Server, consulte

Dicionário de dados do banco de dados do grupo de trabalho.

Desempenho
Você podemonitorar e ajustar o desempenho do Tableau Server.

Visão geral de desempenho do Tableau Server

Ao dedicar um tempo para entender o desempenho do Tableau Server, é possível apri-

morar o atendimento a seus usuáriosmelhorando a eficiência do Tableau Server. Embora

cada ambiente de servidor seja único e existammuitas variáveis que podem impactar o

desempenho, as etapas básicas que o usuário pode realizar para entender e agir de acordo

com os dados de desempenho no Tableau Server são iguais.

l Notificações. Configure as notificações de e-mail para eventos de servidor impor-
tantes. Por exemplo, é possível receber notificações quando os processos do servidor

se tornarem indisponíveis e quando o servidor estiver ficando sem espaço em disco.

l Monitoramento. Colete e analise os dados sobre o Tableau Server para saber a
forma como o servidor está sendo executado.

l Ajuste. Faça ajustes em tarefas, configurações de processo emuito mais, para

melhorar o desempenho do Tableau Server.

l Solução de problemas. Identifique congestionamentos em recursos, pastas de tra-

balho emuito mais, paramelhorar o desempenho do Tableau Server.
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Diretrizes gerais de desempenho

Hardware e software

Adicione mais núcleos e memória: Independentemente de estar executando o Tableau
Server em um computador ou em vários, a regra geral é: quantomais núcleos de CPU e

mais RAM,melhor desempenho você terá. Certifique-se de que você atende aos requisitos

de hardware e software recomendados para o Tableau Server.

Se estiver executando o Tableau Server em umambiente virtual, use as práticas reco-

mendadas de seu host da VMpara a alocação vCPU em relação ao número de núcleos de

CPU físicos no host da VM.

Configuração

Agende atualizações para horários fora de pico: Use a exibição administrativa admin-
view_backgrnd.htm para ver suas agendas de tarefas de atualização e backup. Use a exi-

bição administrativa Tarefas em segundo plano para extrações para ver sua programação

de atualizações e backup. Suas tarefas de atualização devem ser agendadas para horários

alternativos que não se sobreponham à sua janela de backup.

Verifique o cache: O cache Tableau Server responde às solicitações de clientes rapi-

damente, especialmente para exibições que se conectam aos bancos de dados ativos. Use

o comando tsm data-access caching list para confirmar se a frequência do armazenamento

em cache está definida como low (esse é o padrão).

O Tableau Server usa um cache de consulta para armazenar resultados de consulta. O

tamanho do cache de consulta é definido automaticamente com base na quantidade de

memória disponível do sistema, desde que você não tenha configurado elemanualmente.

O cache de consulta consiste no cache de consulta lógica, no cache demetadados e no

cache de consulta nativo. As configurações padrão são adequadas para amaioria das situ-

ações, mas é possível configurá-lasmanualmente usando a interface da linha de comando

TSM. As configurações de TSM são: native_api.I-

nitializeQueryCacheSizeBasedOnWeights, native_
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api.QueryCacheMaxAllowedMB, native_api.Lo-

gicalQueryCacheMaxAllowedWeight, native_api.Me-

tadataQueryCachMaxAllowedWeight, native_

api.NativeQueryCacheMaxAllowedWeight e native_api.Qu-

eryCacheEntryMaxAllowedInPercent. Para obter mais informações, consulte

native_api.InitializeQueryCacheSizeBasedOnWeights.

Considere alterar as configurações de memória de duas sessões:

l Tempo limite da sessão VizQL: O tempo limite padrão da sessão do VizQL é de 30

minutos. Mesmo se uma sessão VizQL estiver ociosa, ela ainda estará consumindo

memória e ciclos de CPU. Caso seja possível fazer isso com um limite inferior, use as

Opções do tsm configuration set para alterar a configuração do vizql-

server.session.expiry.timeout.

l Limpeza de sessão VizQL: Por padrão, as sessões VizQL sãomantidas namemó-
ria atémesmo quando o usuário navega afastado de uma exibição. Isso reduz a

necessidade de recriar exibições, mas consomemaismemória da sessão. Para libe-

rar memória, encerre as sessões quando os usuários deixarem as exibições, alte-

rando o valor da configuração vizqlserver.clear_session_on_unload para

true. (Independentemente dessa configuração, as sessões do aplicativo Tableau

Mobile sempre sãomantidas namemória, melhorando o desempenhomóvel.)

Avalie a configuração de seus processos: O Tableau Server é dividido em seis com-

ponentes diferentes chamados processos de servidor. Embora a configuração padrão tenha

sido desenvolvida para trabalhar em uma ampla gama de cenários, você tambémpode

reconfigurá-la para atingir diferentesmetas de desempenho. Mais especificamente, você

pode controlar em quais computadores os processos são executados e quantos são exe-

cutados. Consulte Ajuste de desempenho para obter as diretrizes gerais para implantações

de um, dois e três nós.
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Software antivírus

Osoftware antivírus que verifica os diretórios usados pelo Tableau Server pode interferir

na instalação e no uso contínuo do Tableau Server. Em alguns casos, isso pode resultar

em falhas de instalação, problemas de inicialização do Tableau Server ou afetar o desem-

penho. Se você planeja executar um software antivírus no computador que executa o

Tableau Server, siga as recomendações na Base de dados de conhecimento.

Gerenciador de recursos do servidor (SRM)

OGerenciador de recursos do servidor (SRM, Server ResourceManager) monitora os

recursos do sistema que cada processo do Tableau está usando, bem como o uso total de

Tableau Server no sistema. Se um processo específico ou o produto como um todo ocupar

muitos recursos do sistema, o SRMpode notificar os processos para liberá-los ou reiniciá-

los.

Os limites que determinam quando o SRMnotificará ou reiniciará um processo são defi-

nidos nas opções de configuração do SRM. A equipe de desenvolvimento do Tableau defi-

niu as configurações padrão com base em testes internos e não recomenda que sejam

alteradas pelo usuário direto.

Se estiver observando o uso excessivo de recursos do sistema, recomendamos entrar em

contato com o Suporte do Tableau para ajudar a determinar se essas opções de con-

figuração precisam ser modificadas, a fim de resolver o problema enfrentado.

Notificações do Tableau Server

Configure notificações de e-mail para quando o servidor estiver sem espaço em disco e

quando os processos do servidor forem interrompidos ou reiniciados. Essas condições fre-

quentemente significam que há um problema imediato.

Para enviar notificações, o Tableau Server deve poder se conectar a um servidor de e-mail,

também conhecido como um servidor de Protocolo de Transferência de Correio Simples

(SMTP). Um servidor SMTP é um serviço para o qual podem ser enviadasmensagens de

saída (ele não trata e-mail de chegada). Antes de configurar notificações, é necessário
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configurar o Tableau Server primeiro para se comunicar com o servidor de de e-mail SMTP.

Para obter mais informações, consulte Configurar o SMTP.

Uma vez configurado o servidor de e-mail SMTP, configure as notificações paramonitorar

os eventos de integridade do servidor. Para obter mais informações, consulte Configurar

notificação de evento do servidor.

Visão geral do monitoramento de desempenho

Aomonitorar um servidor, você coleta e analisa os dados que sinalizam se o servidor está

com problemas de desempenho ou execução. Por exemplo, se você observar que o seu ser-

vidor está usando 100% de sua capacidade de processamento por longos períodos, saberá

que há um problema.

Os dados que você precisa coletar e analisar podem ser divididos nas seguintes categorias

gerais:

l Dados de uso do recurso—como o Tableau Server usa os recursos de hardware,

como o espaço em disco, smemória e os processadores.

l Dados de sessão e tempo de carregamento-como os usuários interagem com o

Tableau Server, incluindo quanto tempo leva para as exibições serem carregadas e

quantos usuários concorrentes existem.

l Dados da tarefa em segundo plano— como o Tableau Server executa tarefas que

não estão vinculadas diretamente a uma ação do usuário. Por exemplo, as tarefas em

segundo plano incluem tarefas de atualização de extração, tarefas de assinatura e

muito mais.

Alguns destes dados, incluindo os dados do tempo de carregamento e da atualização de

extração, já estão acessíveis nas exibições administrativas integradas no Tableau Server.

No entanto, para coletar os dados de uso do recurso, você precisa usar uma ferramenta de

monitoramento de desempenho externa. (Para esta seção, vamos usar oMonitor de Desem-

penho doWindows como exemplo, pois ele está incluído noWindowsServer.) Para coletar
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dados adicionais do tempo de carregamento e da tarefa em segundo plano, é possível se

conectar ao repositório do Tableau Server.

Após coletar os dados de desempenho que deseja analisar, é possível usar uma pasta de

trabalho de exemplo incluída nesta seção como umponto inicial para analisá-los. Para faci-

litar a análise dos dados de desempenho em um só lugar, publique as exibições criadas

como exibições administrativas personalizadas no Tableau Server.

Para obter mais informações sobre as exibições administrativas incorporadas, consulte Exi-

bições administrativas .

Para obter mais informações sobre exibições administrativas personalizadas, consulte

Criar exibições administrativas personalizadas.

Para obter mais informações sobre ferramentas avançadas demonitoramento, consulte

Sobre ResourceMonitoring Tool do Tableau.

Observação: para usar a pasta de trabalho de exemplo e publicar exibições no
Tableau Server, você deve ter o Tableau Desktop.

Coletar dados com o Monitor de Desempenho doWindows

Paramonitorar o uso do recurso e os processos do servidor, você pode usar oMonitor de

Desempenho doWindows (PerfMon), que está incluído noWindowsServer. Use o

PerfMon para coletar informações detalhadas sobre o desempenho, incluindo a frequência

de uso da CPU, a quantidade dememória usada, as informações sobre cada processo do

Tableau Server, e assim por diante.

Para obter informações sobre a função de cada processo do Tableau Server, consulte Pro-

cessos do Tableau Server.
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Isenção de responsabilidade: estas informações se referem a umproduto de ter-

ceiros. Este exemplo não é um endosso deste produto em relação a qualquer outro pro-

duto da concorrência.

Antes de usar o PerfMon, configure um conjunto de coletores de dados, omodo pelo qual o

PerfMon armazena os dados que coleta. Para coletar informações sobre os processos do

Tableau Server comPerfMon, o Tableau Server deve estar em execução quando você criar

o conjunto de coletores de dados. Os dados que você coleta no PerfMon são fre-

quentemente referidos como contadores de desempenho.

Como coletar dados com o Monitor de desempenho do Windows

Etapa 1: criar um novo conjunto de coletor de dados

1. Clique nomenu Iniciar doWindows e pesquise "desempenho".

2. Clique com o botão direito domouse emMonitor de Desempenho e, em seguida,

emExecutar como administrador.

3. No painel esquerdo, clique emConjuntos de Coletores de Dados.

4. No painel direito, clique com o botão direito domouse emDefinido pelo Usuário, cli-
que emNovo e, em seguida, emConjunto de Coletores de Dados.

5. No assistenteCriar Novo Conjunto de Coletores de Dados, insira um nome para

o conjunto de coletores de dados. Por exemplo, você pode inserirDesempenho do
Tableau Server.

6. SelecioneCriar Manualmente (Avançado) e, em seguida, emAvançar.

7. EmCriar Logs de Dados, selecioneContadores de Desempenho e clique em
Avançar.
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Etapa 2: selecionar contadores de desempenho

1. Defina o intervalo de amostra para 30 segundos.

2. Clique emAdicionar.

3. Selecione o computador ao qual deseja registrar os dados de desempenho.

Se você executa o Tableau Server em umúnico computador, selecione <Com-
putador Local>. Se você executa o Tableau Server em vários computadores, deve

repetir algumas dessas etapas para coletar os dados sobre cada computador.

4. Selecione os contadores de desempenho da lista.

A tabela a seguir lista alguns contadores de desempenho que recomendamos para

rastrear o desempenho do Tableau Server.

Categoria Contadores de
desempenho

Observações

Disco lógico Tamanho da

fila do disco

atual

Bytes de leitura

em disco por

seg.

Bytes de gra-

vação em disco

por seg.

O número das solicitações de gravação pen-

dentes e a quantidade de bytes lidos e gra-

vados à unidade de disco rígido do servidor.

Selecione esses contadores para o disco no

qual você instalou o Tableau Server (deno-

minado instância no PerfMon).

Memória %de bytes

comprometidos

em uso

A porcentagem de memória virtual em uso e a
quantidade de memória disponível em megaby-
tes.
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Categoria Contadores de
desempenho

Observações

MBytes dis-

poníveis

Informações
do pro-
cessador

%de tempo do

processador

% do utilitário

do processador

A porcentagem de tempo que o processador
está ativo e a porcentagem da capacidade de
processamento sendo usada pelo pro-
cessador.

Processo % de tempo do

processador

Bytes privados

A porcentagem da capacidade de pro-

cessamento sendo usada por um determinado

processo, e a quantidade dememória reser-

vada para o processo. Selecione esses dois

contadores para os processos a seguir (deno-

minados instâncias no PerfMon):

l run-backgrounder (Processador
em segundo plano)

l run-dataserver (Servidor de dados)
l redis-server (Servidor de cache)
l hyperd (Processador de dados)
l run-vizqlserver (VizQL Server)

Para selecionar cada contador de desempenho:

1. Clique duas vezes para selecionar uma categoria na lista suspensa.

2. Selecione o contador ou contadores de desempenho que deseja usar.

3. Em Instâncias do objeto selecionado, se apropriado, selecione o processo
(ou instância) sobre o qual deseja coletar as informações.
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4. Clique emAdicionar.

5. Se você executa o Tableau Server em vários computadores, volte à etapa 3,

selecione outro computador e, em seguida, repita as etapas acima.

Importante: dependendo de como você configurou os processos do ser-
vidor para execução entre os computadores, devemonitorar somente um

subconjunto de processos listados para cada computador. Por exemplo, é

uma prática recomendada isolar os processos do processador em

segundo plano em um computador separado. Como resultado, para

aquele computador, você apenasmonitoraria os processos do pro-

cessador em segundo plano.

6. Clique emOK e, em seguida, emAvançar.
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Etapa 3: Salvar o conjunto de coletores de dados

1. Navegue para o diretório no qual você deseja armazenar os dados e clique emAvan-
çar.

Importante: deve-se armazenar os dados em um local acessível pelo Tableau.

Por exemplo, você pode desejar armazenar os dados em uma unidade de rede.

Se não tiver uma unidade de redemapeada, clique com o botão direito emEste
PC e selecioneAdicionar um local de rede.

2. Clique emConcluir.

3. No painel esquerdo da janela principalMonitor de desempenho, selecione o con-
junto do coletor de dados criado.

4. No painel direito, clique com o botão direito domouse no contador de desempenho

DataCollector01 e clique emPropriedades.

5. SelecioneSeparado por vírgula como o formato de registro e, em seguida, clique

emOK.

Etapa 4: Executar o conjunto dos coletores de dados

No painel esquerdo, clique com o botão direito no nome do conjunto do coletor de dados que

você criou e clique em Iniciar. A ferramenta deMonitor de Desempenho doWindows

começa amonitorar o seus servidor e a armazenar as informações no local especificado.

Etapa 5: permitir acesso remoto para vários computadores

Para que o PerfMon colete dados sobre outros computadores, você precisa certificar-se de

que eles possam ser acessados— ou seja, de que estejam namesma rede e não tenham

regras de firewall evitando o acesso. As regras de firewall que você precisa definir diferem

de acordo com as versões doWindows, então você pode precisar entrar em contato com o

seu administrador de rede para obter informações. Além disso, você deve certificar-se de

que uma conta de usuário Run As tenha permissão para coletar os dados nos
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computadores remotos. Como padrão, o PerfMon executa o conjunto de coletor de dados

como o usuário SYSTEM. Para alterar o usuário Run As, conclua as seguintes etapas:

1. No painel esquerdo do PerfMon, abra o nóConjuntos do Coletor de Dados e, em
seguida, o nóDefinido pelo Usuário.

2. Clique com o botão direito domouse no nome do conjunto do coletor de dados e, em

seguida, clique emPropriedades.

3. Na seçãoRun As da guiaGeral, clique no botãoAlterar e especifique uma conta
diferente.

Coletar dados com o repositório do Tableau Server

O repositório do Tableau Server é um banco de dados do PostgreSQL que armazena os

dados sobre todas as interações do usuário, atualizações de extração emuito mais. É pos-

sível habilitar o acesso ao repositório e usar os dados nele para ajudar a analisar e enten-

der o desempenho do Tableau Server.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Coletar dados com o repositório do

Tableau Server

Após conceder acesso ao repositório do Tableau Server, será possível criar exibições com

os dados do repositório. As exibições criadas com esses dados são, às vezes, chamadas

de exibições administrativas. Além de serem usadas para omonitoramento do desem-

penho, as exibições administrativas personalizadas podem ser usadas para rastrear a ati-

vidade do usuário, da pasta de trabalho emuito mais. Para obter mais informações sobre o

tipo de dados que podem ser usados para essas exibições, consulte Criar exibições admi-

nistrativas personalizadas e Sobre o Dicionário de dados do Tableau Server. Como alter-

nativa, se estiver interessado somente nos dados de desempenho, poderá usar as tabelas

de banco de dados pré-selecionadas na pasta de trabalho de desempenho de exemplo.
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Habilitar o acesso ao repositório do Tableau Server

Use o Tableau Desktop para conectar-se e consultar o repositório do Tableau Server

usando dois usuários internos. O usuário denominado tableau tem acesso a várias exi-

bições do banco de dados, que podem ser usadas como parte da criação de suas próprias

análises da atividade do Tableau Server. O usuário denominado readonly tem acesso a

tabelas adicionais do banco de dados, que podem ser usadas para criar exibições e assim

gerar análises aindamais detalhadas, e esse é o usuário que recomendamos que você use.

Antes que uma conexão com o repositório seja possível, é necessário habilitar o acesso do

usuário readonly ao banco de dados. Use o comando tsm data-access repo-

sitory-access enable para habilitar o acesso ao repositório. Ao habilitar o acesso ao

repositório, você também cria uma senha para o usuário readonly. Você usará essa

senha para acessar o repositório. Além disso, pode ser necessário ter a porta 8060 aberta

no nó do repositório para que possa se conectar ao banco de dados.

1. Verifique se a porta 8060 está aberta no computador em que o repositório está ins-

talado. Isso é necessário se você estiver se conectando remotamente.

2. Habilite o acesso ao repositório e crie uma senha para o usuário readonly:

tsm data-access repository-access enable --repository-user-

name readonly --repository-password <PASSWORD>

Se sua senha incluir caracteres especiais, coloque-a entre aspas.

Este comando reiniciará o Tableau Server.

Observação: se posteriormente desejar desabilitar o acesso remoto ao repo-
sitório do Tableau Server, use o comando tsm data-access repository-

access disable. O comando desabilita o acesso externo ao repositório. Isso

não desabilitará o acesso do host local. Para obter mais informações, consulte
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tsm data-access repository-access disable.

Conectar-se ao repositório do Tableau Server

Esta seção descreve como se conectar a um conjunto personalizado de tabelas no repo-

sitório do Tableau Server. Para obter mais informações sobre as tabelas as quais é pos-

sível se conectar, consulte Sobre o Dicionário de dados do Tableau Server.

1. No Tableau Desktop, selecioneDados > Conectar a dados, e selecionePost-
greSQL como o banco de dados ao qual se conectar.

Observação: talvez seja preciso instalar os drivers de banco de dados Post-
greSQL. Faça download dos drivers emwww.tableau.com/pt-

br/support/drivers.

2. Na caixa de diálogo de conexão do PostgreSQL, insira o nome ou a URL para o

Tableau Server na caixa de diálogoServidor. Caso tenha uma instalação de ser-
vidor distribuída, insira o nome ou o endereço IP do nó em que o repositório está hos-

pedado.

Conecte-se usando a porta configurada para o pgsql.port, que é 8060, por padrão.

3. Especifique workgroup como o banco de dados ao qual se conectar.

4. Conecte-se usando o usuário e a senha especificados.

5. Clique na opção Exigir SSL se você tiver configurado o Tableau Server para usar
SSL para se conectar ao repositório. Para obter mais informações, consulte Con-
figurar Postgres SSL para permitir conexões diretas de clientes.

6. Clique emConectar.
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7. Selecione uma oumais tabelas para conectar.

O usuário do tableau tem acesso a todas as tabelas que começam com um subli-

nhado ou com hist_. Por exemplo, é possível se conectar a _background_

tasks e _datasources. As tabelas hist_ contêm informações sobre os usuários

do servidor que não estão apresentadas atualmente na exibição Ações por usuário

específico. O usuário readonly tem acesso a tabelas adicionais que podem ser usa-

das para consultar outras informações sobre a utilização do servidor.

8. Clique emAcessar planilha.
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Versão PostgreSQL

Use as etapas a seguir para encontrar a versão do PostgreSQL usada pelo Tableau Ser-

ver:

1. Faça logon no Tableau Server diretamente ou por meio de uma conexão remota.

2. Iniciar oGerenciador de tarefas.
3. Clique na guia Detalhes.
4. Clique com o botão direito do mouse em um dos processos postgres.exe e selecione

Propriedades para ver a versão do PostgreSQL instalada.

Você tambémpode se conectar ao banco de dados do grupo de trabalho e emitir a segu-

inte consulta para obter a versão: select version()

Sobre o Dicionário de dados do Tableau Server

ODicionário de dados do Tableau Server inclui informações sobre as tabelas e exibições

no banco de dados do “grupo de trabalho” PostgreSQL do repositório do Tableau Server.

Esta base de dados fornece o armazenamento persistente para o Tableau Server e des-

tina-se principalmente em suportar este aplicativo. ODicionário de dados não é uma des-

crição completa de todas as tabelas e campos no banco de dados e é fornecido para

clientes que desejam consultar o banco de dados para obter informações sobre o uso do

Tableau Server. Como o banco de dados e seu conteúdo devem oferecer suporte ao

Tableau Server, a estrutura e o conteúdo podem sofrer alterações sem aviso prévio. Isso

significa que qualquer exibição personalizada criada a partir da consulta direta ao banco de

dados pode ser interrompida.

Abra o Dicionário de dados (nova janela).

Analisar os dados com a Pasta de trabalho de desempenho de exemplo

Importante: Antes de ler este tópico, é necessário concluir as etapas emColetar

dados com oMonitor de Desempenho doWindows e Coletar dados com o repositório

do Tableau Server.
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Para começar a analisar os dados coletados com oMonitor de Desempenho doWindows

(PerfMon) e com o repositório do Tableau Server, baixe e use o exemplo de pasta de tra-

balho de desempenho fornecido pelo Tableau. A pasta de trabalho de exemplo contém pla-

nilhas para alguns dos indicadores de desempenhomais importantes, incluindo CPU e

utilização dememória por processo, atividade do disco, tempos de carregamento da exi-

bição emuito mais. Após baixar a pasta de trabalho, use-a como umponto de partida para a

sua exploração dos dados e estenda-a para atender às suas necessidades.

Baixar a pasta de trabalho de desempenho de exemplo

1. Na pasta de trabalho inserida abaixo, clique no botãoBaixar no canto inferior direito.

2. Navegue até o diretório onde foi feito o download da pasta de trabalho e clique duas

vezes na pasta de trabalho para abri-la no Tableau Desktop.

Editar as conexões para o repositório do Tableau Server

Após abrir a pasta de trabalho, você deve editar as conexões de dados, a fim de apontar

para o repositório do PostgreSQL para a instalação do Tableau Server.

A pasta de trabalho de exemplo inclui as conexões de fonte de dados a seguir:

l Tarefas em segundo plano - uma conexão com o repositório do Tableau Server

que une as tabelas _background_tasks e _sites.

l Eventos do histórico—uma conexão com o repositório do Tableau Server que une

as tabelas historical_events, hist_users e historical_event_types.

l Uso do recurso—uma conexão com os dados coletados no PerfMon.

l Sessões e tempos de carregamento - uma conexão com o repositório do Tableau

Server que une as tabelas _users, _http_requests, _sessions e _sites.

1. Em qualquer uma das planilhas da pasta de trabalho, clique com o botão direito do

mouse na fonte de dadosTarefas em segundo plano no painelDados e clique em
Editar fonte de dados. (Observe que talvez seja necessário clicar com o botão
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direito domouse em umpainel e clicar emReexibir todas as planilhas.)

2. Substitua o endereço do servidor pelo nome do host ou endereço IP do seu servidor.

3. Insira a senha definida para o usuário readonly.

4. Clique emOK.

5. Repita as etapas acima para a fonte de dadosSessões e tempos de car-
regamento.

Editar as conexões para os dados do PerfMon

1. Clique na guia Fonte de dados.

2. Na lista fonte de dados, selecioneUso do recurso.
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3. Nomenu, clique emDados > Uso do recurso > Editar conexão.

4. Navegue até o diretório onde você armazenou os dados do PerfMon.

5. Selecione o arquivo e clique emAbrir.

Substituir as referências nos campos do PerfMon

Como os dados coletados no PerfMon incluem referências para nomes de host específicos,

o usuário precisa substituir as referências na pasta de trabalho por nomes de campos espe-

cíficos. Por exemplo, ao clicar na planilha daCPU, você pode observar que amaioria dos
campos tem umponto de exclamação vermelho ao lado. Isso indica que o campo está

ausente na nova fonte de dados.

Paramapear os campos em seus dados para os campos na pasta de trabalho, siga estas

etapas:

1. Navegue até a planilhaCPU ou até qualquer uma das planilhas que usam a fonte de

dadosUso do recurso.

2. Clique com o botão direito domouse na listaMedidas, que tem umponto de excla-

mação vermelho ao lado.

3. Clique emSubstituir referências.

4. Selecione o campo correspondente na caixa de diálogo.
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Como exemplo, experimente substituir as referências para \\YOUR-SERVER\Lo-
gicalDisk(C:)\Current Disk Queue Length.

Atualizar cálculos

A pasta de trabalho de exemplo inclui cálculos que agregam a utilização do processador

paramúltiplos processos. Para exibir os dados de todos os processos em seu servidor, é

preciso editar os cálculos para incluir instâncias adicionais de processos do servidor.

Por exemplo, o cálculoVizQL Server CPU % inclui uma referência a um processo:

[\\YOUR-SERVER\Process(vizqlserver)\% Processor Time]

No entanto, se o servidor executar mais de um processo de servidor VizQL, será neces-

sário agregar o processo adicional ao cálculo. Por exemplo, insira o seguinte:

[\\YOUR-SERVER\Process(vizqlserver)\% Processor Time] +

[\\YOUR-SERVER\Process(vizqlserver#1)\% Processor Time]

Remover o filtro de data da extração

Para limitar a quantidade de dados incluídos na pasta de trabalho de desempenho de amos-

tra (e reduzir o tamanho do download), a pasta de trabalho tem um filtro de data na extra-

ção incluída. As visualizações na pasta de trabalho ficam embranco até que o filtro de data

seja removido.

1. Clique na guia Fonte de dados.

2. Na parte superior direita, clique emEditar.

3. Selecione o filtro da fonte de dados.
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4. Clique emRemover.

Publicar no Tableau Server

Opcionalmente, ao terminar de atualizar a pasta de trabalho de desempenho, é possível

publicá-la no Tableau Server para que as exibições na pasta de trabalho sejam acessíveis

na interface do Tableau Server.

Ajuste de desempenho

Esta seção descreve como usar os dados de desempenho coletados para identificar formas

demelhorar o desempenho do Tableau Server. Como dois ambientes de servidor nunca

são idênticos, não podemos oferecer regras rápidas e diretas para ajustar o desempenho do

servidor. No entanto, é possível chegar a conclusões sobre o desempenho de padrões nos

dados coletados.

Por exemplo, há aumentos recorrentes? Algum dos padrões observados nas exibições

administrativas corresponde a padrões similares noMonitor de Desempenho doWindows?

Observar esses tipos de padrões pode orientá-lo em testes e ajustes incrementais.
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Amaior parte do ajuste de desempenho do Tableau Server resume-se a duas abordagens

gerais:

l Otimizar para o tráfego de usuários: isso ajusta o servidor para responder às soli-
citações de usuários e paramostrar as exibições com rapidez.

l Otimizar para extrações: isso ajusta o servidor para atualizar extrações de fontes
de dados publicadas. Se a sua organização tiver uma grande quantidade de dados e

esses precisarem ser atualizados omais rápido possível, talvez queira otimizar para

atualizações de extração.

l Otimizar para ambientes com muitas consultas de extração: esta é uma con-
figuração de servidor especializada para otimizar para desempenho de consulta de

pastas de trabalho que usam extrações como sua fonte de dados.

A renderização de exibições e a atualização de extrações são responsáveis pelamaior

parte da carga no servidor, portanto você deve otimizar para a tarefa que geramais inte-

resse na sua organização.

Como uma prática recomendada, otimize suas pastas de trabalho para desempenho. Para

obter mais informações e recursos sobre como otimizar as pastas de trabalho, consulte Oti-

mizar o desempenho da pasta de trabalho.

Otimizar para o tráfego de usuários

É possível otimizar para o tráfego se tiver muitos usuários do Tableau Server ativos e pou-

cas fontes de dados publicadas que precisam de atualizações de extração.

Observação: esse tópico usa a pasta de trabalho de desempenho de exemplo da
seção demonitoramento. Para obter mais informações, consulte Analisar os dados

com a Pasta de trabalho de desempenho de exemplo.

l Quando otimizar o tráfego de usuários

l Formas de otimizar o tráfego de usuários
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Quando otimizar o tráfego de usuários

Tempo de carregamento lento das exibições

Use o painelSolicitações e Sessões da pasta de trabalho de desempenho de exemplo
para analisar o tempo que as exibições levam para carregar.

Se várias exibições demoraremmais do que 10 segundos para carregar e os tempos de car-

regamento lento corresponderem a umgrande número de sessões, isso pode indicar que o

tráfego de usuários está tornando o servidor mais devagar.

No entanto, se uma exibição específica levar muito tempo para carregar, inde-

pendentemente de quando ela é exibida, isso é um sinal de que a pasta de trabalho da exi-

bição precisa ser otimizada. Identifique quais pastas de trabalho precisam ser otimizadas

com a exibição administrativa Estatísticas para tempos de carregamento. Algumasmanei-

ras simples de otimizar as pastas de trabalho incluemmostrar menos informação em cada

exibição ou dividir as exibições, reduzir o número de filtros e utilizar as extrações de dados.
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Uso elevado de recursos correspondente ao tráfego de usuários

Se o servidor exibir o uso elevado da CPU e dememória durante o horário de pico do trá-

fego, otimize o tráfego de usuários. Para determinar o horário de pico do tráfego e analisar

quantos usuários simultâneos estão em seu servidor, use o painelUsuários e Ações.
Além disso, é possível usar a exibição administrativa Tráfego para exibições para ver o trá-

fego de usuários envolvido no acesso às exibições (em comparação à execução de fun-

ções administrativas, publicações ou outras tarefas).

Ao clicar em umponto na exibiçãoNúmero de usuários, o painel mostrará os usuários
que estavam ativos nomomento e o número de ações de usuário realizadas. Por padrão,

as únicas ações de usuário mostradas são as exibições de usuário, mas pode usar o filtro

Tipos de ação paramostrar ações de usuário adicionais.

Anote osmomentos do dia em que hámuitos usuários e exibições simultâneas para com-

parar tal informação ao uso dos recursos. Como regra geral, o número de usuários deve

corresponder a um número elevado de ações de usuário. No entanto, a exibição neste

exemplomostra um número artificialmente elevado de ações para um único usuário, como

parte de um teste de geração de carga. Como exemplo, compare o número elevado de exi-

bições às 00:00h do dia 28 de junho com o uso do recurso no painel ilustrado a seguir.
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Use o painelUso da CPU para exibir o percentual de uso da CPU total e para cada pro-

cesso. No exemplo a seguir, observe o grande aumento no uso total da CPU e no processo

do VizQL Server às 00:00h do dia 28 de junho. Como o processo do VizQL Server carrega e

renderiza exibições, ele é, muitas vezes, o primeiro processo amostrar a sobrecarga no trá-

fego elevado de usuários.

Observação: o percentual de uso da CPU para processos individuais podem adicionar

atémais de 100%. Isto porque a utilização do processador para os processos indi-

viduais émedida para um determinado núcleo do processador. Por contraste, o uso

total da CPU émedido para todos os núcleos do processador.

Use o painelUso da Memória para exibir o percentual de uso total damemória e o uso
médio damemória em gigabytes. Como regra geral, o uso damemória aumenta cons-

tantemente com o tráfego de usuários. Novamente, o processo do VizQL Server é o pri-

meiro amostrar a sobrecarga no tráfego elevado.
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Formas de otimizar o tráfego de usuários

Quando o tráfego elevado de usuários corresponde ao uso elevado de recursos, como no

exemplomostrado anteriormente, é necessário otimizar para o tráfego de usuários.

Ajustar o número de processos do VizQL Server

Amaneiramais eficaz de otimizar para o tráfego de usuários é ajustar o número de pro-

cessos do VizQL Server. Adicione um processo do VizQL Server por vez emeça o efeito

commaismonitoramento de desempenho. Como os processos do VizQL Server podem

consumir umamuita CPU ememória, a adição demuitos processos pode tornar o servidor

mais lento. Se observar um constante uso elevado damemória, tente diminuir o número de

processos do VizQL Server para reduzir a quantidade dememória reservada.

Para obter mais informações sobre os processos de configuração, consulte Configurar

nós.

Ajustar o número de outros processos

Embora amaneiramais eficaz demelhorar o desempenho para o tráfego de usuários seja

ajustar o número de processos do VizQL Server,o usuário tem a opção de ajustar outros
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processos que sejam compatíveis com o processo do VizQL Server ou que o impeçam de

acessar os recursos. Por exemplo, o processo do VizQL Server faz solicitações frequentes

para o processo do servidor de cache, então é interessante aumentar o número de pro-

cessos do servidor de cache. Por outro lado, os processos do processador em segundo

plano podem disputar por recursos da CPU com o processo do VizQL Server. Como resul-

tado, caso não precise executar atualizações de extração frequentes, é possível reduzir o

número de processos para o processador em segundo plano. Se precisar de instâncias adi-

cionais desse processador em segundo plano e se estiver executando o Tableau Server em

um cluster, você poderámover o processo do processador em segundo plano para um nó

dedicado.

Ajustar o tempo limite da sessão VizQL

No exemplomostrado anteriormente, a quantidade dememória usada pelo processo do

VizQL Server aumenta com o tráfego de usuários e continua reservada pelo Tableau Server

por um tempo após a conclusão do tráfego. Isso ocorre porque o processo do VizQL Server

reserva amemória de cada sessão por um período específico. Se o processo do VizQL Ser-

ver usar uma alta porcentagem dememória disponível, tente reduzir o tempo de espera de

cada sessão para disponibilizar amemóriamais rapidamente. 

Para fazer isso, use o comando tsm configuration set para reduzir a configuração

de vizqlserver.session.expiry.timeout. O padrão é 30minutos.

Atualizar o cache com menos frequência

Se os seus usuários nem sempre precisam dos dadosmais recentes, é possível otimizá-los

para o tráfego de usuários ao configurar o Tableau Server para armazenar em cache e reu-

tilizar os dados omáximo possível.

Para fazer isso, use o comando tsm data-access caching list para confirmar a

frequência de atualização. O padrão é Low. Use o comando tsm data-access

caching set para alterar a frequência de atualização.
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Avaliação da capacidade de resposta da exibição

Quando um usuário abre uma exibição, os componentes da exibição são primeiro recu-

perados e interpretados e, em seguida, exibidos no navegador da web do usuário. Para a

maioria das exibições, a fase de renderização ocorre no navegador da web do usuário e,

namaior parte dos casos, isso gera os resultadosmais rápidos e omais alto nível de res-

posta interativa. Lidar com amaioria das interações no navegador da web do cliente reduz

a largura de banda e elimina latências de solicitação de ida e volta. Se uma exibição for

muito complexa, o Tableau Server manipulará a fase de renderização no servidor, em vez

de no navegador daWeb do cliente, pois isso geralmente resulta nomelhor desempenho.

Se você achar que as exibições não respondem conforme você gostaria, poderá testar e

alterar o limite que faz com que as exibições sejam renderizadas pelo servidor, em vez de

no navegador da web do cliente. Para obter mais informações, consulte Configurar a ren-

derização do lado do cliente.

Configurar a renderização do lado do cliente

Quando o usuário navega até uma exibição no Tableau Server, o processamento neces-

sário paramostrar a exibição, chamada renderização, pode ser realizado pelo seu dis-

positivo cliente ou pelo Tableau Server. A escolha depende da complexidade da exibição,

que é determinada pelo número demarcas, linhas, colunas emuito mais. Se ummodo de

exibição for menos complexo, émais rápido para um dispositivo cliente renderizar a exi-

bição. Se uma exibição for menos complexa, serámais rápido enviar uma solicitação ao

Tableau Server e utilizar amaior potência de computação do servidor.

Observação: se uma exibição usar o tipo demarca de polígono ou o recurso de his-
tórico de página, será sempre realizada a renderização do lado do servidor, mesmo

que a renderização do lado do cliente esteja habilitada.

Navegadores suportados

A renderização no lado do cliente é compatível com o Internet Explorer versão 9.0 ou pos-

terior, o Firefox, o Chrome e o Safari. Todos esses navegadores daWeb incluem o
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elemento HTML 5 <canvas>, que é necessário na renderização do lado do cliente.

A renderização do lado do cliente tambémé compatível com o aplicativo do TableauMobile.

Configurar o limite de complexidade para computadores e dispositivos móveis

Como os computadores têmmais potência de processamento que os dispositivosmóveis, o

Tableau Server realizamais renderizações do lado do cliente em computadores que no do

dispositivomóvel.

Como administrador do servidor, ajuste o limite de complexidade para configurar quando a

renderização do lado do cliente acontece em computadores e dispositivosmóveis. Por exem-

plo, você pode diminuir o limite para dispositivosmóveis se perceber que neles as exibições

são exibidas lentamente. Ou, aumente os limites para reduzir o número de solicitações ao

Tableau Server.

Por padrão, o limiar de complexidade dos navegadores daWeb em computadores é 100.

Para ajustar esse limiar de complexidade em computadores, use o comando a seguir:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold -v

[new value]

Por padrão, o limiar de complexidade dos dispositivosmóveis é 60. Para ajustar esse limiar

de complexidade em dispositivosmóveis, use o comando a seguir:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_

mobile -v [new value]

Por exemplo, para alterar o limite móvel para 40, insira o comando a seguir:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_

mobile -v 40

Para obter mais informações sobre como usar o conjunto de opções tsm, consulte Opções

do tsm configuration set.

Tableau Software 1781

Ajuda do Tableau Server noWindows



Desabilitar a renderização do lado do cliente

Como padrão, é possível realizar a renderização do lado do cliente, sendo recomendada

paramelhorar o desempenho das exibições. No entanto, desabilite temporariamente a ren-

derização do lado do cliente para realizar testes ou se o seu servidor estiver for acessado

principalmente por computadores ou dispositivosmóveis commínima potência de pro-

cessamento.

Use o comando tabadmin a seguir para desabilitar a renderização do lado do cliente:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render -v false

Para obter mais informações sobre como usar o conjunto de opções tsm, consulte Opções

do tsm configuration set.

Teste com o parâmetro de URL

Para testar a renderização no lado do servidor com base na sessão, digite ?:ren-

der=false no final da URL da exibição. Por exemplo:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=false

Se a renderização no lado do cliente for desabilitada no Tableau Server, insira ?:ren-

der=true para habilitá-la para a sessão.

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=true

Você tambémpode testar limites de complexidade em particular em exibições individuais

para ver se é apropriado ajustar o limite em todo o servidor para suas condições de servidor

e rede. Por exemplo, você poderá achar que os pontos decisivos de complexidademais

baixa (como 80) oumais alta (como 120) resultam emmais capacidade de resposta às inte-

rações do usuário. Para testar um limite, você podemanter a configuração padrão do ser-

vidor (habilitada para renderização no lado do cliente) e inserir o número do limite de teste

ao final da URL da exibição. Por exemplo:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=80
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Otimizar para extrações

Tente otimizar para extrações se as agendas de extração corresponderem a utilização alta

de recursos ou se as extrações demorarem para terminar.

Observação: esse tópico usa a pasta de trabalho de desempenho de exemplo da
seção demonitoramento. Para obter mais informações, consulte Analisar os dados

com a Pasta de trabalho de desempenho de exemplo.

Quando otimizar extrações

O uso elevado da CPU corresponde a agendas de extração

Use o painel Trabalhos em Segundo Plano da pasta de trabalho de desempenho de
exemplo para exibir o número de trabalhos em segundo plano executados pelo Tableau Ser-

ver, incluindo os trabalhos de atualização de extração. O painel tambémexibe quanto tempo

os trabalhos em segundo plano estão atrasados, ou seja, o tempo entre quando um trabalho

em segundo plano foi programado e quando ele realmente foi executado. Caso observe

grandes atrasos em determinadosmomentos do dia ou semuitos trabalhos estiverem em

execução aomesmo tempo, experimente distribuir as agendas de trabalho em diferentes

momentos do dia para reduzir a carga no servidor.
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Também compare os tempos em que existammuitos trabalhos em segundo plano ou lon-

gos atrasos com o uso da CPU do servidor. Use o painelUso da CPU para exibir o per-

centual de uso da CPU total e para cada processo. Como o processo do processador em

segundo plano executa trabalhos em segundo plano, o primeiro processo émostrar a

sobrecarga quando houver muitos trabalhos de atualização da extração ou quando esses

estiverem lentos. Observe que o uso da CPU do processador em segundo plano processa

periodicamente, mas atinge rapidamente 100 por cento. Isso indica que há trabalhos de atu-

alização intensivos em uma agenda recorrente.

Observação: o percentual de uso da CPU para processos individuais pode adicionar

atémais de 100 por cento, pois a utilização do processador para os processos indi-

viduais émedida para um determinado núcleo do processador. Por contraste, o uso

total da CPU émedido para todos os núcleos do processador.
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Falha na extração ou execução lenta

Use a exibição administrativa Tarefas em segundo plano para extrações para determinar

quantas extrações falharam e quanto tempo levaram para serem concluídas. Falhas fre-

quentes podem indicar um problema com uma fonte de dados específica.
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Formas de otimizar extrações

Quando o uso elevado da CPU corresponder a agendas de atualização de extração, como

no exemplomostrado anteriormente, é necessário otimizar para extrações.

Ajustar a agenda de atualização da extração

Use o painel Trabalhos em Segundo Plano da pasta de trabalho de desempenho de
exemplo para identificar horários ideais para a execução de extrações. Além de executar

as extrações em horários fora do pico,distribua as atualizações de extração paraminimizar

o carregamento concomitante do servidor. Se as atualizações de extração continuarem a

causar problemas, reduza a frequência delas omáximo possível, dessa forma:

l Agende as extrações para horários em que o servidor não está ocupado.

l Reduza a frequência das atualizações agendadas.
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Acelerar extrações específicas

Use a exibição administrativa Tarefas em segundo plano para extrações para identificar

extrações com falhas e com longo tempo de execução.

l Reduza o tamanho das extrações. Ajude a aumentar o desempenho do servidor man-

tendo o conjunto de dados da extração reduzido, por meio da filtragem ou agregação,

e limitado, ocultando campos não utilizados. Para fazer essas alterações, use as

opções do Tableau DesktopOcultar todos os campos não utilizados eAgregar
dados para dimensões visíveis. Para obter mais informações, consulte Criação de
uma extração na Ajuda do Tableau.

Para obter dicas gerais sobre a criação de pastas de trabalho de bom desempenho,

procure "desempenho" na Ajuda do Tableau. Para ver o desempenho das pastas de

trabalho depois que elas são publicadas no Tableau Server, crie um registro de

desempenho. Para obter mais informações, consulte Criar um registro de desem-

penho.

l Use trabalhos de atualização incremental. Os trabalhos de atualização incremental

acrescentam novas linhas a uma extração existente, em vez de criar a extração do

zero. Este tipo de atualização de extração é executado rapidamente, pois ele pro-

cessa apenas os dados que foram adicionados desde a última execução do trabalho

de atualização de extração. No entanto, ele não leva em conta os dados que foram

atualizados, diferentemente dos anexados a uma fonte de dados. Assim, se executar

trabalhos de atualização incremental, será necessário, ocasionalmente, executar

uma atualização completa. Como sugestão, é possível executar um trabalho de atu-

alização completa uma ou duas vezes por semana para uma fonte de dados, em vez

de todos os dias.

Configurar o modo de execução para atualizações de extração

Ao criar agendamentos para a atualização de extração, certifique-se de que elas sejam exe-

cutadas emmodo de execução paralela. Ao executar uma agenda em paralelo, ela é exe-

cutada em todos os processos dos processadores em segundo plano, mesmo que a agenda

contenha apenas uma tarefa de atualização. Quando você executa uma agenda de forma
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serial, ela é executada apenas em umprocesso de processadores de segundo plano. Por

padrão, omodo de execução é definido como paralelo para que as tarefas de atualização

sejam concluídas tão rápido quanto possível.

No entanto, em algumas circunstâncias, pode fazer sentido definir o modo de execução

como serial. Como, por exemplo, quando um trabalhomuito grande estiver impedindo

outras agendas de serem executadas, porque ele está usando todos os processos dis-

poníveis do processador em segundo plano.

Aumentar o número de processos do processador em segundo plano

Umúnico processo em segundo plano pode consumir 100% de um único núcleo de CPU

para determinadas tarefas. Como resultado, o número total de instâncias que devem ser

executadas dependerá dos núcleos disponíveis no computador. Se o Tableau Server esti-

ver instalado em um cluster e executar processos do processador em segundo plano em

umnó separado, uma dica é definir o número de processos do processador em segundo

plano entre ametade do número de núcleos e o número total de núcleos do computador

que os executa.

Para obter mais informações sobre os processos de configuração, consulte Configurar

nós.

Isole os processos

Se tiver o Tableau Server instalado em um cluster, é aindamaior o benefício que resulta de

mover os processos do processador em segundo plano para um nó separado, a fim de evi-

tar a disputa por recursos. Isso ocorre porque esses processos utilizammuito a CPU e exe-

cutá-los nomesmo nó em que outros processos de uso intensivo da CPU estão sendo

executados pode tornar o servidor mais lento. Por exemplo, o processo do VizQL Server e

o do Processador de Dados pode fazer o uso intensivo da CPU. Leia a configuração de

dois nós no tópico Configurações de linha de base recomendadas para obter mais deta-

lhes.
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Otimizar para ambientes commuitas consultas de extração

O tópico fornece orientações sobre como configurar uma topologia e configurações espe-

cíficas do Tableau Server para ajudar a otimizar emelhorar o desempenho em umambiente

de consulta de extração.

O que é um ambiente com muitas consultas de extração? Extrações e fontes de
dados federadas são consultadas durante o carregamento de pastas de trabalho, exibições

e painéis, criandomuita carga de trabalho de consulta. Portanto, se você tiver muitas extra-

ções e fontes de dados federadas, pode-se dizer que tem um “ambiente commuitas con-

sultas de extração”.

Se o seu ambiente tiver muitas consultas de extração, conforme definido acima, as
próximas seções podem ajudar você a decidir se esta configuração é a certa para
você.

Quando usar esta configuração

Raciocínio principal por trás dessa configuração:Hyper é a tecnologia de Pro-
cessador de dados otimizada paramemória do Tableau, adequada para processamento

analítico e ingestão rápida de dados, tornando-o a chave para otimizar cargas de trabalho

commuitas consultas. Conforme o uso de extração aumenta, recomendamos configurar o
Processador de dados em nós dedicados do cluster do Tableau Server . Essa con-
figuração permite que o Tableau Server dimensione horizontalmente a infraestrutura para

otimizar o desempenho ao consultar extrações.

Existem vários fatores que afetam o desempenho do Tableau Server ao exibir conteúdo

usando extrações e fontes de dados federadas. O objetivo aqui é obter um desempenho
de consulta consistente e confiável ao visualizar o conteúdo no servidor. Use esta con-
figuração, se uma das seguintes condições se aplicar ao seu ambiente:

l Você está vendo uma grande variabilidade nos tempos de carregamento da pasta de

trabalho, e a pasta de trabalho usa extrações ou fontes de dados federadas.

l A implantação do Tableau Server está crescendo em número de criadores,
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exploradores, visualizadores e conteúdo baseado em extração, então você deseja

dimensionar com eficiência.

l Você está vendo disputa por recursos entre o Processador de Dados e o VizQL Ser-
ver quando o Armazenamento de arquivo é apresentado na máquina.

l Você analisa grandes quantidades de dados. Essa configuração ajuda a otimizar o

desempenho em cenários de big data, tanto na ingestão quanto na análise de dados.

Para saber mais sobre o Tableau e big data, consulte Análise de big data de carga

Hyper usando o Tableau .

Observação: use o registro de desempenho do Server para determinar os tempos de
execução de consultas. Para determinar o uso de recurso do Tableau use oMonitor
de desempenho para instalações doWindows ou as ferramentas sysstat ou vmstat

para instalações do Linux.

Benefícios de usar esta configuração

Estes são os principais benefícios para configurar nós dedicados para o Processador de

dados:

l Os nós dedicados do Processador de dados reduzirão a contenção de recursos

entre as consultas de extração e outras cargas de trabalho que consomemmuitos

recursos, como as processadas pelo VizQL Server.

l As consultas de extração têm carga balanceada dinamicamente nos nós dedicados,
levando em consideração o estado atual do sistema para garantir que nenhum nó
seja super ou subutilizado.

l Desempenhomais consistente na experiência do usuário ao carregar pastas de tra-

balho dependentes de extração. O foco aqui é estabelecer um desempenho con-

sistente e confiável, em vez demelhorar as consultas individuais.

l Você temmais controle sobre a expansão dos processos do Tableau Server que pre-

cisam demais recursos. Se VizQL Server, Processador de dados e Processador em
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segundo plano estiverem todos em execução nomesmo nó e as consultas de extra-

ção lentas forem o problema, será difícil ver melhorias de desempenho adicionando

um segundo nó com todos os três processos. Com essa configuração, você pode adi-

cionar mais nós que irãomelhorar especificamente as cargas de trabalho de consulta

de extração.

l Ajuda amelhorar a disponibilidade e o tempo de atividade. No caso de uma falha e

um dos nós dedicados do Processador de dados não estiver disponível, o VizQL Ser-

ver tentará rotear as solicitações pendentes no nó do problema para outros nós dedi-

cados do Processador de dados.

l O Processador de dados aproveita a maior quantidade de núcleos disponíveis na
máquina. Diante desse quadro, você tem flexibilidade para adicionais mais recursos
aos nós dedicados do Processador de dados para reduzir o tempo de resposta da con-
sulta e a variabilidade em consultas de extrações sobrecarregadas ou adicionar mais
nós dedicados do Processador de dados para obter mais rendimento da consulta de
extração em seu servidor.

Quando não usar esta configuração

l Se você não estiver tendo problemas com a carga de consulta baseada em extração,

os recursos de hardware podem ser melhor alocados para outras partes do Tableau

Server.

l Emnós onde o Armazenamento de arquivos, o Processador de dados e o VizQL Ser-

ver coexistem, você não está vendo a contenção de recursos entre o Processador de

dados e o VizQL Server.

l Antes de implementar esta configuração, é fortemente recomendado avaliar uso de

CPU para o VizQL Server e o nó em que o Processador de dados está instalado com

o Armazenamento de arquivo.

Configuração

Oobjetivo principal desta configuração é ter o Processador de dados em umoumais nós

dedicados.
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l Em implantações onde o Armazenamento de arquivos é instalado localmente, isso

significa configurá-lo em umoumais nós dedicados. OProcessador de dados é ins-

talado automaticamente nomesmo nó que o Armazenamento de Arquivos.

l Em implantações em que você está configurando o armazenamento de arquivo

externo, ainda pode configurar o Processador de dados em nós dedicados no

Tableau Server.

Ao separarmos os processos do VizQL Server e do Armazenamento de arquivo, a carga

entre a consulta de extrações e a visualização ou a interação com exibições poderá ser

balanceada emelhor gerenciada. Esta configuração tem como objetivo um desempenho

consistente ao consultar extrações.

Abaixo está uma representação visual da configuração onde os processos do Processador

de dados/Armazenamento de arquivo têm dois nós dedicados, nós 5 e 6. Este é um exem-

plo em que o armazenamento de arquivos é configurado localmente, por isso os processos

do Processador de dados e do armazenamento de arquivos estão co-localizados.

A mesma configuração funciona para implantações com armazenamento de arquivo

externo, mas os nós 5 e 6 terão apenas omecanismo de dados configurado nesse caso.

Além disso, como oNó 1 também tem os processosRepositório e Armazenamento de

arquivo, todos os dados necessários para executar um backup existem noNó 1, o que

podemelhorar o desempenho do backup.
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Orientação de Hardware

Para obter omáximo dessa configuração, você precisará experimentar vários tamanhos e

configurações de hardware para ver o quemelhor se adapta aos seus objetivos de desem-

penho de carga de pico. Hyper é uma tecnologia de banco de dados de alto desempenho e

os principais recursos que afetam o desempenho sãomemória, núcleos e E/S de arma-

zenamento. Entender como oHyper usa recursos para processar consultas o ajudará a

fazer a seleção de hardware e entender omotivo entre as diferentes configurações.

l Memória: quando uma consulta baseada em extração é processada para um usuário

ou processo em segundo plano, o Tableau Server seleciona um nó do Processador

de dados dedicado para processar a consulta. Esse nó dedicado do Processador de

dados irá então copiar a extração do armazenamento local, namaioria das vezes o

disco rígido do servidor, para amemória. Ter maismemória de sistema disponível per-

mite que o sistema operacional gerenciemelhor o uso dememória para o Tableau.

Nós dedicados do Processador de dados usam amemória do sistema para arma-

zenar o conjunto de resultados das consultas executadas. Se o conjunto de resul-

tados ainda for válido, e o sistema operacional não o tiver apagado damemória, o

conjunto de resultados namemória pode ser reutilizado.
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A recomendaçãomínima de hardware do Tableau Server é 32GB dememória, mas

se você está esperando um alto volume de cargas de pasta de trabalho com base em

extração, deve considerar 64GB ou 128GB. Se você estiver atingindo outros limites

de recursos além damemória (como núcleos), em vez de expandir para 128GB de

memória, pode ser melhor dimensionar para um nó dedicado do Processador de

dados adicional de 64GB.

O processo de copiar a extração do armazenamento local para amemória pode

levar algum tempo e pode ser necessário otimizar o desempenho do disco. A oti-

mização do desempenho do disco é abordada na seçãoE/S de armazenamento.

l Cores: ao processar uma consulta baseada em extração, o número de núcleos é um

recurso de hardware importante que pode afetar o desempenho e a escalabilidade.

Os núcleos da CPU são responsáveis por executar uma consulta e ter mais núcleos

disponíveis resultará em um tempo de execuçãomais rápido. Demodo geral, dobrar

o número de núcleos reduzirá o tempo de execução da consulta pelametade. Por

exemplo, uma consulta de 10 segundos utilizando atualmente 4 núcleos físicos ou 8

vCPUs levará 5 segundos se você atualizar para 8 núcleos físicos ou 16 vCPUs.

A recomendaçãomínima atual de hardware do Tableau Server é de 8 núcleos, mas

se sua implantação utiliza extrações, consideremáquinas de 16 ou 32 núcleos. É

importante observar que, se amemória e a E/S forem seus gargalos, aumentar os

núcleos disponíveis nãomelhorará o desempenho da consulta.

l E/S de armazenamento: o Hyper foi projetado para aproveitar o desempenho dis-
ponível de seu dispositivo de armazenamento de extração para acelerar o pro-
cessamento de consultas. Recomendamos escolher o armazenamento em disco
rápido, como unidades de estado sólido (SSD) com altas velocidades de lei-
tura/gravação. Atualmente, os SSDs que utilizam o protocolo de armazenamento
NVMe oferecem as velocidades mais rápidas disponíveis.

Nota: o dimensionamento de recursos para nós dedicados do Processador de dados
afeta apenas o desempenho da consulta de extração. Ao carregar uma pasta de
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trabalho, hámuitos outros processos envolvidos que compõemo tempo total de soli-

citação de carregamento do VizQL. O processo do VizQL Server, por exemplo, é res-

ponsável por pegar os dados do Processador de dados e renderizar a visualização.

Outros ajustes e otimizações de desempenho:

Existem recursos adicionais que você pode usar para otimizar o desempenho além da con-

figuração básica descrita acima. As otimizações descritas abaixo são aplicáveis às implan-

tações de armazenamento de arquivo local e armazenamento de arquivo externo.

l Balanceamento de carga de consulta de extração: para determinar para onde
rotear a consulta de extração, o Processador de dados usa umamétrica de inte-

gridade do servidor - a quantidade de recursos que o Processador de dados está con-

sumindo e a carga de outros processos do Tableau que podem estar em execução no

mesmo nó. Além de avaliar os recursos do sistema, se uma extração já existe na

memória do nó tambémé levado em consideração para garantir que uma consulta de

extração seja enviada ao nó que temmais recursos disponíveis para processar a con-

sulta. Isso resulta emmemória e utilização de discomais eficientes, e as extrações

não são duplicadas namemória entre os nós. Consulte o artigo de ajuda Balan-

ceamento de carga de consulta de extração para obter mais detalhes.

O recurso de balanceamento de carga de consulta de extração é habilitado por

padrão no Tableau Server versão 2020.2 e posterior.

l Otimizações de carga de trabalho usando funções de nó:Comas funções de

nó do Processador em segundo plano e Armazenamento de arquivos, os admi-

nistradores de servidor têmmais flexibilidade e controle sobre quais nós devem ser

dedicados para executar consultas de extração e atualizações de extração. Conforme

mencionado no diagrama de topologia acima, determinados nós do Processador de

dados são dedicados ao processamento de consultas de extração e executam ape-

nas os processos de Armazenamento de arquivos e Processador de dados. As fun-

ções do nó estão disponíveis comAdvancedManagement. Para obter mais
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informações sobre as funções de dados, consulte Gerenciamento de carga de tra-

balho por meio das funções de nó.

O diagrama abaixo usa amesma topologia que a configuração básica descrita acima, mas

com as funções do nó.

l Função de nó do processador em segundo plano de atualizações de extra-
ção: ao configurar o Nó 3 para a função do nó de Processador em segundo plano de

atualizações de extração, somente atualizações incrementais, atualizações com-

pletas e trabalhos de criptografia/descriptografia serão executados neste nó. Ao con-

figurar o Nó 4 para a função de nó do processador em segundo plano sem

atualizações de extração, todos os trabalhos em segundo plano, exceto atualizações

de extração, serão executados neste nó. OData Server e oGateway ajudam as tare-

fas de atualização de extração ao usar extrações federadas e de sombra. Para obter

mais informações sobre as funções de nó do Processador em segundo plano, con-

sulte Funções de nó de armazenamento de arquivos.

Além disso, como oNó 1 também tem os processosRepositório e Armazenamento

de arquivo, todos os dados necessários para executar um backup existem noNó 1, o

que podemelhorar o desempenho do backup.
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A função de nó do Processador em segundo plano está disponível comAdvanced

Management no Tableau Server versão 2019.3 e posterior.

l Função de nó de Armazenamento de arquivo de consultas de extração: os
nós 5 e 6, que são os nós dedicados do Processador de dados, têm a função de nó
de Armazenamento de arquivo de consultas de extração para garantir que processem
apenas consultas para carregamentos de visualização, assinaturas e alertas con-
trolados por dados.

l Função de nó de Armazenamento de arquivo interativo de Extrair Consultas:
para nós de Processador de dados dedicados que têm função de nó Armazenamento

de arquivos de consultas de extração, os administradores de servidor podem isolar

aindamais as cargas de trabalho interativas e agendadas para execução em nós de

Processador de dadosdedicados específicos. Isso é útil quando hámuitos usuários
interagindo e carregando pastas de trabalho durante os períodos de assinatura de

alto volume. Por exemplo, digamos que haja 1.000 assinaturas programadas para as

manhãs de segunda-feira às 8h. Aomesmo tempo, muitos usuários também car-

regam painéis no início do dia. O volume combinado de assinaturas e consultas de

usuários pode resultar em tempos de carregamento de pasta de trabalhomais lentos

e variáveis. Com a função de nó de Armazenamento de arquivo de Extrair consulta

interativa, você pode designar nós de Processador de dados dedicados para aceitar

apenas consultas para usuários interativos (aqueles que estão olhando para suas

telas esperando). Esses nós dedicados do Processador de dados priorizados para

cargas de trabalho interativas seriam protegidos do alto volume de trabalhos de assi-

natura concorrentes e forneceriam tempos de consulta mais consistentes. Além

disso, os administradores de servidores podem usar essa função de nó para planejar

melhor o crescimento, pois podem adicionar nós demecanismo de dados dedicados

para cargas de trabalho interativas e agendadas de forma independente. Para obter

mais informações, consulte Funções de nó de armazenamento de arquivos.

A função de nó de Armazenamento de arquivo está disponível comAdvancedMana-

gement no Tableau Server versão 2020.4 e posterior.

l Otimizações usando armazenamento de arquivo externo: este recurso permite
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que você use um compartilhamento de rede como armazenamento para arma-

zenamento de arquivo em vez de usar o disco local em umnó do Tableau Server. Ao

ter o armazenamento em um local centralizado, você pode reduzir significativamente

a quantidade de tráfego de rede gasta na replicação de dados entre os nós de arma-

zenamento de arquivos. Por exemplo, no caso em que o armazenamento de arqui-

vos está usando um disco local, quando uma extração de 1GB é atualizada usando

o armazenamento de arquivos local, o 1 GB de dados é replicado pela rede para

todos os nós que estão executando o processo de armazenamento de arquivos.

Quando o Tableau Server está configurado com armazenamento de arquivo

externo, a extração de 1GB só precisa ser copiada para o compartilhamento de rede

uma vez e todos os nós de armazenamento de arquivo podem acessar essa única

cópia. A centralização do armazenamento também reduz a quantidade total de arma-

zenamento local necessária nos nós de armazenamento de arquivos.

Além disso, os backups do Tableau Server aproveitam a tecnologia de instantâneo

para reduzir significativamente o tempo para concluir um backup.

Embora você não precise de uma configuração de nó do Processador de dados dedi-

cado para obter os benefícios do Armazenamento de arquivo externo, os recursos

adicionais de gerenciamento de carga de trabalho com a função de nó Arma-

zenamento de arquivo e a função de nó Extrair consulta interativa podem ser usados

juntos. Consulte o tópico Armazenamento de arquivos externo do Tableau Server do

Tableau Server para obter mais detalhes.

OArmazenamento de arquivo externo está disponível comAdvancedManagement

no Tableau Server versão 2020.1 e posterior.

Quando adicionar nós e reconfigurar

OTableau Server pode ser dimensionado horizontal e verticalmente, conforme o aumento

dos seus requisitos e necessidades. Veja algumas diretrizes que ajudam a perceber se

está na hora de adicionar nós ao sistema, reconfigurar o servidor, ou ambos:
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l Mais de 100 usuários simultâneos: se sua implantação tiver um grande número de

usuários (mais de 100 visualizadores simultâneos), é importante ter processos VizQL

suficientes, mas nem tantos a ponto de exceder a capacidade do hardware para lidar

com eles. Além disso, habilitar a opção Conta de usuário convidado do Tableau Ser-

ver aumenta o número de possíveis visualizadores simultâneos para além da lista de

usuários que você acha que tem. A exibição administrativa pode ajudar a fazer essa

medição. Para obter mais informações, consulte Ações por usuário específico.

l Uso intenso de extrações e atualizações de extração frequentes: as extrações
podem consumir muitos recursos damemória e da CPU. Não há umamedida que

qualifique um site como grande consumidor de extrações. Ter apenas algumas extra-

ções extremamente grandes pode colocar seu site nessa categoria, como se você

tivessemuitas extrações pequenas. Os sites em que extrações são frequentemente

atualizadas (por exemplo, várias vezes ao dia) são geralmente ajudados pelamaior

ênfase no processo em segundo plano, que lida com tarefas de atualização. Use a exi-

bição administrativa Tarefas em segundo plano para extrações para ver sua taxa

atual de atualizações. Os sites com uso intenso de extrações aproveitam o isolamento

do processo do Processador em segundo plano em sua própria máquina. Para obter

mais informações, consulte a configuração de dois nós no tópico Configurações de

linha de base recomendadas.

l Ambientes com uso intenso de consultas: caso esteja experienciando baixo
desempenho de consulta em pastas de trabalho que usam extrações, isolar os nós

que lidam com consultas em extrações dos processos VizQL pode aprimorar o desem-

penho. Para obter mais informações, consulte Otimizar para ambientes commuitas

consultas de extração.

l Tempo de inatividade potencial: se seu sistema de servidores for considerado
essencial e exigir um alto nível de disponibilidade, você poderá configurá-lo de forma

que haja redundância para os processos do servidor que identificam extrações, o

repositório e o gateway.
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Registro de desempenho

Esta seção descreve como criar gravações de desempenho e usar os resultados para

melhorar o desempenho da pasta de trabalho. Com as gravações de desempenho, é pos-

sível visualizar quanto tempo os eventos da pasta de trabalho demoram. Por exemplo,

você pode ver quanto tempo demora para se conectar a uma fonte de dados, executar uma

consulta, renderizar os dados emuito mais.

Criar um registro de desempenho

O recurso Registro de desempenho no Tableau, registra informações de desempenho

sobre eventos importantes àmedida que você interage com uma pasta de trabalho. Você

pode visualizar asmétricas de desempenho em uma pasta de trabalho criada pelo Tableau

para analisar e solucionar diferentes eventos que são conhecidos por afetar o desem-

penho:

l Execução de consultas

l Compilação de consulta

l Codificação geográfica

l Conexões com fonte de dados

l Cálculos de layout

l Geração de extrações

l Combinação de dados

l Renderização do servidor (somente o Tableau Server)

O suporte do Tableau poderá solicitar que você crie uma pasta de trabalho de desempenho

durante o diagnóstico de problemas de desempenho.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Criar um registro de desempenho.
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Iniciar um registro de desempenho para um site

Por padrão, o registro de desempenho não é habilitado para o site. Um administrador do ser-

vidor pode habilitar o registro de desempenho em cada site.

1. Navegue para o site que você deseja habilitar um registro de desempenho.

2. Clique emConfigurações:
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3. EmMétricas de desempenho da pasta de trabalho, selecioneGravar métricas
desempenho da pasta de trabalho.

4. Clique emSalvar.

Iniciar um registro de desempenho para uma exibição

1. Abra a visualização para a qual você deseja registrar o desempenho.

Quando você abre uma exibição, o Tableau Server anexa ":iid=<n>" após a URL.

Esta é uma ID da sessão. Por exemplo:

http://10.32.139.22/#/views/Coffee_Sales2013/USSa-

lesMarginsByAreaCode?:iid=1

2. Digite :record_performance=yes& no final da URL de exibição, ime-

diatamente antes da ID da sessão. Por exemplo:

http://10.32.139.22/#/views/Coffee_Sales2013/USSa-

lesMarginsByAreaCode?:record_performance=yes&:iid=1

3. Clique no botãoAtualizar na barra de ferramentas.

4. Carregue a exibição.

A confirmação visual de que o registro do desempenho foi iniciado é uma opção de

Desempenho na barra de ferramentas de exibição.
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Exibir um registro de desempenho

1. Clique emDesempenho para abrir uma pasta de trabalho de desempenho. É um ins-

tantâneo atualizado de dados de desempenho. Você pode continuar a tirar ins-

tantâneos adicionais enquanto trabalha com a exibição; os dados de desempenho

são cumulativos.

2. Mova para uma página diferente ou remova :record_performance=yes da URL

para interromper a gravação.

Interpretar um registro de desempenho

Crie uma gravação para avaliar o desempenho da sua pasta de trabalho. Depois de concluir

a gravação, você pode baixar a pasta de trabalho resultante e abri-la no Tableau Desktop

para análise.

Uma pasta de trabalho de registro de desempenho contém dois painéis principais: Resumo

de desempenho e Exibições detalhadas. O painel resumo de desempenho fornece uma

visão geral de alto nível dos eventosmais demorados. O painel Exibições detalhadas for-

necemuito mais detalhes e é destinado a ser usado por usuários avançados na criação de

pasta de trabalho. O painelExibições detalhadas só é visível quando a pasta de trabalho
de registro de desempenho é aberta usando o Tableau Desktop.

Para obter informações sobre como criar um registro de desempenho no Tableau Server,

consulte Criar um registro de desempenho.

Resumo de desempenho

OpainelResumo de desempenho contém três exibições: Linha do tempo, Eventos e
Consulta.

Linha do tempo

A exibição na parte superior de um painel de registro de resumo de desempenhomostra os

eventos que ocorreram durante o registro, organizados cronologicamente da esquerda para
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a direita. O eixo inferior mostra o tempo decorrido desde que o Tableau foi iniciado, em

segundos.

Na exibição Linha do tempo, as colunasPasta de trabalho, Painel ePlanilha identificam
o contexto dos eventos. A colunaEvento identifica a natureza do evento, e a coluna final

mostra a duração de cada evento e como ele se compara cronologicamente a outros even-

tos registrados:

Eventos

A exibição intermediária em umpainel de resumo de desempenhomostra os eventos, clas-

sificados por duração (damaior para amenor). Eventos com duraçõesmais longas podem

ajudar a identificar onde procurar primeiro, caso você queira acelerar sua pasta de tra-

balho.

Cores diferentes indicam tipos de eventos diferentes. A variedade de eventos que podem

ser registrados é:
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l Cálculo de layouts

Se os layouts estiveremmuito demorados, considere simplificar sua pasta de tra-

balho.

l Conexão com uma fonte de dados

As conexões lentas podem ser devido a problemas de rede ou do servidor de banco

de dados.

l Compilação de consulta

Este evento capta a quantidade de tempo gasto pela Tableau na geração das con-

sultas. Longos tempos de consulta de compilação indicam que as consultas geradas

são complexas. A complexidade pode ser devido amuitos filtros, cálculos complexos

ou geralmente a uma complicada agenda de trabalho. Exemplos de cálculos com-

plexos incluem, cálculos longos, cálculos LOD ou cálculos aninhados. Tente sim-

plificar a pasta de trabalho, usando filtros de ação oumovendo cálculos para o banco

de dados subjacente.

l Execução de consulta

l Para conexões dinâmicas, se as consultas estiverem demorandomuito, pode

ser que a estrutura de dados subjacente não esteja otimizada para o Tableau.

Consulte a documentação do servidor de banco de dados. Como alternativa,

considere usar uma extração para acelerar o desempenho.

l Para extrações, se as consultas estiverem demorandomuito, reveja seu uso de

filtros. Se você tiver muitos filtros, será que um filtro de contexto faria mais sen-

tido? Se você tiver um painel que usa filtros, considere usar filtros de ação, o

que pode ajudar com o desempenho.

l Geração da extração
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Para acelerar a geração de extração, considere importar apenas alguns dados da

fonte de dados original. Por exemplo, você pode filtrar por campos de dados espe-

cíficos, ou criar uma amostra baseada em umnúmero específico de linhas ou uma

porcentagem dos dados.

l Codificação geográfica

Para acelerar o desempenho da codificação geográfica, experimente usar menos

dados ou filtrar os dados.

l Combinação de dados

Para acelerar a combinação de dados, experimente usar menos dados ou filtrar os

dados.

l Renderização do servidor

Você pode acelerar a renderização do servidor executando processos adicionais do

VizQL Server em outros computadores.

Consulta

Se você clicar em umeventoExecutando consulta na seção Linha do tempo ouEven-
tos de um painel de resumo de desempenho, o texto dessa consulta será exibido na seção

Consulta.

Se estiver conectado a uma fonte de dados publicada, o texto de consulta é exibido em

XML. Se estiver conectado diretamente à fonte de dados, a consulta é exibida emSQL,

comomostrado abaixo:
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Caso faça sentido, é possível usar o texto da consulta para trabalhar com a equipe do seu

banco de dados para otimizar no nível do banco de dados. Às vezes, a consulta será trun-

cada e você precisará consultar o registro do Tableau para encontrar a consulta completa. A

maioria dos servidores de banco de dados podem aconselhar você sobre como otimizar

uma consulta adicionando índices ou outras técnicas. Consulte a documentação do servidor

de banco de dados para obter detalhes.

Às vezes para obter eficiência, a Tableau combinamúltiplas consultas em uma única con-

sulta em relação aos dados. Neste caso, você pode ver um evento deConsulta executora
para a planilha Null e zero consultas sendo executadas para suas planilhas nomeadas.

Linha do tempo detalhada

Esta exibição é a versão detalhada da exibição de linha do tempo quemostra todos os
eventos e separa itens individuais que foram agrupados na exibição Linha do tempo. Des-
tina-se a ser usado por usuários avançados durante os projetos de pasta de trabalho.

Exibições detalhadas

OpainelExibições detalhadas contém exibições deProfundidade,CPU exclusiva,
CPU inclusiva e Tempo decorrido.

Profundidade

A exibiçãoProfundidade está localizadamais superiormente no painelExibições deta-
lhadas e fornece informações sobre o que acontece quando a solicitação é feita. Essa exi-
bição é amais útil quando filtrada para uma única solicitação do usuário. Exemplos de

solicitações do usuário são: carregar uma exibição, selecionar umamarca ou alterar um fil-

tro.
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Cada barra na exibição de profundidade representa uma única atividade. Uma atividade é

uma unidade de trabalho que é feita como parte do processamento de uma solicitação do

usuário. Uma única solicitação de usuário resulta emmúltiplas atividades. O comprimento

de cada barra na exibição de profundidade é proporcional ao tempo decorrido para a ati-

vidade que a barra representa.

Atividades de alto nível aparecem no topo da exibição. Atividadesmais abaixo são ati-

vidades secundárias geradas por atividades de alto nível.

Pairar sobre cada barra fornece detalhes adicionais sobre a atividade e tambémdestaca a

linha correspondente naCPU e na exibição de Tempo decorrido descrita na próxima
seção.

A fim de reduzir as partes do pedido que levarammais tempo, investigue atividades de

longa duração nos níveismais altos.

CPU e Tempo decorrido

As exibições deCPU e Tempo decorrido aparecem na partemais inferior do painelExi-
bições detalhadas. Você pode alternar entre as exibições deCPU exclusiva,CPU inclu-
siva e Tempo decorrido clicando nos botões de rádio.
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Embora a exibiçãoProfundidade possa ajudar na identificação visual rápida de atividades
de longa duração, ela pode não necessariamente destacar atividades que acontecem várias

vezes, com cada instância demorando um pouco. As exibiçõesCPU exclusiva,CPU inclu-
siva e Tempo decorrido fornecem estatísticas agregadas para cad atividade. O número

de vezes que uma atividade ocorreu émostrado na colunaContagem e o tempo total gasto

por uma única atividade émostrado usando o gráfico de barras.

Às vezes, para ter mais eficiência, o Tableau combina várias consultas em uma única con-

sulta com os dados. Nesse caso, você pode ver um eventoExecutando consulta para a
planilha Nula e zero consultas sendo executadas para as planilhas nomeadas.

Ferramentas de monitoramento de desempenho

Este tópico descreve os recursos externos que podem ser usados paramonitorar e ajustar o

desempenho.

OTableau Server inclui várias ferramentas que você pode usar paramonitorar o desem-

penho e a saúde do servidor. Para obter mais informações sobre essas ferramentas, con-

sulte Visão geral domonitoramento de desempenho.

Isenção de responsabilidade: este tópico inclui informações sobre produtos de ter-
ceiros e da comunidade compatíveis. Observe que, ainda que façamos todos os esfor-

ços paramanter as referências ao conteúdo de terceiros e da comunidade precisas, as

informações fornecidas aqui podemmudar sem aviso prévio. Para obter as infor-

maçõesmais atualizadas, consulte a documentação para os produtos referenciados

aqui. Para saber mais sobre as ferramentas compatíveis da comunidade, consulte

Níveis de suporte para ferramentas de TI e de desenvolvedor.

l TabJolt. Uma ferramenta de teste de carregamento e desempenho que você pode

usar para entender como Tableau Server escala com suas cargas de trabalho, em
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seu ambiente, assim como para informar a escalabilidade e necessidades de capa-

cidade. A seguir, alguns casos de uso principais para quando você usaria o TabJolt:

l Para estabelecer uma linha de base para implementações de teste e desem-
penho do servidor, antes de transferi-las para ambientes de produção.

l EmumTableau Server novo, para ajudar a entender como o novo servidor

escala em seu ambiente, especificamente para seu hardware e carga de tra-

balho?

l Antes de atualizar para entender como a nova versão vai escalar em seu ambi-

ente.

l Para encontrar amelhor configuração de implantação de servidor, dado seu

hardware, pastas de trabalho e ambientes.

l Reprodutor. Uma ferramenta que pode reproduzir o tráfego de usuário real baseado

no log de umTableau Server em qualquer outro servidor ou configuração. Reproduz

sessões de vários usuários ou de um único usuário do Tableau Server. A Repro-

dução pode ser usada da seguinte forma:

l Reproduza sessões específicas do Tableau Server e filtre a sessão com base

na hora de início ou RequestID.

l Use-a para simular condições de carga, para testar como dimensionar e equi-

librar as instalações do Tableau Server.

l Realize testes de regressão, executando e comparando cenários completos

de usuário para as atualizações do Tableau Server.

l Capture e relate as exceçõesHTTP que ocorrem emuma sessão de usuário

único.

l Reproduza um defeito para poder solucionar o problema e verificar se foi cor-

rigido.
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l Scout. Uma ferramenta exploratória que captura asmétricas de desempenho em

todas as pastas de trabalho no Tableau Desktop e Tableau Server Estas são algumas

formas de usar o Scout:

l Encontre pastas de trabalho lentas no servidor.

l Verifique asmelhorias ou regressões de desempenho depois de configurar o

servidor ou alterar topologias.

l Verifique se as pastas de trabalho e painéis estão carregando corretamente

após atualizar para um novo Tableau Server.

l Verifique se as pastas de trabalho estão funcionando corretamente após as

alterações na fonte de dados.

l TabMon. Uma ferramenta demonitoramento que usa oMonitor de Desempenho do

Windows e JavaManagement Extensions para gravar os dados de desempenho

sobre o Tableau Server em umbanco de dados do PostGreSQL.

l Microsoft SystemCenter. Um conjunto de produtos de gerenciamento do servidor

paramonitoramento, configuração, automação, emuito mais.

l Sitescope. Uma ferramenta demonitoramento de aplicativos sem agente.

l Zabbix. Uma ferramenta demonitoramento em tempo real de código aberto.

l Splunk. Uma ferramenta paramonitoramento e análise de dados do computador,

incluindo os logs.

l Graylog. Uma ferramenta de gerenciamento de logs de código aberto.

Configurar a renderização do lado do cliente

Quando o usuário navega até uma exibição no Tableau Server, o processamento neces-

sário paramostrar a exibição, chamada renderização, pode ser realizado pelo seu dis-

positivo cliente ou pelo Tableau Server. A escolha depende da complexidade da exibição,

que é determinada pelo número demarcas, linhas, colunas emuito mais. Se ummodo de
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exibição for menos complexo, émais rápido para um dispositivo cliente renderizar a exi-

bição. Se uma exibição for menos complexa, serámais rápido enviar uma solicitação ao

Tableau Server e utilizar amaior potência de computação do servidor.

Observação: se uma exibição usar o tipo demarca de polígono ou o recurso de his-
tórico de página, será sempre realizada a renderização do lado do servidor, mesmo

que a renderização do lado do cliente esteja habilitada.

Navegadores suportados

A renderização no lado do cliente é compatível com o Internet Explorer versão 9.0 ou pos-

terior, o Firefox, o Chrome e o Safari. Todos esses navegadores daWeb incluem o ele-

mento HTML 5 <canvas>, que é necessário na renderização do lado do cliente.

A renderização do lado do cliente tambémé compatível com o aplicativo do Tableau

Mobile.

Configurar o limite de complexidade para computadores e dispositivos
móveis

Como os computadores têmmais potência de processamento que os dispositivosmóveis,

o Tableau Server realizamais renderizações do lado do cliente em computadores que no

do dispositivomóvel.

Como administrador do servidor, ajuste o limite de complexidade para configurar quando a

renderização do lado do cliente acontece em computadores e dispositivosmóveis. Por

exemplo, você pode diminuir o limite para dispositivosmóveis se perceber que neles as exi-

bições são exibidas lentamente. Ou, aumente os limites para reduzir o número de soli-

citações ao Tableau Server.

Por padrão, o limiar de complexidade dos navegadores daWeb em computadores é 100.

Para ajustar esse limiar de complexidade em computadores, use o comando a seguir:
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tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold -v

[new value]

Por padrão, o limiar de complexidade dos dispositivosmóveis é 60. Para ajustar esse limiar

de complexidade em dispositivosmóveis, use o comando a seguir:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_

mobile -v [new value]

Por exemplo, para alterar o limite móvel para 40, insira o comando a seguir:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_

mobile -v 40

Para obter mais informações sobre como usar o conjunto de opções tsm, consulte Opções

do tsm configuration set.

Desabilitar a renderização do lado do cliente

Como padrão, é possível realizar a renderização do lado do cliente, sendo recomendada

paramelhorar o desempenho das exibições. No entanto, desabilite temporariamente a ren-

derização do lado do cliente para realizar testes ou se o seu servidor estiver for acessado

principalmente por computadores ou dispositivosmóveis commínima potência de pro-

cessamento.

Use o comando tabadmin a seguir para desabilitar a renderização do lado do cliente:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render -v false

Para obter mais informações sobre como usar o conjunto de opções tsm, consulte Opções

do tsm configuration set.

Teste com o parâmetro de URL

Para testar a renderização no lado do servidor com base na sessão, digite ?:ren-

der=false no final da URL da exibição. Por exemplo:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=false
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Se a renderização no lado do cliente for desabilitada no Tableau Server, insira ?:ren-

der=true para habilitá-la para a sessão.

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=true

Você tambémpode testar limites de complexidade em particular em exibições individuais

para ver se é apropriado ajustar o limite em todo o servidor para suas condições de servidor

e rede. Por exemplo, você poderá achar que os pontos decisivos de complexidademais

baixa (como 80) oumais alta (como 120) resultam emmais capacidade de resposta às inte-

rações do usuário. Para testar um limite, você podemanter a configuração padrão do ser-

vidor (habilitada para renderização no lado do cliente) e inserir o número do limite de teste

ao final da URL da exibição. Por exemplo:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=80

Aceleração da exibição

Os proprietários de pastas de trabalho que têm licenças de criador ou explorador podem

acelerar as pastas de trabalho. Os administradores podem suspender exibições individuais

ou desativar a aceleração de seu site. A aceleração de exibição carrega exibiçõesmais rapi-

damente ao pré-computar e buscar os dados da pasta de trabalho em umprocesso em

segundo plano. Há dois gargalos em potencial ao carregar uma exibição:

1. Consulta (buscando dados da fonte de dados).

2. Renderização (criar os visuais, como desenhar formas ou renderizar um mapa).

O tempo necessário para carregar uma pasta de trabalho depende do tempo combinado

necessário para executar essas duas etapas. No entanto, nem todas as exibições podem

ser aceleradas. A aceleração de exibiçãomelhora o desempenho da etapa de consulta, por-

tanto, o desempenho de uma pasta de trabalho nãomelhorará significativamente se sua

etapa de consulta já for rápida e não houver um afunilamento de desempenho no car-

regamento.

Além disso, a Aceleração da exibição depende de pré-computação. Os seguintes fatores

afetam a eficácia da Aceleração da exibição:
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l A exibição usa funções transitórias, como now() ou today().

l A exibição conta com funções baseadas no usuário para fornecer resultados dife-
rentes para usuários distintos. Embora o Tableau Server pudesse pré-calcular resul-
tados para todos os usuários, isso aumenta significativamente o uso de CPU,
memória e armazenamento.

l Uma exibição tem um agendamento de atualização de extração que excede o limite
diário. As exibições aceleradas são geradas novamente quando a extração é atu-
alizada. Para limitar o consumo de recursos, limitamos o número máximo de trabalhos
que podem ser executados (12 por dia).

l O proprietário de uma exibição está inativo. Os trabalhos de aceleração são exe-
cutados em nome do proprietário da exibição. Se o proprietário estiver inativo, o tra-
balho falhará.

l Uma exibição não pode ser carregada porque as credenciais inseridas expiraram ou a
fonte de dados foi excluída.

Quando os usuários criam exibições personalizadas sobre uma exibição existente e ace-

leram a exibição personalizada, tanto a exibição original quanto a exibição personalizada

são aceleradas. No entanto, se uma exibição personalizada não tiver sido acessada nos últi-

mos 14 dias, a exibição personalizada não poderá ser acelerada. Por fim, além da exibição

original, até 10 exibições personalizadas podem ser aceleradas para cada exibição original.

Observação: a aceleração de exibição não está disponível no Tableau Desktop.

Acelere sua exibição

1. Faça logon em um site no Tableau Cloud ou no Tableau Server.

2. Na página Inicial ou Explorar, navegue até a exibição que deseja acelerar.

3. Clique no ícone Acelerar e na opção para Acelerar.
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Você tambémpode acelerar exibições na página da pasta de trabalho:

Entenda por que a Aceleração de Exibição está indisponível

Há algunsmotivos pelos quais a aceleração não está disponível para uma exibição. A ace-

leração pré-computa consultas de longa duração, para que as pastas de trabalho ace-

leradas sejam carregadasmais rapidamente. Mas se a exibição já estiver carregando o

mais rápido possível, a aceleração não estará disponível porque ela nãomelhorará sig-

nificativamente o desempenho da exibição.
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Damesma forma, se você usar uma política de atualização de dados inferior a 4 horas, a

aceleração não estará disponível porque o custo é alto para acelerar as exibições que são

atualizadas com tanta frequência, e o Tableau não deseja sobrecarregar o desempenho do

seu site. Para obter mais informações, consulte Definir uma política de atualização de

dados.

Se o administrador suspendeu a aceleração para sua exibição, entre em contato com o

administrador do Tableau para ativar a aceleração para sua exibição. Damesma forma, se

o site atingiu o limite do número de exibições que podem ser aceleradas para seu site, entre

em contato com o administrador do Tableau.

Para pré-calcular os dados, o Tableau Server precisa se conectar à fonte de dados em

segundo plano sem exigir interação do usuário. Portanto, a aceleração de dados só é com-

patível com pastas de trabalho com credenciais de conexão incorporadas.

Gerenciar a aceleração de exibição em seu site

Por padrão, a aceleração de visualização é permitida.

1. Faça logon em um site no Tableau Server.

2. No painel esquerdo, escolha Configurações.
3. Na guiaGeral, role até a seção Aceleração de exibição.
4. Marque a caixa de seleção para permitir que criadores e exploradores acelerem as

exibições em suas pastas de trabalho. Desmarque a caixa de seleção para desativar
a Exibição acelerada para o site.

5. Insira o número máximo de visualizações que podem ser aceleradas para seu site ou
escolha Sem limite.
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Suspenda automaticamente a aceleração para economizar recursos

Para conservar recursos, os administradores podem suspender automaticamente a ace-

leração para exibições que apresentam falhas consistentes. Os administradores podem

definir um limite para o número de vezes que uma tarefa de aceleração pode falhar por dia,

semana oumês antes que a aceleração seja suspensa automaticamente.

1. Faça login no seu site do Tableau.

2. No painel esquerdo, escolha Configurações.
3. Na guiaGeral, role até a seção Aceleração de exibição.
4. Defina o número máximo de falhas permitidas por dia, semana ou mês.

5. Clique em Salvar.

Visualizar e gerenciar pastas de trabalho aceleradas

1. Faça login no seu site do Tableau.

2. No painel esquerdo, escolha Tarefas .
3. Clique na guia Exibições aceleradas.
4. Escolha o menu Ações (...) para Retomar ou Suspender aceleração para a exibição

ou exibições selecionadas.
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Gerenciar notificações de aceleração de exibição

Os administradores podem gerenciar se devem receber notificações para exibições que são

suspensas automaticamente.

1. Faça login no seu site do Tableau.

2. No painel esquerdo, escolha Configurações.
3. Na guiaGeral, role a página até a seçãoGerenciar notificações.
4. Para receber notificações de exibições suspensas automaticamente, marque a caixa

Aceleração de visualizações.
5. Clique em Salvar.

Quando as exibições são suspensas automaticamente, as notificações são enviadas aos

administradores do site e do servidor. A notificação inclui informações sobre por que a exi-

bição foi suspensa e a hora em que a exibição foi suspensa. Clique na notificação para ir

para a guiaExibições aceleradas da página Tarefas. Nessa página, os administradores
podem filtrar o Status de aceleração para localizar exibições que foram suspensas auto-

maticamente.

Compreender o contexto do usuário para pré-computação

A pré-computação de pastas de trabalho aceleradas é realizada com o contexto do usuário

de apenas um usuário. Este usuário é:

l o proprietário da pasta de trabalho (se não houver filtros de usuário na pasta de tra-
balho ou na fonte de dados, ou se houver filtros de usuário na fonte de dados, mas a
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fonte de dados for uma fonte de dados publicada).
-ou-

l o usuário selecionado para a geração de miniaturas na última vez que a pasta de tra-
balho foi publicada (se houver filtros de usuário na pasta de trabalho, e a fonte de
dados não for uma fonte de dados publicada).

Entender o custo da aceleração de exibição

Habilitar esse recurso aumenta a carga de computação e o número de trabalhos nos pro-

cessos do processador em segundo plano do Tableau Server porque a aceleração de

dados busca os dados necessários de fontes de dados em umprocesso em segundo

plano. Um trabalho em segundo plano para pré-computar os dados de uma pasta de tra-

balho habilitada é executado se o seguinte acontecer:

l A fonte de dados publicada e a pasta de trabalho é republicada (isso inclui o sal-
vamento da criação na Web).

l Uma extração usada pela pasta de trabalho é atualizada.

Os administradores devem levar em consideração esses custos antes de habilitar a Ace-

leração de exibição paramuitas pastas de trabalhos, ou agendar trabalhos de aceleração

commuita frequência.

l As pastas de trabalho que estão sendo muito editadas e republicadas podem não ser
adequadas porque cada republicação aciona uma pré-computação. Reco-
mendamos a aceleração para pastas de trabalho publicadas para consumo.

l Se uma pasta de trabalho usar várias extrações, a atualização acionará a pré-com-
putação dos dados. Assim, atualizações frequentes de extrações para pastas de tra-
balho habilitadas podem causar um pico na carga do trabalho em segundo plano,
especialmente dado que, por padrão, os trabalhos de Aceleração de exibição são
executados após a atualização bem sucedida da extração.

l Os dados pré-computados para pastas de trabalho são armazenados em disco.
Assim, a aceleração pode aumentar o armazenamento em disco do servidor.

Balanceamento de carga de consulta de extração

Na versão 2020.2 do Tableau Server e posterior, o balanceamento de carga para con-

sultas baseadas em extrações foi aprimorado e pode resultar em tempos de cargamais
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rápidos para painéis baseados em extração. Grandes implantações commuitas extrações e

um alto volume de carregamentos de painel provavelmente verão a grandemelhoria, espe-

cialmente se tiveremHyper em execução em nós independentes. Implantaçõesmenores

onde o Hyper está em execução em nós compartilhados com outros processos de servidor

tambémpodem ver melhorias no desempenho.

O hyper registra umamétrica de integridade do servidor sobre a quantidade de recursos que

o Hyper está consumindo e também leva em conta a carga de outros processos do Tableau

que podem estar sendo executados nomesmo nó do servidor. Com base nessas infor-

mações, as consultas de extração serão enviadas para um nó que tenha recursos dis-

poníveis para processar a consulta. Além de avaliar os recursos do sistema, o balanceador

de cargamelhora a chance de que o nó para o qual você está é encaminhado tenha a extra-

ção já armazenada em cache. Isso reduz o número de extrações duplicadas entre os nós e

melhora o uso dememória e I/O.

Para usar esse recurso, o Processo do servidor de cache deve estar ativo. Para obter mais

informações, consulte Servidor cache do Tableau Server. Se o Processo do servidor de

cache não estiver ativado, o balanceamento de carga será automaticamente revertido para

a funcionalidade anterior.

Esse recurso é ativado por padrão. Para desativá-lo, use os seguintes comandos tsm:

tsm configuration set -k hyper_standalone.consistent_hashing.e-

nabled -v false

tsm configuration set -k hyper_standalone.health.enabled -v

false

Aplique as alterações usando o seguinte comando tsm: tsm pending-changes apply

Para obter mais informações, consulte Opções do tsm configuration set.
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Monitoramento do Tableau Server
Configure o SMTP e os alertas e assinaturas para auxiliar nomonitoramento do Tableau

Server.

Configurar o SMTP

OTableau Server pode enviar e-mail aos administradores do servidor sobre falhas no sis-

tema e aos usuários do servidor sobre exibições em que estão inscritos e alertas. No

entanto, primeiro é necessário configurar o servidor SMTP que o Tableau Server usa para

enviar e-mail. Após configurar o SMTP, conclua as etapas para configurar notificações

(Configurar notificação de evento do servidor). Em seguida, ao iniciar ou reiniciar o ser-

vidor, ele acionará uma notificação de e-mail, o que confirma que as notificações foram con-

figuradas corretamente.

Configurar o SMTP requer reiniciar os serviços do Tableau Server.

SMTP seguro

Para habilitar e configurar TLS para SMTP, você deve usar a CLI do TSM, conforme des-

crito neste tópico. OTableau Server só é compatível comSTARTTLS (TLS oportunista ou

explícito).

Se a sua organização não usar certificados públicos para verificar conexões TLS, você

poderá carregar um certificado privado ao Tableau Server para verificar conexões con-

fiáveis. Para obter mais informações, consulte o comando tsm security custom-cert add.

Você tambémpode configurar o SMTP TLS para criptografia, somente desabilitando o pro-

cesso de validação de certificado. Para obter mais informações, consulte a seção,Refe-

rência do arquivo de configuração, na guiaUsar o CLI do TSM abaixo.

Usar a interface naWeb do TSM
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1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

2. Clique emNotificações na guiaConfiguração e clique emServidor de e-mail.

3. Insira as informações de configuração do SMTP da sua empresa:

4. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de con-
figuração.

5. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

6. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

7. Execute o tsm email test-smtp-connection para exibir e verificar a
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configuração da conexão. Consulte tsm email test-smtp-connection.

Usar a CLI do TSM

Para a configuração inicial do SMTP, recomendamos o uso domodelo de arquivo de con-

figuração abaixo para criar o arquivo json. Além disso, é possível definir qualquer chave de

configuração única listada abaixo com a sintaxe descrita em tsm configuration set.

1. Copie omodelo json abaixo em umarquivo.

Importante: o modelo abaixo inclui opções comuns para amaioria das implan-
tações. Depois de copiar omodelo para um arquivo de texto, você deve editar os

valores de opção dos requisitos do servidor SMTP. Talvez seja necessário remo-

ver ou adicionar opções. Consulte a seção de referência a seguir para obter

mais informações sobre as opções principais do SMTP compatíveis.

{

“configKeys”: {

"svcmonitor.notification.smtp.server": "SMTP server host

name",

"svcmonitor.notification.smtp.send_account": "SMTP user

name",

"svcmonitor.notification.smtp.port": 443,

"svcmonitor.notification.smtp.password": "SMTP user

account password",

"svcmonitor.notification.smtp.ssl_enabled": true,

"svcmonitor.notification.smtp.from_address": "From email

address",

"svcmonitor.notification.smtp.target_addresses": "To

email address1,address2",

"svcmonitor.notification.smtp.canonical_url": "Tableau

Server URL"
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}

}

2. Execute tsm settings import -f file.json para passar o arquivo json

com os valores adequados ao Tableau ServicesManager e configurar o Tableau Ser-

ver para SMTP. OTableau ServicesManager validará os valores da entidade.

3. Execute o comando tsm pending-changes apply para aplicar as alterações.

Consulte tsm pending-changes apply.

4. Execute o tsm email test-smtp-connection para exibir e verificar a con-

figuração da conexão. Consulte tsm email test-smtp-connection.

Referência de configuração de CLI do SMTP

Esta tabela lista todas as opções que podem ser usadas para configurar o SMTP comCLI

do TSM.

Opção Descrição

svc-

moni-

tor.-

notification.smtp.server

Endereço do servidor SMTP.

Exemplo:

"svc-

moni-

tor.notification.smtp.server":

"mail.example.com"

svc-

moni-

tor.-

notification.smtp.send_

account

Nome de usuário da conta SMTP.

svc-

moni-

Número de porta do servidor SMTP. O padrão é
25.
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Opção Descrição

tor.notification.smtp.port

svc-

moni-

tor.-

notification.smtp.password

Senha da conta do servidor SMTP.

Exemplo:

"svc-

moni-

tor.-

noti-

fica-

tion.smtp.password":"password"

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

enabled

Especifica se a conexão com o servidor SMTP é
criptografada. O valor padrão é false.

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

required

Se habilitado, o Tableau Server se recusará a se

conectar a servidores SMTP sem usar TLS. A

opção svc-
monitor.notification.smtp.ssl_ena-

bled também deve ser definida como true.

O valor padrão é false.

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

check_server_identity

Se definido como true, o Tableau Server veri-

ficará a identidade do servidor SMTP, conforme

especificado por RFC 2595. Essas verificações

adicionais com base no conteúdo do certificado

do servidor destinam-se a evitar ataquesman-

in-the-middle.
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Opção Descrição

Ovalor padrão é false.

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

trust_all_hosts

Ao usar TLS, há certificados de confiança de

todos os servidores de e-mail, ignorando a vali-

dade da cadeia de confiança do certificado. Ao

definir essa chave como true, o TLS será usado

somente para criptografar o tráfego para o host

SMTP.

O valor padrão é false.

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

ciphers

Os conjuntos padrão e com suporte de pacotes

de codificação são definidos pela versão do JDK

instalada com o Tableau Server. Consulte a

seção a seguir, Criptografias do TLS, para obter

uma lista de criptografias compatíveis e padrão.

Para atualizar os pacotes de criptografia usados

pelo Tableau Server para conexões SMTP TLS,

insira uma lista de pacotes de criptografia sepa-

rados por espaço em branco para esse valor.

Por exemplo, "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_
AES_128_CBC_SHA256 TLS_DHE_DSS_

WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_

ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_

SHA384".

svc-

moni-

tor.notification.smtp.ssl_

versions

As versões padrão do TLS permitidas nesta ver-

são do Tableau Server são TLSv1, TLSv1.1,

TLSv1.2 e TLSv1.3.

O suporte à versão TLS é definido pela versão
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Opção Descrição

do JDK instalada com o Tableau Server.

As versões com suporte do TLS são
SSLv2Hello, SSLv3, TLSv1,

TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3.

Para atualizar as versões usadas pelo Tableau

Server para conexões SMTP TLS, insira uma

lista de versões separadas por espaço em

branco para esse valor. Por exemplo,

"TLSv1.2 TLSv1.3".

svc-

moni-

tor.-

notification.smtp.from_

address

O endereço de e-mail que enviará uma noti-
ficação se houver falha do sistema. O endereço
de e-mail deve ter uma sintaxe válida (por exem-
plo, ITalerts@bigco.com ou nore-
ply@mycompany), mas não precisa ser uma
conta de e-mail real no Tableau Server. (No
entanto, alguns servidores SMTP talvez pre-
cisem de uma conta de e-mail real.)

Observação: é possível substituir o ende-
reço de e-mail em todo o sistema site por

site. Para obter mais informações, consulte

O que é um site.

Exemplo:

"svc-

monitor.notification.smtp.from_

address": "donot-
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Opção Descrição

reply@example.com"

svc-

moni-

tor.-

notification.smtp.target_

addresses

Endereço de e-mail para receber notificações.
Se as notificações de e-mail estiverem habi-
litados, será necessário incluir pelo menos um
endereço. Separe vários endereços por vírgulas.

Exemplo:

"svc-

monitor.notification.smtp.target_

addresses":

"iluvdata@example.com"

svc-

moni-

tor.-

noti-

fication.smtp.canonical_

url

URL do Tableau Server. Insira http:// ou
https://, seguido do nome ou endereço IP do
Tableau Server. Usada no rodapé do e-mail de
assinatura.

Exemplo:

"svc-

moni-

tor.notification.smtp.canonical_

url":

"http://myserver.example.com"

Criptografias do TLS

Veja a seguir uma lista de criptografias do TLS compatíveis com o JDK incluído no Tableau

Server. Nesta versão do Tableau Server, todas essas criptografias são habilitadas por

padrão. Você pode especificar uma lista personalizada de criptografias para o seu SMTP,

ao inserir uma lista separada por espaço em branco com a opção, svc-

monitor.notification.smtp.ssl_ciphers, conforme descrito na tabela acima.
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TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_

SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_CBC_SHA

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_

SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_

SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

256_CBC_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_GCM_SHA256

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_

CBC_SHA256

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_

CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_

SHA384

TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_

SCSV

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

256_CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_

CBC_SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_CBC_SHA256
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TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_
CBC_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_
CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_
CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_
GCM_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_
GCM_SHA384

TLS_AES_256_GCM_SHA384

TLS_AES_128_GCM_SHA256

Configurar notificação de evento do servidor

Umadministrador do Tableau ServicesManager (TSM) pode configurar o Tableau Server

para permitir notificações para os seguintes eventos:
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l Atualizações de conteúdo
l Falhas na extração (habilitadas por padrão)

l Exibições de assinatura para usuários (desabilitadas por padrão)

l Monitoramento do processos de servidor
l Alterações do status de servidor (desabilitadas por padrão)

l Relatórios de licença do Desktop (desabilitados por padrão)

l Espaço no driver
l Enviar alertas por e-mail quando o espaço em disco ultrapassar ou per-
manecer abaixo dos limites pré-configurados (desabilitado por padrão)

l Registro do histórico de uso (habilitado por padrão)

Observação: é preciso configurar o SMTP antes de configurar as assinaturas ou as

notificações. Para obter mais informações, consulte Configurar o SMTP.

Usar a interface naWeb do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850.

Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usuário naWeb

do Tableau ServicesManager.

2. Clique emNotificações na guiaConfiguração e clique emEventos.

3. Configurar definições de notificação para sua empresa:

l Atualizações de conteúdo

l Enviar e-mail sobre falhas na atualização das extrações

Quando essa opção estiver ativada (o padrão), um administrador do ser-

vidor pode configurar notificações de e-mail para serem enviadas

quando as atualizações de extração falharem. Essasmensagens são

configuradas no nível do site. Dessa forma, mesmo que essa opção

esteja ativada, asmensagens não são enviadas amenos que a opção
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Enviar e-mail para os proprietários de fontes de dados e pastas
de trabalho quando houver falha de atualização programada esti-
ver habilitada para um site (ela é habilitada por padrão). Para obter deta-

lhes, consulte Habilitar o agendamento da atualização de extração e a

notificação de falha

l Permitir que os usuários recebam e-mail para exibições que eles
assinaram

Quando essa opção estiver habilitada (por padrão, ela fica desabilitada),

um administrador do servidor pode configurar um site para enviar e-mails

de assinatura. Essasmensagens por e-mail são configuradas no nível do

site e só podem ser configuradas quando essa opção estiver habilitada.

Para obter detalhes, consulte Configurar um site para assinaturas.

Quando os usuários inscrevem-se em uma pasta de trabalho ou exi-

bição, um instantâneo da exibição é enviado por e-mail para eles de

forma agendada, para que possam ter acesso às atualizaçõesmais

recentes sem precisar fazer logon no Tableau Server.

Para permitir que os usuários anexem renderizações de PDF a e-mails

de assinatura, selecionePermitir que os usuários adicionem ane-
xos a exibições assinadas.

l Monitoramento do processos de servidor

l Envie e-mails para eventos de processo do Tableau Server (para
cima, para baixo e falha)

OTableau Server envia umamensagem por e-mail quando o pro-

cessador de dados, o armazenamento de arquivos, o gateway ou os pro-

cessos do servidor de repositório param ou reiniciam, ou quando o nó

inicial do Tableau Server para ou reinicia.
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Caso a instalação executada seja de servidor único (todos os processos

nomesmo computador), os alertas de integridade só serão enviados

quando o Tableau Server estiver ativo. Nenhum alerta "inativo" é envi-

ado. Em uma instalação distribuída configurada para failover, receber

um alerta de inoperância significa que ocorreu falha no repositório ativo

ou em uma instância de processador de dados, e um alerta de atividade

subsequente significa que a instância passiva (repositório) ou uma

segunda instância (processador de dados) do processo assumiu o con-

trole.

Observação: o Tableau Server foi projetado para ser auto-
corretivo. Se um serviço ou processo parar de responder ou falhar,

o Tableau Server tentará reiniciá-lo. Isso pode levar de 15 a 30

minutos para ser concluído. Por isso, reagir imediatamente a aler-

tas de serviço ou processo pode ser contraproducente, espe-

cialmente em uma instalação com serviços redundantes que

podem lidar com solicitações durante a reinicialização.

l Ativar o Tableau Desktop para relatórios de licenciamento

Os dados de relatórios de licenciamento são originados no Tableau

Desktop e enviados para o Tableau Server. Quando essa opção estiver

ativada, o Tableau Server irá gerar e exibir o relatório administrativo

para relatórios de licença do Desktop. Para obter informações sobre o

relatório, consulte Uso da licença do Desktop.

l Espaço no driver

Habilitar notificações (alertas) para o espaço em disco restante no

Tableau Server.
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l Enviar e-mails quando o espaço de unidade não utilizado
cai abaixo dos limites

É possível configurar o Tableau Server para enviar notificações

por e-mail quando a utilização do espaço em disco em qualquer nó

ultrapassar um limite ou permanecer abaixo do limite. E você pode

configurar a frequência com que as notificações de limite são envi-

adas.

Há dois limites que você deve definir, limite de Limite de aviso e
Limite crítico. Eles são expressos como percentil do espaço em
disco restante. O limite crítico deve ser inferior ao limite de aviso.

Você tambémespecifica a opçãoEnviar alerta de limite a cada
. Isso determina a frequência, emminutos, de envio de avisos noti-

ficações críticas. O valor padrão é 60minutos.

l Grave informações de uso de espaço em disco e violações
de limite para uso em exibições administrativas per-
sonalizadas

Ao configurar o Tableau Server para registrar o uso do espaço em

disco, as informações sobre o espaço livre são salvas no repo-

sitório e é possível exibir o histórico de uso utilizando as Exibições

administrativas.

4. Clique emSalvar alterações pendentes após ter inserido as informações de con-
figuração.

5. Clique emAlterações pendentes na parte superior da página:

6. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Tableau Software 1835

Ajuda do Tableau Server noWindows



Usar a CLI do TSM

Os vários valores de notificação descritos acima podem ser definidos individualmente com

o comando tsm configuration set. Como alternativa, é possível construir um arquivo json e

transmitir todos os valores de configuração em uma operação. Osmétodos estão descritos

nesta seção.

Definir valores de notificação individualmente

A tabela a seguir mostra os pares chave/valor quemapeiam para os eventos de notificação

descritos anteriormente neste tópico. Use o comando tsm configuration set com a sintaxe a

seguir para definir um único par chave/valor:

tsm configuration set -k <config.key> -v <config_value>

Por exemplo, para habilitar notificações de falhas de trabalho, execute o comando a seguir:

tsm configuration set -k backgrounder.notifications_enabled -v

true

Opção de noti-
ficação

Chave Valor

Falhas de
extração ou de
execução de
fluxo

backgrounder.notifications_enabled true | false

Habilitar exi-
bições de assi-
natura para
usuários

subscriptions.enabled true | false

Habilitar ane-
xos de PDF
para assi-
naturas

subscriptions.attachments_enabled true | false
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Tamanho
máximo do
anexo (MB)
para noti-
ficações de
assinatura

subscriptions.max_attachment_size_

megabytes

valor inteiro, o
padrão é 150

Alterações do
status de ser-
vidor

svcmonitor.notification.smtp.enabled true | false

Relatórios de
licença

features.DesktopReporting true | false

Limites de
espaço res-
tante: habilitar
notificações
por e-mail

storage.monitoring.email_enabled true | false

Limites de
espaço res-
tante: por-
centagem de
aviso

storage.monitoring.warning_percent valor inteiro, por
exemplo 20

Limites de
espaço res-
tante: por-
centagem
crítica

storage.monitoring.critical_percent valor inteiro, por
exemplo 15

Definir inter-
valo de e-mail

storage.monitoring.email_interval_

min

valor inteiro, em
minutos, por
exemplo, 25

Registrar his-
tórico de uti-

storage.monitoring.record_history_

enabled

true | false
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lização

Após concluir a definição de valores, é necessário executar o comando a seguir:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Definir todos os valores de notificação com um único arquivo json

Para criar todas as configurações de notificações com uma única configuração, passe um

arquivo json:

Copie e edite o seguintemodelo para criar um arquivo para sua configuração.

{

"configKeys": {

"backgrounder.notifications_enabled": true,

"subscriptions.enabled": true,

"subscriptions.attachments_enabled": true,

"subscriptions.max_attachment_size_megabytes": 150,

"svcmonitor.notification.smtp.enabled": true,

"features.DesktopReporting": true,

"storage.monitoring.email_enabled": true,

"storage.monitoring.warning_percent": 20,

"storage.monitoring.critical_percent": 15,

"storage.monitoring.email_interval_min": 25,

"storage.monitoring.record_history_enabled": true
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}

}

Após salvar o arquivo, passe-o com o comando a seguir:

tsm settings import -f <path-to-file.json>

Para aplicar alterações, execute o seguinte comando:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Manutenção
Você deve executar umamanutenção regular no Tableau Server, como criar backups, sin-

cronizar grupos do Active Directory e remover arquivos desnecessários.

Backup e restauração

Umadministrador do Tableau Server deve executar amanutenção regular do banco de

dados, monitorar o uso do disco no servidor e apagar arquivos desnecessários para liberar

espaço no servidor, além de fazer backup do Tableau Server e de seus dados. Executar

essas etapas pode ajudar a garantir que o Tableau Server funcione com amáxima efi-

ciência.

Use a ferramenta de linha de comando do Tableau ServicesManager (TSM) para realizar o
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backup e restaurar os dados do Tableau. Os dados do Tableau incluem arquivos de dados

de extração, bem como o próprio banco de dados PostgreSQL do Tableau Server, que

armazenametadados da pasta de trabalho e do usuário e dados de configuração do ser-

vidor. Os arquivos de registro do Tableau Server capturam a atividade e podem ajudar

você a diagnosticar problemas. Os logs são gravados em pastas no servidor e você pode

arquivá-los e removê-los para economizar espaço em disco.

Observação: é possível usar o comando tsm maintenance restore para res-

taurar backups do Tableau Server criados usando o tabadmin backup e o tsm

maintenance backup. Backups de bancos de dados feitos de outrasmaneiras e

instantâneos damáquina virtual não são fontes válidas para restaurar o Tableau Ser-

ver.

Só é possível restaurar a partir de um backup que tenha omesmo tipo de armazenamento

de identidades que o servidor que está rodando. Por exemplo, um backup de um servidor

que usa autenticação local pode ser restaurado para umTableau Server inicializado por

autenticação local, mas um backup de um servidor que usa autenticação por Diretório ativo

não pode ser restaurado para um servidor inicializado por autenticação local.

Compatibilidade de plataforma

É possível usar um backup criado com o Tableau Server no Linux para restaurar o Tableau

Server noWindows versão 2018.2 e posteriores.

Não é possível usar um backup criado com o Tableau Server no Linux para restaurar

versões anteriores do Tableau Server noWindows (versão 2018.1 e anteriores).

Você pode usar um backup criado com o Tableau Server noWindows (versão 2018.2 e

anteriores) para restaurar o Tableau Server no Linux. Para obter mais informações sobre

como restaurar um backup doWindows no Tableau Server no Linux, consulte Migrar o

Tableau Server doWindows para o Linux.
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Uso do espaço em disco para backup e restauração

Oespaço em disco livre necessário para criar um backup varia dependendo da quantidade

de dados nos repositório e no armazenamento de arquivos do Tableau Server, além de sua

localização com o serviço tabadmincontroller. Durante os backups, as tarefas em segundo

plano para limpeza de extrações antigas são temporariamente pausadas. Isso significa que,

durante o backup, as atualizações de extração deixarão os arquivos extras no lugar, adi-

cionando ao uso de espaço em disco. Se o backup demorar muito ou se a organização usar

muitas extrações regularmente atualizadas, isso poderá resultar em uma quantidade sig-

nificativa de uso de espaço em disco temporário. Esses arquivos temporários serão remo-

vidos depois que o backup for concluído.

A tabela a seguir lista os requisitos de espaço em disco para backup com base em se o nó

hospeda o repositório, no armazenamento de arquivos, no controlador ou alguma com-

binação deles. Em ambientes do Tableau Server com vários nós, você precisa estimar o

espaço em disco necessário em cada nó.

Repositório Armazenamento
de arquivo

Controlador Espaço em disco necessário

Dados de repositório 3x + 250MB

Para obter uma estimativa dos dados

do repositório, verifique o tamanho

do diretório <data direc-

tory>/pgsql/data/base.

Para obter o tamanho exato dos

dados de repositório, abra o arquivo

de backup e use o tamanho do

arquivo workgroup.pg_dump.

Dados do armazenamento de arqui-

vos 1.5x
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Para obter uma estimativa dos dados

do armazenamento de arquivos

(extrações, fluxos etc.), verifique o

tamanho do diretório <data direc-

tory>/dataengine.

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 2.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 1.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 1.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 2.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 1.5x

Requisitos de recuperação do espaço em disco

Você deve ter o espaço em disco adequado para que o processo de restauração do banco

de dados seja executado com êxito.

Para restaurar o Tableau Server:

l Emnós de controlador, você precisa de espaço livre igual ao tamanho do arqui-

vamento de backup.

l Emnós de repositório, você precisa de espaço livre igual ao triplo do tamanho dos
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dados do repositório no arquivamento de backup, além de 250MB e do tamanho do

diretório de dados pgsql.

l Emnós de armazenamento de arquivos, você precisa de espaço livre igual ao dobro

do tamanho da pasta domecanismo de dados no arquivamento de backup.

Práticas recomendadas para backup do Tableau Server

Recomendamos seguir essas práticas recomendadas de segurança e desempenho.

Proteger arquivos de backup

Embora os segredos de configuração sejam criptografados quando armazenados em disco

internamente, ao exportar essas configurações para um arquivo, os segredos são gravados

no arquivo em texto simples. O administrador é responsável pela proteção do arquivo de

backup. Há várias opções disponíveis:

l Gravar o arquivo em um sistema de arquivos criptografado.

l Grave o arquivo em um disco que esteja fisicamente protegido e restrito a usuários
específicos.

l Codifique o arquivo de backup.

Maximizar a eficiência do backup

Há váriasmaneiras demaximizar a eficiência do backup. Seu ambiente pode afetar a efi-

ciência de cada um deles, então teste com seus dados para ver o que funcionamelhor.

Otimização com configurações de topologia:

l Colocalizar o Armazenamento de arquivos no mesmo nó que o Controlador de admi-
nistração pode reduzir o tempo necessário para fazer backup do Tableau Server,
reduzindo ou eliminando a necessidade de transferir dados entre nós durante o pro-
cesso de backup. Isso é especialmente verdade se sua organização usa muitos extra-
tos.

l A colocalização do repositório (pgsql) com o nó Controlador de administração tam-
bém pode ajudar a reduzir o tempo de backup, mas a economia de tempo é menos sig-
nificativa do que a do Armazenamento de arquivos.
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OControlador de administração geralmente está no nó inicial, a menos que você tenha tido

uma falha no nó inicial e movido o controlador para outro nó.

Otimização com estratégias de backup:

Backup é um processo que utilizamuitos recursos. Se possível, é uma boa estratégia fazer

seus backups durante os horáriosmenosmovimentados. No entanto, isso depende de

seus requisitos de restauração e com que frequência os dados do Tableau Server são atu-

alizados. Para obter uma explicação detalhada sobre backup e recuperação de desastres,

consulte Recuperação de desastres do Tableau Server. Aqui estão algumas estratégias de

backup, adote-as para suas necessidades

l Tipo de armazenamento: os discos de estado sólido são recomendados em geral
para backups. O SSD ajuda a tornar logo os seus backups mais rápidos e completos,
em comparação com os discos giratórios tradicionais.

l Compactação de backup: você tem a opção de executar seus backups com ou

sem compactação. Quando você fizer seu backup com compactações, seu tamanho

de backup será relativamentemenor, mas você pode perceber um desempenho

mais lento. Então, se o seu objetivo émais velocidade, escolha a opção --skip-

compression:

Use a opção --skip-compression ao fazer backup do Tableau Server. Isso cria

o backup sem usar compactação e resulta em umarquivo de backupmaior, mas

pode reduzir o tempo necessário para que o backup seja concluído. Para obter mais

informações, consulte tsmmaintenance backup.

l Backup instantâneo: essa opção só estará disponível se você tiver configurado o
servidor Tableau Server com Armazenamento de arquivos externos. Embora o
desempenho dos backups instantâneos dependa do tipo de armazenamento conec-
tado à rede, em geral eles são mais rápidos do que os backups tradicionais do
Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Armazenamento de arquivos
externo do Tableau Server.
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Executar um backup e uma restauração completos do Tableau Server

Use as seguintes etapas para fazer backup da sua implantação do Tableau Server. Espe-

cificamente, estas etapas descrevem como recuperar um clone de um servidor em uma cole-

ção de dados e ativos de backup.

Observação: a execução do processo de backup pode demorar muito tempo. Como
nenhum outro trabalho pode ser executado durante o backup, recomendamos que você

execute o backup fora do horário comercial.

Tipos de dados de backup

Há dois tipos de dados de backup que o Tableau Server pode gerar. Recomendamos rea-

lizar backups de cada tipo, caso você necessite restaurar um servidor em um cenário de

recuperação:

l Dados gerenciados pelo Tableau Server: consistem no banco de dados ou repo-

sitório PostgreSQL e Armazenamento de arquivos do Tableau, que contémmeta-

dados da pasta de trabalho e do usuário, arquivos de extração de dados e dados de

configuração do site. Quando você usa o TSMpara criar um backup, tudo isso é salvo

em umúnico arquivo criado com a extensão .tsbak. O backup desses dados é feito

com o comando tsm maintenance backup.

Observação: quando um armazenamento de arquivo externo é configurado, você

não pode usar o comando tsm maintenance backup para fazer backup dos

dados do Tableau Server. Para obter informações sobre como fazer backup desses

dados, consulte Backup e restauração com o Armazenamento de arquivos externo.

l Só é possível restaurar a partir de um backup que tenha omesmo tipo de arma-

zenamento de identidades que o servidor que está rodando. Por exemplo, um

backup de um servidor que usa autenticação local pode ser restaurado para um

Tableau Server inicializado por autenticação local, mas um backup de um ser-

vidor que usa autenticação por Diretório ativo não pode ser restaurado para um
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servidor inicializado por autenticação local.

l Você só pode restaurar um arquivo de backup para uma versão do Tableau
Server que seja a mesma ou mais recente que a versão em que o backup foi
criado. Você não pode restaurar para uma versão mais antiga do Tableau.

l Importante: Se você fizer atualizações Azuis/Verdes ou atualizar manu-
almente o Tableau Server 2021.4 (ou anterior) usando ométodo demanu-

tenção tsm (backup e restauração) , você deverá habilitarlegacy-

identity-mode antes de poder restaurar para o Tableau Server 2022.1 (ou

posterior). Para obter mais informações, consulte Solucionar problemas com

migração de identidade.

l A partir da versão 2022.3, não há suporte para backups criados usando tabad-

min ("backups pré-TSM"). Você não pode restaurar um backup pré-TSMpara

Tableau Server versão 2022.3 ou posterior.

l Dados de configuração e de topologia: incluem amaioria das informações de con-

figuração do servidor que são necessárias para a recuperação completa de um ser-

vidor. SMTP, alertas, alguns ativos de autenticação são exemplos de dados de

configuração exportáveis para backup. Os dados de topologia definem como os pro-

cessos do Tableau Server são configurados em implantações de servidor único e de

vários nós. O backup dos dados de configuração e de topologia é feito com o

comando tsm settings export.

Observação: é possível alterar o valor padrão do caminho do arquivo usado pelo
comando tsm maintenance backup. Para obter mais informações, consulte tsm

File Paths.

Ativos de backup que necessitam de processo manual

Alguns dados de configuração não estão incluídos no comando tsm settings export

e, portanto, devem ser documentados e restauradosmanualmente. Os dados de con-

figuração a seguir são excluídos da operação tsm settings export. O seu processo

1846 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



demanutenção de backup deve incluir a documentação dos seguintes dados de con-

figuração do Tableau Server:

l Contas de usuário do sistema. A instalação do Tableau Server cria um usuário não pri-

vilegiado, NetworkService. Essa conta é usada para acessar os recursos do

Tableau Server. Se você não a alterou, não precisa documentá-la.

l Configuração de implantação de serviço de coordenação. Se estiver executando em

um cluster com vários nós, documente quais nós estão executando o processo de ser-

viços de coordenação. Para visualizar a configuração do processo em seus nós, exe-

cute tsm topology list-nodes -v.

l Configurações de personalização Se a sua empresa usar um cabeçalho per-

sonalizado ou logotipos de logon para as páginas daWeb do Tableau Server, inclua

uma cópia desses ativos no seu portfólio de backup. Consulte tsm customize.

l Amaioria dos ativos de autenticação. OTSMnão faz o backup damaioria dos arqui-

vos de certificado, arquivos-chave, arquivos keytab ou outros ativos relacionados à

autenticação. Existem três exceções:
l O certificado público e a chave privada para o banco de dados PostgreSQL (se

ativado) são copiados.
l O certificado e a chave do SSL externo são copiados e incluídos nos dados de

configuração.
l O certificado personalizado instalado por tsm security custom-cert add (se adi-
cionado) é copiado.

No entanto, todos os outros ativos relacionados à autenticação não são salvos em um

backup. Por exemplo, se você habilitou o acesso ao banco de dados PostgreSQL

com o comando tsm data-access repository-access enable, assegure-se de docu-

mentar os pares de nome/senha para cada conta configurada. Essas credenciais não

são salvas no backup. O certificado e a chave do SSLmútuo não estão incluídos no

backup.
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l Ativos LDAP. OTSMnão faz backup de arquivos keytab, arquivos de configuração

ou outros ativos relacionados ao LDAP.

Os segredos do servidor interno e as senhas do repositório são configurações relacionadas

à criptografia que não são exportadas. Entretanto, você não precisa documentar os valores

de configuração. Novos segredos serão criados como parte do processo de restauração

quando a nova instância for inicializada.

Backup do Tableau Server para recuperação

OTableau Server inclui comandos executados para gerar dados de backup para o Tableau

Server.

Antes de fazer backup do Tableau Server, verifique se as permissões estão configuradas

corretamente para os seguintes cenários:

l O Tableau Server instalado em uma unidade não padrão: se você tiver instalado o
Tableau Server em uma unidade ou pasta não padrão, será necessário configurar
manualmente as permissões para a conta de Serviço de rede. Talvez seja neces-
sário configurar também permissões adicionais para a conta de serviço Run As. Con-
sulte Instalando em um local não padrão.

l Ao fazer backup do Tableau Server noWindows para uma unidade de rede, a conta

daMáquina deve ter acesso de gravação ao compartilhamento de rede onde os

arquivos de backup são gravados (normalmente esse não é o caso e você é res-

ponsável fazer essa configuração, se quiser fazer backup do servidor para um com-

partilhamento de rede).

Para fazer backup dos dados de topologia e configuração do servidor, use o comando tsm

settings.

1. Os dados de topologia e configuração são incluídos ao executar o comando tsm

settings export. Os dados são exportados como umarquivo json. Especifique

o nome e a localização do arquivo json ao executar o seguinte comando:

tsm settings export -f <filename>.json
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Observação: como o backup contém segredos, recomendamos que você crip-

tografe o backup e o armazene em um local seguro. Para obter mais informações

sobre os segredos do Tableau Server, consulte Gerenciar segredos do servidor.

2. Backup dos dados do repositório e do Armazenamento de arquivos. O backup dos

dados do repositório é feito com o comando tsm maintenance backup. Espe-

cifique o nome e a localização do arquivo de backup ao executar o seguinte comando:

tsm maintenance backup -f <filename>.tsbak -d

Oarquivo de backup é reunido em um local temporário no diretório de dados e, em

seguida, gravado no diretório definido na variável base-

filepath.backuprestore do TSM. Como padrão:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\<filename>.tsbak

Para obter mais informações sobre os arquivos de backup e como alterar o local, con-

sulte tsm File Paths.Observação:mesmo ao alterar o local do backup, o processo de
backup usa um local temporário no diretório de dados para reunir o arquivo de

backup.

Observação: quando o Armazenamento de arquivos é configurado fora do Tableau
Server, não é possível usar o comando tsmmaintenance backup para fazer backup

dosDados do Tableau Server. Para obter mais informações sobre como fazer

backup desses dados, consulte Backup e restauração com o Armazenamento de

arquivos externo.

Restauração de uma funcionalidade do núcleo do Tableau Server

Oprocedimento abaixo usa os ativos das duas seções anteriores para reconstruir um

Tableau Server em um cenário de recuperação.
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Observação: se for necessário restaurar apenas o repositório em umTableau Server

que, fora isso, funcione normalmente, consulte Restaurar de um backup. Se você esti-

ver executando uma implantação distribuída e o seu nó inicial falhou, consulte Recu-

peração de falha no nó inicial.

Os seguintes ativos precisam estar disponíveis:

l Dados de topologia e configuração: é o arquivo json gerado pelo comando tsm set-

tings export.

l

Arquivo de backup de repositório: este é o arquivo com uma extensão .tsbak gerada

pelo comando tsm maintenance backup.

Só é possível restaurar a partir de um backup que tenha omesmo tipo de arma-

zenamento de identidades que o servidor que está rodando. Por exemplo, um

backup de um servidor que usa autenticação local pode ser restaurado para um

Tableau Server inicializado por autenticação local, mas um backup de um servidor

que usa autenticação por Diretório ativo não pode ser restaurado para um servidor

inicializado por autenticação local.

Ao usar o tsm maintenance restore para restaurar os dados do Tableau, os

arquivos de dados de extração e os conteúdos do banco de dados PostgreSQL são

substituídos pelo conteúdo do arquivo de backup (.tsbak). Se você estiver exe-

cutando uma instalação distribuída do Tableau Server, execute a restauração no nó

que executa o Controlador TSM (geralmente é o nó inicial).

l Ativos de backup: esses ativos incluem a lista de configurações documentadas, con-

forme citado na seção anterior.

Para restaurar um Tableau Server independente
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1. No computador onde deseja restaurar o Tableau Server, Instalar o TSM. Se a sua

empresa usou contas de usuário de sistema não padrão, conforme descrito no

começo da seção deste tópico, será necessário especificar os usuários durante esta

etapa.

2. Ativar e registrar o Tableau Server.

3. (Opcional). Configure o firewall local. Consulte "Configuração do firewall local" em

Antes da instalação....

4. (Opcional). Verifique o LDAP.

5. Inicialize o Tableau Server. Consulte Configurar as definições do nó inicial.

6. Importe os dados de topologia e configuração. Copie o arquivo de backup json de

topologia e configuração para o computador pessoal. Importe o arquivo de con-

figuração executando o seguinte comando:

tsm settings import -f <filename>.json

7. (Opcional). Aplique as alterações pendentes. Em umprompt de comando, execute:

tsm pending-changes apply

8. Reinicie o Tableau Server. Em umprompt de comando, execute:

tsm restart

9. Restaure os dados do repositório. Consulte Restaurar de um backup.

Para restaurar um cluster do Tableau Server

1. No nó inicial, Instalar o TSM. Se a sua empresa usou contas de usuário de sistema

não padrão, conforme descrito no começo da seção deste tópico, será necessário
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especificar os usuários durante esta etapa.

2. No nó inicial, Ativar e registrar o Tableau Server.

3. (Opcional). No nó inicial, configure o firewall local. Consulte "Configuração do

firewall local" emAntes da instalação....

4. No nó inicial, verifique o LDAP (opcional) e inicialize o Tableau Server. Consulte Con-

figurar as definições do nó inicial.

5. No nó inicial, execute tsm topology nodes get-bootstrap-file --

file <path\file>.json.

6. Copie o arquivo bootstrap.json para todos os nós adicionais do cluster.

7. Em cada nó adicional do cluster, instale o pacote do Tableau Server.

8. No nó inicial, execute o tsm topology list-nodes -v e verifique se os

nomes dos nós não foram alterados nas configurações de topologia exportadas.Se

os nomes dos nós foram alterados, as configurações de topologia devem ser atu-

alizadasmanualmente com novos nomes ou os processos devem ser configurados

manualmente.

9. O processo do Controlador do cluster é necessário em todos os nós e precisa ser adi-

cionado explicitamente. A partir do nó inicial, adicione uma instância do Controlador

do cluster a cada nó adicional, em que <nodeID> é a ID de um dos nós adicionais.

Adicione o processo a cada nó separadamente. Neste exemplo, adicionamos o Con-

trolador do cluster aos nós 2 e 3:

tsm topology set-process -n node2 -pr clustercontroller -c

1

tsm topology set-process -n node3 -pr clustercontroller -c

1

tsm pending-changes apply

10. No nó inicial, Implantar um ensemble do Serviço de coordenação. A configuração de
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ensemble deve corresponder à sua configuração anterior.

11. No nó inicial, importe os dados de topologia e configuração. Copie o arquivo de

backup json de topologia e configuração para o computador pessoal. Importe o

arquivo de configuração executando o seguinte comando:

tsm settings import -f <filename>.json

12. No nó inicial, aplique as alterações pendentes. Em umprompt de comando, execute:

tsm pending-changes apply

13. No nó inicial, reinicie o Tableau Server. Em umprompt de comando, execute:

tsm restart

14. No nó inicial, restaure os dados do repositório. Consulte Restaurar de um backup.

Restaurar outra funcionalidade

Se o servidor anterior tiver sido configurado com os seguintes recursos, você precisará rea-

bilitar e reconfigurá-los no servidor restaurado:

l Soluções de autenticação: OpenID, SSL externo e autenticação confiável. Consulte

Autenticação.

l Personalizações do site: consulte tsm customize.

l Para habilitar o acesso ao repositório do PostgreSQL: consulte tsm data-access repo-

sitory-access enable.

Criptografe novamente as extrações após a restauração

Opcionalmente, se estiver usando o recurso de criptografia de extração em repouso, depois

que o backup for restaurado, você poderá criptografar novamente as extrações usando cha-

ves de criptografia diferentes. Consulte Extrair criptografia em repouso.

Execute o tabcmd reencryptextracts <site-name> para criptografar novamente

as extrações em determinado site. Para obter mais informações, consulte reencryptextracts.
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Execute esse comando em cada site que armazena extrações criptografadas. Depen-

dendo do número de extrações criptografadas no site, essa operação pode consumir uma

carga significativa de processamento de servidor. Considere executar essa operação fora

do horário comercial.

Fazer backup dos dados do Tableau Server

É importante fazer backup do Tableau Server regularmente como parte damanutenção e

administração apropriada do seu servidor. É possível usar o comando tsm main-

tenance restore para restaurar backups do Tableau Server criados usando o

comando tsm maintenance backup. Backups de bancos de dados feitos de outras

maneiras e instantâneos damáquina virtual não são fontes válidas para restaurar o

Tableau Server, então é importante ter um backup atualizado.

Só é possível restaurar a partir de um backup que tenha omesmo tipo de armazenamento

de identidades que o servidor que está rodando. Por exemplo, um backup de um servidor

que usa autenticação local pode ser restaurado para umTableau Server inicializado por

autenticação local, mas um backup de um servidor que usa autenticação por Diretório ativo

não pode ser restaurado para um servidor inicializado por autenticação local.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Fazer backup dos dados do Tableau

Server.

Os dados do Tableau Server incluem arquivos de dados de extração, bem como o banco

de dados PostgreSQL do Tableau, que contémmetadados da pasta de trabalho e do usu-

ário e dados de configuração. Quando você usa o TSMpara criar um backup, tudo isso é

salvo em umúnico arquivo criado com a extensão .tsbak. Se você estiver executando uma

instalação distribuída do Tableau Server, é feito um backup dos dados de todos os nós.

A frequência dos seus backups depende do seu ambiente, incluindo a intensidade de uso

de seu servidor e o número e a frequência de alterações do conteúdo e do usuário. Qual-

quer alteração ou atualização que acontecer após o backup será perdida se houver uma
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falha no sistema e você precisar restaurar o Tableau Server. Quantomais atividade, mais

frequentemente você precisará fazer backup no servidor.

Além dos backups regulares, sempre crie um backup antes de atualizar para uma nova ver-

são do Tableau Server. O processo de atualização não cria um backup, exceto quando a ver-

são do PostGRES está sendo atualizada e, em seguida, o processo de atualização cria um

backup somente do PostGRES para ser usado internamente.

Para ajudar na proteção contra perda de dados, após criar o backup, armazene o arquivo .ts-

bak em um computador que não faça parte da instalação do Tableau Server.

Uso do espaço em disco para backup

Oespaço em disco livre necessário para criar um backup varia dependendo da quantidade

de dados nos repositório e no armazenamento de arquivos do Tableau Server, além de sua

localização com o serviço tabadmincontroller. Durante os backups, as tarefas em segundo

plano para limpeza de extrações antigas são temporariamente pausadas. Isso significa que,

durante o backup, as atualizações de extração deixarão os arquivos extras no lugar, adi-

cionando ao uso de espaço em disco. Se o backup demorar muito ou se a organização usar

muitas extrações regularmente atualizadas, isso poderá resultar em uma quantidade sig-

nificativa de uso de espaço em disco temporário. Esses arquivos temporários serão remo-

vidos depois que o backup for concluído.

A tabela a seguir lista os requisitos de espaço em disco para backup com base em se o nó

hospeda o repositório, no armazenamento de arquivos, no controlador ou alguma com-

binação deles. Em ambientes do Tableau Server com vários nós, você precisa estimar o

espaço em disco necessário em cada nó.

Repositório Armazenamento
de arquivo

Controlador Espaço em disco necessário

Dados de repositório 3x + 250MB

Para obter uma estimativa dos dados

do repositório, verifique o tamanho
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do diretório <data direc-

tory>/pgsql/data/base.

Para obter o tamanho exato dos

dados de repositório, abra o arquivo

de backup e use o tamanho do

arquivo workgroup.pg_dump.

Dados do armazenamento de arqui-

vos 1.5x

Para obter uma estimativa dos dados

do armazenamento de arquivos

(extrações, fluxos etc.), verifique o

tamanho do diretório <data direc-

tory>/dataengine.

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 2.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 1.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 1.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 2.5x

Dados de repositórios 3x + 250 MB +
dados do armazenamento de arqui-
vos 1.5x
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Otimização de backup no Tableau Server

Há váriasmaneiras demaximizar a eficiência do backup. Seu ambiente pode afetar a efi-

ciência de cada um deles, então teste com seus dados para ver o que funcionamelhor.

Otimização com configurações de topologia:

l Colocalizar o Armazenamento de arquivos no mesmo nó que o Controlador de admi-
nistração pode reduzir o tempo necessário para fazer backup do Tableau Server,
reduzindo ou eliminando a necessidade de transferir dados entre nós durante o pro-
cesso de backup. Isso é especialmente verdade se sua organização usa muitos extra-
tos.

l A colocalização do repositório (pgsql) com o nó Controlador de administração tam-
bém pode ajudar a reduzir o tempo de backup, mas a economia de tempo é menos sig-
nificativa do que a do Armazenamento de arquivos.

OControlador de administração geralmente está no nó inicial, a menos que você tenha tido

uma falha no nó inicial e movido o controlador para outro nó.

Otimização com estratégias de backup:

Backup é um processo que utilizamuitos recursos. Se possível, é uma boa estratégia fazer

seus backups durante os horáriosmenosmovimentados. No entanto, isso depende de seus

requisitos de restauração e com que frequência os dados do Tableau Server são atu-

alizados. Para obter uma explicação detalhada sobre backup e recuperação de desastres,

consulte Recuperação de desastres do Tableau Server. Aqui estão algumas estratégias de

backup, adote-as para suas necessidades

l Tipo de armazenamento: os discos de estado sólido são recomendados em geral
para backups. O SSD ajuda a tornar logo os seus backups mais rápidos e completos,
em comparação com os discos giratórios tradicionais.

l Compactação de backup: você tem a opção de executar seus backups com ou sem

compactação. Quando você fizer seu backup com compactações, seu tamanho de

backup será relativamentemenor, mas você pode perceber um desempenhomais

lento. Então, se o seu objetivo émais velocidade, escolha a opção --skip-
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compression:

Use a opção --skip-compression ao fazer backup do Tableau Server. Isso cria

o backup sem usar compactação e resulta em umarquivo de backupmaior, mas

pode reduzir o tempo necessário para que o backup seja concluído. Para obter mais

informações, consulte tsmmaintenance backup.

l Backup instantâneo: essa opção só estará disponível se você tiver configurado o
servidor Tableau Server com Armazenamento de arquivos externos. Embora o
desempenho dos backups instantâneos dependa do tipo de armazenamento conec-
tado à rede, em geral eles são mais rápidos do que os backups tradicionais do
Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Armazenamento de arquivos
externo do Tableau Server.

Criar um backup usando a interface de linha de comandos (CLI) do TSM

Use o comando tsm maintenance backup para criar um backup dos dados geren-

ciados pelo Tableau Server. Estes dados incluem arquivos de dados de extração e o banco

de dados PostgreSQL do Tableau, que contémmetadados da pasta de trabalho e do usu-

ário.

Antes de fazer backup do Tableau Server, verifique se as permissões estão configuradas

corretamente para os seguintes cenários:

l O Tableau Server instalado em uma unidade não padrão: se você tiver instalado o
Tableau Server em uma unidade ou pasta não padrão, será necessário configurar
manualmente as permissões para a conta de Serviço de rede. Talvez seja neces-
sário configurar também permissões adicionais para a conta de serviço Run As. Con-
sulte Instalando em um local não padrão.

l Ao fazer backup do Tableau Server noWindows para uma unidade de rede, a conta

daMáquina deve ter acesso de gravação ao compartilhamento de rede onde os

arquivos de backup são gravados (normalmente esse não é o caso e você é res-
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ponsável fazer essa configuração, se quiser fazer backup do servidor para um com-

partilhamento de rede).

Para fazer backup dos dados de configuração do servidor, use o comando tsm settings. Ao

usar o comando tsm maintenance backup, a data atual é anexada ao arquivo de

backup:

tsm maintenance backup -f <backup_file> -d

Para obter mais informações, consulte tsmmaintenance backup.

Criar um backup de pré-atualização

Você deve sempre criar um backup antes de atualizar o Tableau Server. Tambémé pos-

sível criar um backup durante a execução do Tableau Server eminimizar a quantidade de

tempo de indisponibilidade do servidor durante a atualização. O processo para criar um

backup de pré-atualização é omesmo para a criação de backups regulares, com uma con-

sideração adicional para as instalações distribuídas.

Observação: desinstale o Tableau Server de dos nós que não serão incluídos na nova
instalação para evitar conflitos entre os nósmais antigos e a nova instalação.

Backups durante upgrades

Durante uma atualização do Tableau Server, quando necessário, um backup temporário do

banco de dados é criado para permitir migrações que ocorrem como parte de atualizações.

Isso é feito durante a atualização e, namaioria dos casos, não tem impacto perceptível no

processo de atualização. Em certos casos especiais, pode haver impactos adicionais:

l Atualizações para o Tableau Server 2022.1 (ou posterior) da versão 2021.4 (ou ante-
rior) —Se você fizer atualizações Azuis/Verdes ou atualizar manualmente o Tableau
Server 2021.4 (ou anterior) usando o método demanutenção tsm (backup e res-
tauração) , você deverá habilitarlegacy-identity-mode antes de poder
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restaurar para o Tableau Server 2022.1 (ou posterior). Para obter mais informações,
consulte Solucionar problemas commigração de identidade.

l Principais atualizações de pgsql— Se uma atualização incluir uma atualização de

versão principal no banco de dados usada para o repositório do Tableau, o backup

de atualização interna será feito sem compactação para economizar tempo. Isso

requer espaço adicional de disco temporário durante o processo de atualização.

Versões do Tableau Server que incluem uma atualização de banco de dados de ver-

são principal; 2020.4.

Agendamento e gerenciamento de backups

A partir de 2020.4.0, você pode usar comandos tsm para agendar um backup. Você pre-

cisa fazer isso na linha de comando (não há interface do TSMpara agendar backups). O

comando tsm maintenance backup permite que você crie e atualize os horários de

backup. Os comandos tsm schedules lhe dão a capacidade de visualizar, excluir, pau-

sar, retomar e atualizar horários.

Para agendar um backup:

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (o nó onde o TSM

está instalado).

2. Execute o seguinte comando:

tsm maintenance backup -f <backup-file> -sr <recurrence> -

st <time-to-run> -sd <days-to-run> -sn <schedule-name>

Por exemplo, para criar uma agenda de backup chamada "backupmensal" exe-

cutada no dia 15 de cadamês às 2 damanhã e gerar um arquivo chamado

<yyyy.mm.dd.hh.mm>-ts-mid_month_backup.tsbak:

tsm maintenance backup -f ts-mid_month_backup -sr monthly

-st 02:00 -sd 15 -sn monthly-backup
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Para visualizar um backup agendado:

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (o nó onde o TSMestá

instalado).

2. Execute o seguinte comando:

tsm schedules list

Você pode classificar os horários pelo horário de execução agendado, domais cedo

para omais recente, ou pelo nome usando as opções --next-run ou --sche-

dule-name. Você pode exibir alternadamente detalhes para uma única agenda

usando a opção --schedule-id. Quando você visualiza uma única agenda, você

vê detalhes adicionais sobre ela, incluindo quando foi criada, quantas vezes foi exe-

cutada e opções específicas usadas quando ela é executada. As opções de trabalho

sãomostradas no formato JSON como "Job args".

Para atualizar um backup agendado:

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (o nó onde o TSMestá

instalado).

2. Execute o seguinte comando:

tsm schedules update --schedule-id <ID> --schedule-time

<time-to-run> --schedule-recurrence <frequency> --schedule-

days <day-to-run>

Observações: oara adicionar ou alterar um nome, use o comando tsm-main-

tenance-backup.

Para suspender ou retomar uma agenda de backup:

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (o nó onde o TSMestá

instalado).

2. Execute um dos seguintes comandos:
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l Para suspender uma agenda:

tsm schedules suspend --schedule-id <scheduleID>

l Para retomar uma agenda suspensa:

tsm schedules resume --schedule-id <scheduleID>

Criar o script para o processo de backup

Caso faça o backup frequentemente, talvez deseje criar um script que execute o backup e

as tarefas relacionadas. Essas tarefas incluem:

l Limpe arquivos e pastas antes de executar o backup.

l Executar o próprio backup.

l Copiar o arquivo de backup em um computador separado para proteção.

Esta seção discute os comandos tsm que podem ser usados em conjunto para executar

um backup e as tarefas relacionadas.

Observação: o TSMé umarquivo de lote. Para executar comandos tsm emoutro

arquivo de lote, use o comando call . Por exemplo, "call tsm maintenance

ziplogs”. Executar essa ação retornará o controle para o arquivo de lote. Você tam-

bém precisa fazer autenticação no TSMantes de emitir qualquer comando. Para obter

mais informações, consulte Autenticação com aCLI tsm.

Para obter informações adicionais sobre o script de comandos do TSM, consulte os Fóruns

da Comunidade do Tableau.

Remover arquivos de log e limpar pastas temporárias

É possível limpar o arquivo de registro antigo do Tableau Server e os arquivos temporários

para reduzir o tempo de criação de um backup e garantir que o arquivo de backup seja o

menor possível.
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Para limpar os arquivos de log anteriores a alguns dias, execute o seguinte comando:

tsm maintenance cleanup

Executar o backup

Observação: Ao fazer backup do Tableau Server noWindows para uma unidade de

rede, a conta daMáquina deve ter acesso de gravação ao compartilhamento de rede

onde os arquivos de backup são gravados (normalmente esse não é o caso e você é res-

ponsável fazer essa configuração, se quiser fazer backup do servidor para um com-

partilhamento de rede).

Para criar o backup, use o comando tsm maintenance backup:

tsm maintenance backup --file <backup_file> --append-date

Observe o seguinte sobre o comando:

l Adicione --append-date ao comando para incluir a data no nome de arquivo de

backup.

l Oarquivo de backup é reunido em um local temporário no diretório de dados e, em

seguida, gravado no diretório definido na variável base-

filepath.backuprestore do TSM. Como padrão:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\<filename>.tsbak

Para obter mais informações sobre os arquivos de backup e como alterar o local, con-

sulte tsm File Paths.Observação:mesmo ao alterar o local do backup, o processo de
backup usa um local temporário no diretório de dados para reunir o arquivo de

backup.
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Copiar um arquivo de backup em outro computador

Como uma prática recomendada, após a criação do backup, copie o arquivo de backup em

outro local, que seja separado do Tableau Server.

Restaurar de um backup

Use o comando tsm maintenance restore para restaurar seus dados do Tableau

Server. Isso pode ser útil caso haja uma falha de sistema e seja necessário restaurar seus

dados, caso precise voltar para uma versão anterior do Tableau Server (por exemplo, se

houver problemas com umatualização) ou caso esteja movendo o Tableau Server para um

novo hardware. É possível usar o comando tsm maintenance restore para res-

taurar backups do Tableau Server criados usando o tabadmin backup e o tsm main-

tenance backup.

Limitações ao restaurar o Tableau Server

l Se você fizer atualizações Azuis/Verdes ou atualizar manualmente o Tableau Server

2021.4 (ou anterior) usando ométodo demanutenção tsm (backup e restauração) ,

você deverá habilitarlegacy-identity-mode antes de poder restaurar para o

Tableau Server 2022.1 (ou posterior). Para obter mais informações, consulte Solu-

cionar problemas commigração de identidade.

l Backups de bancos de dados feitos de outrasmaneiras e instantâneos damáquina

virtual não são fontes válidas para restaurar o Tableau Server.

l Ao usar o tsm maintenance restore para restaurar os dados do Tableau, os

arquivos de dados de extração e os conteúdos do banco de dados PostgreSQL são

substituídos pelo conteúdo do arquivo de backup (.tsbak). Se você estiver exe-

cutando uma instalação distribuída do Tableau Server, execute a restauração no nó

que executa o Controlador TSM (geralmente é o nó inicial).

l Só é possível restaurar a partir de um backup que tenha omesmo tipo de arma-

zenamento de identidades que o servidor que está rodando. Por exemplo, um
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backup de um servidor que usa autenticação local pode ser restaurado para um

Tableau Server inicializado por autenticação local, mas um backup de um servidor

que usa autenticação por Diretório ativo não pode ser restaurado para um servidor ini-

cializado por autenticação local.

l Você só pode restaurar um arquivo de backup para uma versão do Tableau Server

que seja amesma oumais recente que a versão em que o backup foi criado. Você

não pode restaurar para uma versãomais antiga do Tableau.

l A partir da versão 2022.3, não há suporte para backups criados usando tabadmin

("backups pré-TSM"). Você não pode restaurar um backup pré-TSMpara Tableau

Server versão 2022.3 ou posterior.

l Durante a restauração, o processo de restauração iniciará uma reindexação com-

pleta do conteúdo e dos ativos externos gerenciados pelo Tableau Server. Esse pro-

cesso consome recursos de CPU que podem ser perceptíveis durante o backup e

restauração.

Restaurar o Tableau Server de um arquivo de backup

Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

1. (Opcional) Copie o arquivo .tsbak no local do arquivo padrão.

O comando restore exige um arquivo de backup no diretório definido na variável

basefilepath.backuprestore do TSM. Como padrão:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\
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Para obter mais informações sobre os caminhos do arquivo e como alterá-los, con-

sulte tsm File Paths.

Observação: se estiver restaurando um backup copiado na pasta de backups,

certifique-se de que a conta de serviço Run As, que pode ser encontrada na

interface do usuário naWeb do TSMemSegurança, tenha pelomenos acesso
de leitura ao arquivo de backup. Caso contrário, o processo de restauração

pode não ser capaz de descompactar o arquivo de backup e a restauração

falhará.

2. Interrompa o servidor. Em umprompt de comando, digite:

tsm stop

3. Restaure a partir de um arquivo de backup: Em umprompt de comando, digite:

tsm maintenance restore --file <file_name>

Na linha acima, substitua <file_name> pelo nome do arquivo de backup que

deseja usar para fazer a restauração.

4. Reinicie o servidor:

tsm start

Manutenção do servidor

Como administrador, você deverá conferir o status do servidor, analisar emonitorar a ati-

vidade no servidor, gerenciar as tarefas agendadas ou realizar determinadas atividades de

manutenção, por exemplo, desmarcar as senhas de conexão de dados salvas. Além disso,

existem várias configurações que talvez você queira especificar para personalizar a expe-

riência do usuário para pessoas que usam o servidor. Você pode executar algumas dessas

tarefas na páginaGeral da página Status e de outras páginas da página Configurações.

1866 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Exibir o status de processos do servidor

Para exibir o status do processo do servidor, execute um comando da CLI do TSMou

acesse a interface do usuário naWeb ou as páginas de administração do TSMno Tableau

Server.

Exibição de status do processo com a CLI do TSM

Execute o seguinte comando:

tsm status -v

Este comando produz todos os processos configurados na instância e o status cor-

respondente.

Exibição de status do processo na interface do usuário na Web

Há duas localizações no Tableau Server ou no Tableau ServicesManager (TSM) em que os

administradores podem visualizar o estado dos processos do Tableau. Talvez você possa

acessar um ou os dois locais, dependendo de como sua conta e servidor forem con-

figurados. A maioria das informações de status de processo exibidas estão duplicadas nas

duas páginas Status. Esta seção explica cada página e identifica quais são específicas para

cada uma.

Observação As páginas de status exibidas em ambos os locais da interface do usuário

naWebmostram um subconjunto dos processos totais configurados em umdeter-

minado nó. Para exibir todos os processos, execute o comando da CLI do TSM, tsm

status -v.

l A página de status do Tableau ServicesManager (TSM) é acessível no TSMe pode

ser visualizada por administradores do TSM. Você deve poder fazer logon no TSM

para visualizá-la. Para obter informações de logon no TSM, consulte Fazer logon na

interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

l A página de status do Tableau Server aparece na interface do usuário naWeb do
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Tableau Server e é acessível para administradores do Tableau Server. Essa página

inclui processos do Tableau Server, além de links para a documentação de solução

de problemas caso um processo não esteja executando conforme o esperado. Se

passar o cursor pelo indicador de status de um processo, uma dica de ferramente

mostra o nome do nó e a porta onde o processo está sendo executado. A página de

status do Tableau Server nãomostra os processos do TSM. Para obter informações

sobre o logon no Tableau Server como umadministrador, consulte Fazer logon na

área de administração do Tableau Server.

Página de status do Tableau Services Manager (TSM)

A página de status do TSMmostra o estado dos processos de servidor, incluindo o Con-

trolador TSMe o Servidor de licença. Esses dois processos não são exibidos na página de

status do Tableau Server.
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Os possíveis indicadores de status estão listados na parte inferior da tabela:
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Páginas de status do Tableau Server

Os possíveis indicadores de status estão listados na parte inferior da tabela:

Quando o Tableau Server esiver funcionando corretamente, amaioria dos processos

serãomostrados como Ativo, Ocupado ou Passivo (Repositório):

l Ativo—o processo está funcionando como planejado. Consulte o Armazenamento
de arquivo em Solucionar problemas dos processos do servidor para obter detalhes
a respeito de possíveis estados ativos.
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l Ocupado—O processo está concluindo uma tarefa. Consulte o Armazenamento de
arquivo e Repositório em Solucionar problemas dos processos do servidor para obter
mais informações.

l Passivo—O repositório está no modo passivo, ou um processo não pode receber trá-
fego. Consulte o Repositório e Index and Search Server em Solucionar problemas dos
processos do servidor para obter mais informações.

l Não licenciado—O processo não é licenciado.
l Inativo—o processo está inoperante. As implicações variam, dependendo do pro-
cesso.

l Status indisponível—OTableau Server não conseguiu determinar o status do pro-
cesso.

Se houver informações adicionais, umamensagem será exibida sob o ícone de status e

links para a documentação adequada:

Observação: o Tableau Server foi projetado para ser autocorretivo. Se um serviço ou

processo parar de responder ou falhar, o Tableau Server tentará reiniciá-lo. Isso pode

levar de 15 a 30minutos para ser concluído. Por isso, reagir imediatamente a alertas de

serviço ou processo pode ser contraproducente, especialmente em uma instalação com

serviços redundantes que podem lidar com solicitações durante a reinicialização.

Para obter mais informações sobre como solucionar problemas de status do processo, con-

sulte Solucionar problemas dos processos do servidor.

Nó externo

Alguns processos podem ser configurados fora do Tableau Server. Por exemplo, o Arma-

zenamento de arquivos pode ser configurado em umSAN ouNAS, o repositório pode ser

implantado em uma instância AWS RDS. Nesses casos, a página de status do Tableau Ser-

ver mostra esses processos noNó externo com o statusE e a página de status do Tableau
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ServicesManager (TSM) mostra esses processos no nó externo com umamarca de veri-

ficação para indicar que o processo está configurado externamente.

Página de status do Tableau Server Manager (TSM) mostrando o Armazenamento
de arquivos conforme configurado fora do Tableau Server:

Página de status do Tableau Server mostrando o Armazenamento de arquivos
conforme configurado fora do Tableau Server:
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Acessar o status remotamente

Observação: as informações neste artigo se referem ao status da página do Tableau

Server. Para obter informações sobre o status da página do Tableau Server e do TSM,

consulte Exibir o status de processos do servidor.

Você deve ser um administrador do Tableau Server para ver a página Status do servidor,

mas pode conceder acesso remoto a outros computadores para permitir o acesso a uma ver-

são que pode ser lida pelo computador (XML) da tabela Status por usuários que não são

administradores e por computadores diferentes do nó do Tableau Server inicial. Isso pode

ser feito como parte de um processo demonitoramento remoto.

Para conceder acesso remoto ao status do Tableau:

1. Abra um prompt de comando como umadministrador e digite o seguinte:

tsm configuration set -k wgserver.systeminfo.allow_refer-

rer_ips -v <ip address>

No comando acima, <ip address> é o endereço IPv4 do computador para o qual
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você deseja habilitar o acesso remoto ao status XML do Tableau Server.

Por exemplo:

tsm configuration set -k wgserver.systeminfo.allow_refer-

rer_ips -v 10.32.139.31

Se estiver habilitando o acesso remoto paramais de um computador, use vírgulas

para separar cada endereço IP.

tsm configuration set -k wgserver.systeminfo.allow_refer-

rer_ips -v 10.32.139.31,10.32.139.35

2.

Confirme a alteração na configuração:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando

pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá

uma reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Agora, os usuários de computadores com os endereços IP que foram adicionados

podem exibir o status do processo do Tableau inserindo a URL http://<-

server>/admin/systeminfo.xml em umnavegador ou em uma linha de

comando (por exemplo, curl http://jsmith/admin/systeminfo.xml).

Se o Tableau Server foi configurado para funcionar com umbalanceador de carga

ou servidor proxy, use o nome de host ou endereço IP do nó inicial do Tableau Ser-

ver para acessar a versão XML da página de status.

Para obter detalhes sobre o XML retornado, consulte Obter o status do processo como

XML.
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Obter o status do processo como XML

Para obter uma versão do status de processos do servidor que o computador possa ler, ou

seja, uma versão do status em formato XML, use a URL a seguir:

http://my_tableau_server/admin/systeminfo.xml

É preciso fazer logon no Tableau Server para visualizar o status do processo por leitura com-

putadorizada, ou ter acesso remoto permitido.

O servidor retornará um relatório de status semelhante ao seguinte:

<systeminfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-ins-

tance">

<machines>

<machine name="my_tableau_server">

<repository worker="my_tableau_server:8060" status="Active"

preferred="false"/>

<dataengine worker="my_tableau_server:27042" sta-

tus="Active"/>

<applicationserver worker="my_tableau_server:8600"

status="Active"/>

<apiserver worker="my_tableau_server:8000" status="Active"/>

<vizqlserver worker="my_tableau_server:9100" sta-

tus="Active"/>

<dataserver worker="my_tableau_server:9700"

status="Active"/>

<backgrounder worker="my_tableau_server:8250" sta-

tus="Active"/>

<gateway worker="my_tableau_server:80" status="Active"/>

<searchandbrowse worker="my_tableau_server:11000" sta-

tus="Active"/>

<cacheserver worker="my_tableau_server:6379"

status="Active"/>

<filestore worker="my_tableau_server:9345" status="Active"

pendingTransfers="0" failedTransfers="0" syncTimestamp="2015-02-
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27T20:30:48.564Z"/>

<clustercontroller worker="my_tableau_server:12012" sta-

tus="Active"/>

<coordination worker="my_tableau_server:12000"

status="Active"/>

</machine>

</machines>

<service status="Active"/>

</systeminfo>

Valores de status no XML

l <process> worker - O nome do nó executando o processo e da porta que o pro-

cesso está usando.

l status - O status do processo no nó. Estes são os possíveis valores:Active, Pas-

sive, Unlicensed, Busy, Down, ReadOnly, ActiveSyncing, Sta-

tusNotAvailable, StatusNotAvailableSyncing, NotAvailable,

DecommisionedReadOnly, DecomisioningReadOnly, and Decom-
missionFailedReadOnly

l pendingTransfers - A quantidade de extrações de pastas de trabalho ou fontes de

dados que o nó precisa para sincronizar completamente. Estas representam itens

que foram publicados a este nó de armazenamento de arquivo, e itens que foram

publicados a outros nós de armazenamento de arquivo, e que precisam ser copiados

para este nó.

l failedTransfers - A quantidade de pastas de trabalho ou fontes de dados que não

foram transferidas a este nó de armazenamento de arquivo durante o último trabalho

automático. O trabalho automático é executado a cada 15-30minutos apro-

ximadamente, porém pode levar mais tempo ao transferir um grande número de

extrações ou grandes extrações.
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Transferências não sucedidas não necessariamente indicam umproblema com o

Tableau Server. O trabalho automático irá transferir arquivos que resultaram em

falhas durante a sincronização anterior. As razões para a falha na transferência de

arquivo são listadas nos registros.

l syncTimestamp - A hora, emUTC (TempoUniversal Coordenado), do último tra-

balho automático executado que sincronizou arquivos.

Solucionar problemas dos processos do servidor

Observação: as informações neste artigo se referem ao status da página do Tableau

Server. Para obter informações sobre o status da página do Tableau Server e do TSM,

consulte Exibir o status de processos do servidor.

Quando o Tableau Server esiver funcionando corretamente, os processos serãomostrados

como Ativo, Ocupado ou Passivo (Repositório). Se houver informações adicionais, uma

mensagem irá aparecer sob o ícone de status:

Possíveis indicadores de status são:

Se você estiver vendo váriasmensagens Status: desativado, verifique se a senha da

conta de serviço Run As não expirou. Se a senha tiver expirado, você deve atualizá-la no

Tableau Server, consulte Atualização da senha da conta de serviço Run As. Alterações de

permissão relacionadas à conta de serviço Run As tambémpodem causar várias falhas de

serviço, consulte Verificar permissões de pasta.
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Observação: o Tableau Server foi projetado para ser autocorretivo. Se um serviço ou

processo parar de responder ou falhar, o Tableau Server tentará reiniciá-lo. Isso pode

levar de 15 a 30minutos para ser concluído. Por isso, reagir imediatamente a alertas

de serviço ou processo pode ser contraproducente, especialmente em uma instalação

com serviços redundantes que podem lidar com solicitações durante a reinicialização.

As seções a seguir fornecem recomendações sobre a solução de problemas paramen-

sagens de status que podem ser visualizadas.

Controlador do cluster

Estamensagem só será exibida se você tiver mais de dois nós.

Status: inativo;Mensagem: "Nó danificado"

Umoumais dos seguintes é verdadeiro:

l O repositório do nó foi interrompido.

l O nó não pode responder a failover em outro lugar do cluster.

l Se o Tableau Server estiver configurado para alta disponibilidade e este for o repo-
sitório ativo, o failover ao repositório secundário é feito.

l Não há status disponível para o repositório ou armazenamento de arquivo neste nó.

Não é necessária nenhuma ação, amenos que o controlador de cluster esteja fre-

quentemente fora do ar, ou esteja fora do ar por um longo período de tempo.

Caso ocorra, realize as seguintes ações, em ordem, até que o problema seja resolvido:

1. Verifique o espaço em disco. Se houver pouco espaço em disco, salve os arquivos de
registro (use tsm maintenance ziplogs) caso precise deles para o Suporte, e
então remova os arquivos desnecessários.

2. Reinicie o Tableau Server.

3. Se o controle de cluster continuar fora do ar, salve os arquivos de registro (tsm
maintenance ziplogs) e entre em contato com o Suporte.
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Armazenamento de arquivo

Ostatus de armazenamento de arquivo reflete somente o estado do armazenamento de

arquivo quando a página foi carregada.

Um status ativo ( ) semmensagens indica que nenhuma extração estava sendo sin-

cronizada quando a página foi carregada. É possível que o trabalho atual "catch-all" esteja

em execução, sincronizando as extrações.

Status: ocupado;Mensagem: "Sincronizando"

"Sincronizando" normalmente indica que as extrações estavam sendo sincronizadas entre

nós de armazenamento de arquivo quando a página foi carregada.

No entanto, amensagem "sincronizando" tambémé retornada após a instalação (em umnó

único nó e em vários nós). Depois da inicialização do Tableau , o status deve desaparecer

dentro de 15 ou 20minutos.

Status: inativo; "Extrações de dados não disponíveis"

Emuma instalação de nó único: "Extrações de dados não disponíveis" indica que extrações

existentes podem estar disponíveis, mas haverá uma falha ao publicar/atualizar. Em ins-

talações de vários nós, estamensagem indica que a sincronização de extração não será

bem sucedida neste nó.

Não é necessária nenhuma ação, amenos que o armazenamento de arquivo esteja fre-

quentemente fora do ar, ou esteja fora do ar por um longo período de tempo.

Caso ocorra, realize as seguintes ações, em ordem, até que o problema seja resolvido:

1. Verifique o espaço em disco. Se houver pouco espaço em disco, salve os arquivos de
registro (use tsm maintenance ziplogs) caso precise deles para o Suporte, e
então remova os arquivos desnecessários.

2. Reinicie o Tableau Server.

3. Se o controle de cluster continuar fora do ar, salve os arquivos de registro (tsm main-

tenance ziplogs) e entre em contato com o Suporte.
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Status: ocupado; "Descomissionando"

Estamensagem indica que este armazenamento de arquivo está nomodo somente leitura

e que quaisquer arquivos únicos neste nó serão replicados em outros nós de arma-

zenamento de arquivo.

Para remover este nó, espere até que amensagemmude para "Pronto para remoção".

Status: ativo; "Pronto para remoção"

Estamensagem indica que o armazenamento de arquivo está nomodo somente leitura.

É possível interromper com segurança o cluster (tsm stop) e remover os processos de

armazenamento de arquivos, ou remover o nó inteiro.

Status: ativo; "Falha no descomissionamento"

Estamensagem indica que o Armazenamento de arquivo está nomodo somente leitura, e

que ocorreu pelomenos uma falha de arquivo único ao replicar para outro nó de arma-

zenamento de arquivo.

Para resolver uma falha no descomissionamento:

1. Execute o comando tsm topology filestore decommission novamente.
2. Verifique o espaço no disco em outros nós de armazenamento de arquivo. Haverá

uma falha no descomissionamento se outro nó de armazenamento de arquivo não
tiver espaço suficiente para armazenar todas as extrações.

3. Verifique o arquivo tsm.log no nó inicial e nos adicionais para encontrar possíveis
erros.

4. Interrompa o Tableau Server (tsm stop) e tente executar o comando tsm topo-

logy filestore decommission novamente.
5. Coloque o nó de armazenamento de arquivo de volta no modo de leitura/gravação

(tsm topology filestore recommission), salve os registros e entre em
contato com o Suporte.

6. Com o Suporte: copie e mescle o diretório extracts deste nó de armazenamento
de arquivo com o mesmo diretório em outro nó de armazenamento de arquivo.
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Index and Search Server

Status: passivo;Mensagem: n/a

Emambientes com vários nós, um status passivo indica que o nó está funcionando con-

forme o esperado, mas não pode ingressar no cluster e receber tráfego.

Para obter o processo do Index and Search Server para o status ativo:

1. Use o comando tsm topology set-process para remover os processos passivos do

Index e do Search Server dos nós.

tsm topology set-process -n <Node> -pr indexandsearchserver

-c 0

2. Aplique as alterações (tsm pending-changes apply).

3. Reinicie o Tableau Server (tsm restart).

4. Use o comando tsm topology set-process para incluir o processo Index and Search

Server em nós um por vez.

tsm topology set-process -n <Node> -pr indexandsearchserver

-c 1

5. Aplique as alterações (tsm pending-changes apply).

6. Reinicie o Tableau Server (tsm restart).

7. Use o comando tsm status para verificar o status de indexandsearchserver nos

nós afetados.

Repositório

Status: ocupado;Mensagem: "Configurando"

Ousuário "Configurando" indica um oumais dos seguintes estados:
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l O repositório passivo está sendo sincronizado com o repositório ativo.

l O repositório não está pronto para failover.

l O repositório pode ter levado mais de dois minutos a mais que o repositório ativo e
está sendo instalado novamente (o que é mais rápido do que esperar por uma sin-
cronização).

l Ocorreu failover e este repositório ativo anterior está reunindo-se ao cluster.

Espere até que amensagem de status do repositório mude para "Passivo".

Se essamensagem não aparecer, ou se demorar para aparecer:

1. Verifique o espaço no disco e o espaço livre, se possível.

2. Verifique os registros do controle de cluster por erros.

3. Reinicie o nó.

Status: ocupado;Mensagem: "Sincronizando"

O repositório está sincronizando, por exemplo, depois de um failover.

Status: inativo;Mensagem: n/a

Quando o repositório mostra um status de inativo e não há nenhumamensagem, então, ele

estará em umdos seguintes estados:

l Se a instalação estiver configurada para alta disponibilidade, ocorreu failover do repo-
sitório.

l Processos estão reiniciando com configurações de conexão de base de dados atu-
alizadas após o failover.

l Se outro repositório ativo não estiver disponível, o Tableau Server está fora do ar.

Realize estas ações nesta ordem até que uma etapa resolva o problema:

1. Espere alguns minutos até que o controle de cluster reinicie.

2. Reinicie o Tableau Server.(tsm restart).
3. Verifique o espaço em disco. Se houver pouco espaço em disco, salve os arquivos de

registro (use tsm maintenance ziplogs) caso precise deles para o Suporte, e
então remova os arquivos desnecessários.

4. Reinicie o Tableau Server.
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5. Se o repositório continuar inacessível, salve os arquivos de registro (tsm main-

tenance ziplogs) e entre em contato com o Suporte.

Status: passivo;Mensagem: n/a

Umstatus passivo semmensagem indica que o nó está funcionando como planejado e que

está pronto para failover, se necessário.

VizQL Server

Status: sem licença;Mensagem: n/a

Para obter informações sobre o status não licenciado de um processo do VizQL Server, con-

sulte Manipular um processo do Server não licenciado.

Limpar senhas de conexão de dados salvas

Como administrador, se você permitir que os usuários salvem senhas das fontes de dados,

os usuários do servidor podem salvar senhas das fontes de dados em diversas visitas e

navegadores, para que as credenciais não sejam solicitadas cada vez que se conectarem a

uma delas.

Você pode redefinir as senhas de fontes de dados para todos os usuários do Tableau Ser-

ver. Isso os obrigará a entrar nas fontes de dados na próxima vez em que visitarem uma exi-

bição que exija autenticação do banco de dados. Os usuários do servidor tambémpodem

limpar suas senhas de conexão de dados salvas individualmente usando a página Pre-

ferências do usuário.

Para limpar senhas de conexões de dados salvas de todos os usuários do servidor:

1. Em um servidor de site único, clique emConfigurações > Geral. Em um servidor de

vários sites, clique emGerenciar todos os sites e clique emConfigurações >
Geral.
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2. EmCredenciais Salvas, clique em Limpar todas as credenciais salvas.

Sincronizar os grupos do Active Directory no servidor

Ousuário na função de administrador de servidor pode sincronizar todos os grupos (que

foram configurados no Tableau Server) de diretório externo (como o Active Directory) em

uma agenda regular ou sob demanda na guiaGeral da páginaConfigurações do ser-
vidor.
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Observação: no contexto da sincronização de usuário e de grupo, o Tableau Server
configurado com o armazenamento de identidades LDAP é equivalente ao Active Direc-

tory. Os recursos de sincronização do Active Directory no Tableau Server funcionam

perfeitamente com soluções de diretório LDAP devidamente configuradas.

Antes de começar

Antes de sincronizar grupos como descrito neste tópico, você deve primeiro importar o

grupo de diretório externo para o Tableau Server. Consulte Criar grupos pelo Active Direc-

tory.

Sincronização dos grupos de diretório externo em uma agenda

1. Site único: clique emConfigurações > Geral.

Vários sites: nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida,

emConfigurações > Geral.

2. Use a barra de rolagem da página atéSincronização do Active Directory, sele-
cioneSincronizar grupos do Active Directory em uma agenda regular.
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3. Selecione a frequência e o horário da sincronização.

4. Clique emSalvar.

Sincronização de todos os grupos de diretório externo sob demanda

A qualquer momento, é possível sincronizar os grupos do diretório externo (como o Active

Directory) com o Tableau Server para garantir que os novos usuários e as alterações no

diretório externo sejam refletidos em todos os grupos do diretório externo no Tableau Ser-

ver.

1. Site único: clique emConfigurações > Geral.

Vários sites: nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida,

clique emConfigurações > Geral.
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2. EmSincronização do Active Directory, clique emSincronizar todos os grupos.

Observação: a partir das versões 2021.1.23, 2021.2.21, 2021.3.20, 2021.4.15,
2022.1.11, 2022.3.3, 2023.1, um limite de tempo padrão de 4 horas limita quanto tempo

uma sincronização de grupo agendada pode levar antes de ser cancelada. Você pode

alterar esse limite de tempo se sua sincronização agendada for de gruposmuito gran-

des ou demorar mais do que isso. Para obter mais informações, consulte Sincronizar

todos os grupos do Active Directory em uma agenda e backgrounder.timeout.sync_ad_

group.

Exibição da atividade de sincronização

Você pode visualizar os resultados dos trabalhos de sincronização na exibição admi-

nistrativa Tarefas em segundo plano para não extrações. A Fila de sincronização
dos grupos do Active Directory coloca em filas e indica o número de tarefas deSin-
cronização do grupo do Active Directory que devem ser executadas.
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1. Único site: Clique emStatus.

Vários sites: Nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e, em seguida,

clique emStatus.

2. Clique no linkTarefas em segundo plano para não extrações.

3. Defina o filtro Tarefa para incluir a Fila de sincronização dos grupos do Active
Directory e aSincronização do grupo do Active Directory.

Navegue rapidamente para essa exibição administrativa clicando no linkExibir atividade
de sincronização na páginaConfigurações do servidor.

Definir uma função de site mínima para usuários em um grupo de diretório externo

Na página Grupos - Detalhes, é possível definir a funçãomínima de site para os usuários
do grupo, para ser aplicada durante a sincronização do Active Directory.

Essa configuração não executa a sincronização; em vez disso, ela define a funçãomínima

de site para ser aplicada ao grupo toda vez que uma sincronização for executada. O resul-

tado é que, quando você sincroniza grupos do diretório externo, os novos usuários são adi-

cionados ao site com a funçãomínima. Se um usuário já existir, a funçãomínima de site é

aplicada, caso proporcione ao usuário mais acesso em um site. Se você não definir uma

função de site mínima, novos usuários são adicionados comoNão licenciados como
padrão.

Observação:Uma função de site do usuário pode ser promovida, mas nunca rebai-
xada, com base na configuração de função de site mínima. Se um usuário já tem a

capacidade de publicar, essa capacidade será sempremantida. Para obter mais infor-

mações sobre a função de site mínima, consulte Funções de site, importação e sin-

cronização do Active Directory.

1. Em um site, clique emGrupos.

2. Na páginaGrupos, selecione um grupo.
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Clique emAções > Função de site mínima.

3. Selecione uma função de site mínima e clique emAlterar função de site.

O que acontece quando os usuários são removidos do diretório externo de origem? 

Os usuários não podem ser automaticamente removidos do Tableau Server por meio de

uma operação de sincronização do diretório externo. Os usuários desabilitados, excluídos

ou removidos de grupos no diretório externo permanecem no Tableau Server, para que os

administradores possam fazer a auditoria e reatribuir o conteúdo do usuário, antes da remo-

ção completa da conta de usuário. Para obter mais informações, consulte Comportamento

de sincronização ao remover usuários do Active Directory.

Melhora do desempenho da sincronização de grupos

A sincronização do diretório externo é realizada pelo processo do processador em segundo

plano. O processo do processador em segundo plano é omesmo usado para gerenciar e

criar extrações e tambémpara gerar conteúdo de assinatura. Em grandes empresas com

associação dinâmica de grupo e uso intenso de extração, o processo de sincronização de

grupos do diretório externo pode provocar interrupções indesejadas. Recomendamos exe-

cutar a sincronização de grupo durante o horário não comercial.
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Por padrão, o processo do processador em segundo plano realiza a sincronização em uma

operação serial. Isso significa que cada grupo é sincronizado, um após o outro, em um

único processo do processador em segundo plano. Se você estiver executando várias ins-

tâncias de processos do processador em segundo plano em umúnico Tableau Server ou

em uma implantação distribuída, considere habilitar o processamento paralelo para sin-

cronização do diretório externo. Quando o processamento paralelo do processador em

segundo plano é habilitado, a sincronização de grupo é distribuída por meio de vários pro-

cessos do processador em segundo plano para obter omelhor desempenho.

Para habilitar o processamento do processador em segundo plano paralelo para sin-

cronização de grupo, abra a CLI do TSMe digite os seguintes comandos:

tsm configuration set -k backgrounder.enable_parallel_adsync -v

true

tsm pending-changes apply

Definir a página inicial padrão para todos os usuários

Emuma nova implantação, quando os usuários entram no ambiente de criação naWeb do

Tableau Server, eles são encaminhados para a tela da Página inicial que exibe um banner

de boas-vindas com base na função. A Página inicial tambémmostra exibições recentes,

favoritos e o conteúdomais visualizado do site. Como o administrador de servidor, você

pode alterar a página de destino padrão dos usuários no nível de servidor e site. Por exem-

plo, você podemostrar todas as pastas de trabalho e, quando o usuário fizer logon, ele verá

as pastas de trabalho as quais tem acesso.

Para definir a página inicial padrão para todos os usuários

1. Exiba a página ou exibição filtrada que deseja que seja a página padrão que os usu-

ários verão ao fazer logon no site.

2. Selecione seu ícone de perfil no canto superior direito da página.

3. Para definir a página inicial para:
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l Todos os usuários em um site: clique em Definir como Página inicial e Para
usuários neste site.

l Todos os usuários no servidor: clique em Definir como Página inicial e Para
todos os usuários do servidor.

Páginas iniciais e hierarquia definidas pelo usuário

Os usuários podem definir suas próprias páginas iniciais por meio do ícone do perfil e rede-

finir as páginas iniciais nas configurações da conta (para obter informações, pesquise “Aces-

sar suas configurações de perfil e conta” na Ajuda on-line do Tableau Server referente ao

seu sistema operacional).

Se um usuário definir sua própria página inicial, ela substituirá qualquer página inicial defi-

nida por um administrador do servidor. Na próxima vez que o usuário fizer logon, ele será

encaminhado para a página inicial definida. Se um administrador do servidor definir páginas

iniciais para um servidor e um site, os usuários terão como padrão a página inicial definida

para eles (se houver), a página inicial do site e a página inicial do servidor. Se o usuário ou o

administrador não tiver definido uma página inicial, os usuários terão como padrão a Página

inicial.

Desabilitar a autenticação do cliente

Depois que os clientes conectados do Tableau (Tableau Desktop, TableauMobile, Tableau

Prep Builder, Bridge e tokens de acesso pessoal) fazem logon com êxito no Tableau Server,
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eles são autenticados automaticamente no futuro. As sessões de cliente conectado são

gerenciadas pelo acessoOAuth e por tokens de atualização.

Por padrão, todos os tokens de cliente OAuth são redefinidos após um ano. Um token de cli-

ente expira quando não é usado em 14 dias. Você pode alterar esses valores ao definir as

opções refresh_token.absolute_expiry_in_seconds e refresh_

token.idle_expiry_in_seconds. Consulte Opções do tsm configuration set.

Como administrador do Tableau Server, há a opção de desabilitar essa autenticação auto-

mática doOAuth para clientes conectados. Neste caso, o vencimento da sessão é regido

unicamente pelo comportamento da sessão do Tableau Server, que gerencia sessões de

criação daWeb. Consulte 10. Verificar a configuração de tempo da sessão.

As sessões de criação daWeb não são consideradas um "cliente conectado" e não usam

tokensOAuth.

Para desconectar imediatamente os clientes conectados do Tableau Server e exigir que os

usuários façam logon cada vez que se conectarem:

1. Nomenu do site, clique emGerenciar todos os sites e clique emConfigurações
> Geral.

2. EmClientes conectados, desmarque a opção Permitir que os clientes se
conectem automaticamente ao Tableau Server.

3. Clique emSalvar.

Remover arquivos desnecessários

Como prática recomendada, você devemonitorar regularmente o uso do espaço em disco

do servidor. Se o computador do Tableau Server tiver pouco espaço em disco, o impacto

pode ser significativo, inclusive causando uma falha. Se você perceber que o espaço está

acabando, pode arquivar o que quiser salvar e limpar arquivos desnecessários, liberando

espaço para o Tableau.
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Monitorar uso do espaço em disco

Há várias coisas que você pode fazer paramonitorar o uso do espaço em disco:

l Notificações: configure o Tableau Server para enviar notificações quando o espaço
em disco atingir níveis predeterminados. Para obter mais informações, consulte Con-
figurar notificação de evento do servidor.

l Exibições administrativas: use uma exibição administrativa pré-construída para ajudar
a monitorar o uso do espaço em disco. Para obter mais informações, consulte Espaço
em disco do servidor.

Reduzir o uso do espaço em disco

Para disponibilizar mais espaço em disco, execute as seguintes etapas:

l Armazene arquivos de registro: o Tableau Server gera arquivos de registro ao ser exe-

cutado. Eles podem ser úteis ao solucionar problemas, e quando você está tra-

balhando com o Suporte do Tableau, mas não precisa deixá-los no lugar

indefinidamente. Para economizar espaço em disco sem perder os registros, você

pode arquivá-los com o comando tsm maintenance ziplogs e, em seguida,

copiar o arquivo ziplogs em um computador que não faz parte da instalação do

Tableau paramanter em segurança. Para obter mais informações, consulte Ins-

tantâneos do arquivo de log (Arquivar logs).

l Limpe arquivos indesejados: depois de arquivar os registros que deseja salvar, use o

comando tsm maintenance cleanup para remover arquivos de registro com

mais de sete dias, arquivos temporários e, opcionalmente, linhas da tabela http_

requests no repositório do Tableau Server. Execute o comando cleanup regu-

larmente. Para obter mais informações sobre quais arquivos são removidos, consulte

tsmmaintenance cleanup.

l Remova outros arquivos: com o tempo o Tableau Server pode gerar arquivos que

não precisam ser mantidos. Além dos arquivosmencionados acima, fique atento a

arquivos como backups antigos de versões anteriores. Os arquivos de backup do

Tableau Server têm uma extensão .tsbak. Recomendamos fazer backup regular
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do Tableau e salvar os arquivos de backup em um computador que não faz parte da

instalação do Tableau Server para umamanutenção segura, mas uma vez que você

salvar o arquivo em outro local, poderá excluí-lo do computador do Tableau. Para

obter mais informações sobre arquivos de backup, incluindo como criá-los e onde

eles são salvos, consulte Fazer backup dos dados do Tableau Server.

Configurações do servidor (geral e personalização)

As configurações a seguir estão disponíveis nas páginasGeral ePersonalização emSer-
vidor - Configurações.

Muitas dessas configurações sãomovidas da página Configurações do servidor para a

página Configurações do site, quando hámais de um site no servidor. Elas sãomarcadas

com “Move-se para configurações do site em servidores de vários sites".

Geral

Configuração Descrição

Nome de site e ID

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Especifica o nome do site visto na interface do usuário
e a ID vista na URL do site. (Se estiver editando um site
Padrão, não é possível alterar a ID.)

Você não pode alterar a parte "#/site" da URL (por

exemplo, http://localhost/#/site/sales). Em ambientes

de servidor de vários sites, estes segmentos aparecem

naURL de sites diferentes do site Padrão.

Armazenamento

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Selecione Limite do servidor ouGB e, para a
segunda opção, insira o número de gigabytes que
deseja como limite para o espaço de armazenamento
para pastas de trabalho, extrações e outras fontes de
dados publicadas.

Se você definir um limite de servidor e o site excedê-lo,

os publicadores serão impedidos de carregar conteúdo

novo até que o site esteja dentro do limite novamente.
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Os administradores de servidor podem rastrear em que

ponto o site se encontra em relação ao seu limite

usando as colunas Armazenamentomáximo e Arma-

zenamento usado na página Sites.

Histórico de revisão

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Especifica o número de versões anteriores de pastas
de trabalho, fluxos e fontes de dados armazenadas no
servidor.

Gerenciamento de usuários

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Determina se apenas os administradores de servidor
podem adicionar e remover usuários e alterar as fun-
ções de site, ou se os administradores de site também
podem fazer isso.

Se você permitir que os administradores de site geren-

ciem usuários, especifique quantos usuários eles

podem adicionar ao site, selecionando uma destas

opções:

l O Limite do servidor adiciona o número de licen-
ças de assentos disponíveis do servidor. Para
um servidor com licenciamento baseado em
núcleo, não há limite.

l O limite de site permite que os administradores
de site adicionem usuários até um limite espe-
cificado por você.

l O limite de função de site permite que um admi-
nistrador de site adicione usuários de cada fun-
ção de site até o limite de licença especificado
para o site.

Para obter mais informações, consulte Exibir licenças

do servidor.
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Criação na Web

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Controla se a criação baseada em navegador está habi-
litada para o site. Quando a criação na Web para pas-
tas de trabalho é desativada, os usuários não podem
criar ou editar pastas de trabalho publicadas no ambi-
ente da Web do servidor, no entanto, devem usar o
Tableau Desktop para republicar a pasta de trabalho.
Quando a criação na Web para fluxos é desativada, os
usuários não podem criar ou editar fluxos publicados
do ambiente da Web do servidor, mas devem usar o
Tableau Prep Builder para republicar o fluxo.

Para obter mais informações, consulte Definir acesso e

funções de criação naWeb de um site na Ajuda do

Tableau Cloud.

Tableau Prep Conductor

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Controla se os usuários com permissões apropriadas
podem agendar e monitorar fluxos. O Tableau Prep
Conductor faz parte do Tableau Data Management.
Para obter mais informações, consulte Sobre o
Tableau Prep Conductor.

Tableau Catalog

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Desativa os recursos do Catalog quando o site do
Tableau Server ou Tableau Cloud é licenciado com
Data Management. Para obter mais informações, con-
sulte Desabilitar o Catalog.

Configurações de e-mail

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Especifica o endereço e o rodapé de mensagens vistos
em e-mails automáticos para alertas e assinaturas.

Desempenho da pasta de
trabalho após uma atu-
alização agendada

Pré-calcula pastas de trabalho visualizadas recen-
temente com atualizações programadas para abri-las
mais rapidamente. Para obter mais informações, con-
sulte Configurar desempenho da pasta de trabalho
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Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

após uma atualização agendada.

Métricas de desempenho da
pasta de trabalho

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Permite que os usuários do site coletem métricas sobre
o desempenho das pastas de trabalho, como a rapidez
com que carregam. Para iniciar o registro, os usuários
devem adicionar um parâmetro à URL da pasta de tra-
balho. Para obter mais informações, consulte Criar um
registro de desempenho.

Limpeza do keychain geren-
ciado

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Permite que os administradores do site gerenciem key-
chain de credenciais salvas para conexões OAuth no
site. Para obter mais informações, consulte Conexões
OAuth.

Suspender auto-
maticamente tarefas de atu-
alização da extração

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Para economizar recursos, o Tableau pode suspender
automaticamente as tarefas de atualização de extração
para pastas de trabalho inativas. Esse recurso se aplica
apenas a agendas de atualização executadas sema-
nalmente ou com mais frequência. Para obter mais
informações, consulte Suspender automaticamente as
atualizações de extração para pastas de trabalho ina-
tivas na Ajuda do Tableau Cloud.

Visibilidade do usuário

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Controla quais nomes de usuários e grupos são visíveis
para outros usuários. Para obter mais informações, con-
sulteGerenciar visibilidade do usuário na ajuda do
Tableau Cloud.

Disponibilidade de Per-
gunte aos dados

Move-se para configurações

Controla se o Pergunte aos dados está ativado ou desa-
tivado por padrão para fontes de dados. Pergunte aos
dados permite que os usuários consultem dados
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do site em servidores de vários

sites.

usando linguagem coloquial e veja automaticamente
visualizações. Para obter mais informações, consulte
Criar exibições automaticamente com o Pergunte aos
dados (AskData) na Ajuda do usuário do Tableau.

Disponibilidade de Explique
os dados

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Controla se os usuários do site com as permissões
apropriadas podem executar o Explique os dados e os
autores podem acessar as configurações do Explique
os dados. Para obter mais informações, consulte Con-
trole de acesso a Explicar os dados. Para saber mais
sobre Explique os dados, consulte Descobrir insights
mais rápido comExplicar os dados .

Acesso automático a meta-
dados sobre bancos de
dados e tabelas

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Concede automaticamente aos usuários certos recur-
sos para ativos externos usando permissões deri-
vadas. Para obter mais informações, consulte
Desativar permissões derivadas na ajuda do Tableau
Cloud.

Dados de linhagem con-
fidenciais

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Especifica se os dados de linhagem confidenciais
devem ser ofuscados ou filtrados quando os usuários
não tiverem as permissões apropriadas aos meta-
dados relacionados. Para obter mais informações, con-
sulte Dados de linhagem de confidenciais.

Extrair criptografia em
repouso

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Permite criptografar extrações .hyper enquanto elas
são armazenadas no Tableau Server. Os admi-
nistradores do Server podem impor a criptografia de
todas as extrações no site ou permitir que os usuários
criptografem todas as extrações associadas a deter-
minadas pastas de trabalho publicadas ou fontes de
dados. Para obter mais informações, consulte Extrair
criptografia em repouso.
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Tableau Mobile

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

l Ativar visualizações offline

Controla se as visualizações offline são geradas

para exibição, quando os usuários acessam o

site no TableauMobile. Para obter mais infor-

mações, consulte Dadosmóveis do Tableau

Desktop nos dispositivos noGuia de implantação

do TableauMobile.

l Habilitar bloqueio de aplicativo

Requer ummétodo biométrico ou senha do dis-

positivo para que os usuários abram o site no

TableauMobile. Para obter mais informações,

consulte Habilitar bloqueio de aplicativos para

adicionar segurança no guia de implantação do

TableauMobile.

Compartilhar

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Permite que os usuários compartilhem itens dire-
tamente com outros usuários. Quando um item é com-
partilhado, os destinatários recebem uma notificação e
o item é adicionado à sua página Compartilhado
comigo. Se isso não estiver ativado, os usuários só
poderão copiar um link para compartilhar. Para obter
mais informações, consulte Compartilhar conteúdo da
Web na Ajuda do usuário do Tableau.

Comentários

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Controla se os usuários podem adicionar observações
em um painel lateral de Comentários para cada exi-
bição e exibe um@mention a outros usuários do
Tableau para notificá-los por e-mail. Para obter mais
informações, consulte Comentários nas exibições na
Ajuda do usuário do Tableau.

Alertas orientados por
dados

Permite que os usuários recebam e-mails auto-
maticamente quando os dados atingem os limites-

Tableau Software 1899

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/mobile/mobile-admin/pt-br/admin_mobile_snapshots.htm
https://help.tableau.com/current/mobile/mobile-admin/pt-br/admin_mobile_snapshots.htm
https://help.tableau.com/current/mobile/mobile-admin/pt-br/admin_mobile_sso.htm#enable-app-lock-for-added-security
https://help.tableau.com/current/mobile/mobile-admin/pt-br/admin_mobile_sso.htm#enable-app-lock-for-added-security
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/shareworkbooks.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/shareworkbooks.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/comment.htm


Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

chave. Para obter mais informações, consulte Enviar
alertas direcionados por dados na Ajuda do usuário do
Tableau.

Marcação

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Especifica o número de marcas que os usuários podem
adicionar aos itens. O limite padrão é 50 marcas e o
máximo é 200. Para obter mais informações, consulte
Usar marcas.

Recomendações para exi-
bições

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Controla se as recomendações aparecem no site e se
os nomes dos usuários que olharam os itens reco-
mendados mostram nas dicas de ferramentas de reco-
mendação.

Observação: se você usar o Tableau Server, o
administrador poderá desativar asReco-

mendações.

Solicitar acesso

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Permite que os usuários enviem solicitações de acesso
aos proprietários de conteúdo ou projetos. Para obter
mais informações, consulte Permitir que os usuários do
site solicitem acesso ao conteúdo na Ajuda do Tableau
Cloud.

União cruzada de banco de
dados

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Determina onde o processo de união acontece ao com-
binar dados de várias fontes. Para obter mais infor-
mações, consulte Combinar tabelas de diferentes
bancos de dados na Ajuda do usuário do Tableau.

Tipo de conteúdo de métri-
cas

Controla se as métricas estão disponíveis no site.
Quando ativado, os usuários podem criar métricas com
base em visualizações e elas aparecem como um tipo
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Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

de conteúdo. Quando desativadas, as métricas não
aparecerão no site nem continuarão a sincronizar; no
entanto, você pode habilitar novamente o recurso para
trazer de volta métricas criadas anteriormente. Para
obter mais informações, consulte "Configurar para
Métricas" na Ajuda do Tableau Cloud ou Ajuda do
Tableau Server.

Fuso horário do site para
extrações

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

O fuso horário padrão para as fontes de dados base-
adas em extrações em um site é o Tempo Universal
Coordenado (UTC). Os administradores de site podem
definir um fuso horário diferente. Para obter mais infor-
mações, consulte Definir o fuso horário do site para
extrações na Ajuda do Tableau Cloud.

Executar agora

Em servidores de vários sites,

isso aparece nasCon-

figurações do servidor (na

parte inferior da página) e nas

Configurações do site.

Os administradores do servidor podem usar esta con-

figuração para permitir ou impedir que os usuários exe-

cutem as atualizações de extração, execuções de fluxo

e assinaturasmanualmente. Essa configuração pode

ser aplicada no nível do servidor para incluir todos os

sites no Tableau Server ou aplicada no nível do site

para incluir apenas sites específicos.

l Por padrão, essa opção é definida para permitir
que os usuários executem os trabalhos manu-
almente. Limpe a caixa de seleção para evitar
que os usuários executem os trabalhos manu-
almente.

l Isso se aplica apenas aos trabalhos iniciados
manualmente por um usuário na interface da
Web, chamadas de API REST ou comandos
tabcmd. Os trabalhos iniciados nas tarefas agen-
dadas continuarão a ser executados no horário
da agenda e não serão afetados.

l Selecione Executar agora para permitir que os
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usuários alterem o tipo de conexão (Em tempo
real/Extração) de fontes de dados na Web.

Gerenciar notificações

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Controla como os usuários do site podem receber noti-
ficações para eventos como extrações de trabalhos,
execuções de fluxo ou quando outro usuário com-
partilha conteúdo com eles ou os menciona em um
comentário. As notificações podem ser vistas em seu
site do Tableau através do centro de notificação ou envi-
adas por e-mail. Quando uma notificação é ativada, os
usuários podem configurar as preferências de noti-
ficação na página Configurações de conta.

Inscrições de fluxo

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Controla se os proprietários de fluxo podem agendar e
enviar e-mails com dados de saída de fluxo para si mes-
mos e para outras pessoas. Ao permitir assinaturas de
fluxo, você pode controlar se os dados de saída de
fluxo são incluídos no e-mail de assinatura e se os arqui-
vos de saída de fluxo são anexados ao e-mail. Para
obter mais informações, consulte Notificar usuários
sobre execuções de fluxo bem-sucedidas

Objetos de página da Web

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Controla se esses objetos do painel podem exibir URLs
de destino. Para obter mais informações, consulte
Segurança para objetos da página daWeb na Ajuda do
usuário do Tableau.

Espaço pessoal

Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

Permite que os usuários do site Creator e Explorer
criem e salvem conteúdo em um Espaço pessoal pri-
vado. Quando o Espaço pessoal está ativado, você
pode definir os limites de armazenamento do usuário.
Para obter mais informações, consulte Criar e editar
conteúdo privado no espaço pessoal .

Coleções Controla se as coleções estão disponíveis. Quando
você ativa as coleções, os usuários podem criar cole-
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Move-se para configurações

do site em servidores de vários

sites.

ções para organizar o conteúdo e navegar pelas cole-
ções disponibilizadas por outros usuários. Para obter
mais informações, consulteOrganizar itens em uma
coleção.

Registro de clientes OAuth Para um subconjunto de conectores, você pode regis-
trar um cliente OAuth personalizado para o site e subs-
tituir um cliente OAuth que foi configurado para o
servidor. Ao registrar um cliente OAuth personalizado,
você habilita conexões novas e existentes para usar o
cliente OAuth no nível do site, em vez do cliente OAuth
em todo o servidor. Para obter mais informações, con-
sulte Configurar Oauth personalizado para um site.

Aceleração da exibição Controla se os usuários do site Creator e Explorer
podem acelerar as exibições em suas pastas de tra-
balho para tempos de carregamento mais rápidos. Ao
permitir a aceleração de exibição, você pode definir um
número máximo de exibições a serem aceleradas e
pode optar por suspender automaticamente a ace-
leração para exibições que falham repetidamente na
tarefa de aceleração. Para obter mais informações, con-
sulte Aceleração da exibição.

Página inicial Vincula você à página inicial padrão atual do servidor
para todos os usuários. Para obter informações sobre
como alterar a página inicial padrão, consulte Definir a
página inicial padrão para todos os usuários. Os usu-
ários individuais poderão substituir essa configuração
(pesquise "Acessar suas configurações de conta e per-
fil" na Ajuda do Tableau Server para obter detalhes).

Acesso de visitantes Permite que os usuários visualizem e interajam com exi-
bições inseridas sem precisar entrar em uma conta do
Tableau Server. A permissão pode ser atribuída à
conta de usuário convidado para controlar a inte-
ratividade permitida para cada exibição. Essa opção
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estará disponível somente se você tiver uma licença de
servidor baseada em núcleo.

Esta opção pode ser usada comHabilitar logon auto-
mático, uma opção que pode ser selecionada durante
a Instalação.

Credenciais inseridas ao
conteúdo

l Permitir que os publicadores insiram credenciais

em uma fonte de dados, fluxo ou pasta de tra-

balho

Permite que publicadores anexem senhas a pas-

tas de trabalho publicadas ou fluxos que auten-

ticarão automaticamente usuários daWeb para

se conectarem a fontes de dados. As senhas são

anexadas às pastas de trabalho ou entradas de

fluxo e só podem ser acessadas no servidor. Por

exemplo, quando uma pasta de trabalho é

aberta no Tableau Desktop, os usuários ainda

precisarão inserir um nome de usuário e uma

senha para se conectarem à fonte de dados.

Quando essa configuração é desativada, todas

as senhas inseridas existentes são salvas, mas

não são usadas para autenticação. Se você ati-

var novamente essa configuração, os usuários

não precisarão reinserir as senhas.

l Permitir que os editores agendem execuções de

fluxo e atualizações de extração

Permite que os publicadores atribuam pastas de

trabalho ou fluxos a agendas. Essa opção só

estará disponível sePermitir que os publi-
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cadores incorporem credenciais em uma
fonte de dados, fluxo ou pasta de trabalho
estiver habilitada. Quando essa configuração

estiver habilitada, os usuários do Tableau Desk-

top verão opções de agendamento na caixa de

diálogo Publicar.

Personalização de logon Adicionar uma nota personalizada à página de logon

do servidor. A configuração de logon permite adicionar

texto. Você pode adicionar opcionalmente umaURL

para tornar o texto um link. Essa nota tambémapa-

recerá se um usuário receber um sinal de erro. As

notas personalizadas não são exibidas no Tableau

Mobile.

Para definir uma nota personalizada, entre em um site

no Tableau Server. No painel de navegação à

esquerda, selecioneGerenciar todos os sites na
lista suspensa de sites. SelecioneConfigurações e
adicione umamensagem paraPersonalização de
logon.

Para obter mais informações, consulte Personalizar

seu servidor.

Cronograma de treinamento
de recomendações

As recomendações têm duas formas: recomendações
de fontes de dados e tabelas (para o Tableau Desktop)
e recomendações de exibições (para o Tableau Ser-
ver). As recomendações são baseadas na popu-
laridade do conteúdo e no conteúdo usado por outros
usuários determinados como similares ao usuário
atual.

Ocronograma de treinamento controla a frequência
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das verificações do servidor por novo conteúdo e novas

informações de uso paramanter as recomendações

atualizadas. Conteúdo novo inclui fontes de dados e

pastas de trabalho novas e atualizadas. Informações

de uso novas incluem informações como "Laura Rodri-

quez usou a fonte de dados Serviços de catering" e

"HenryWilson acessou a exibição de Vendasmen-

sais".

Se notar um impacto no desempenho do servidor,

agende esse processo para ocorrer numa hora quando

a carga do servidor estiver baixa. Para rastrear o

impacto no desempenho, procure pelas tarefas “Trei-

nador de recomendações” ou “Exibir treinador de reco-

mendações” na exibição Tarefas em segundo plano

para não extrações.

Se desejar desabilitar as Recomendações, altere a

opção do tsm configuration set, “recom-

mendations.enabled”, para false. Se você quiser desa-

tivar apenas recomendações de exibições, altere a

opção “recommendations.vizrecs.enabled” para false.

Clientes conectados Controla se os usuários móveis devem entrar e for-
necer as credenciais sempre que se conectarem ao
Tableau Server, ou se os usuários podem se conectar
com os próprios dispositivos ao Tableau Server, sem
fornecer credenciais após eles autenticarem os dis-
positivos com êxito pela primeira vez. Por obter mais
informações, consulte Desabilitar a autenticação do cli-
ente.

Idioma e localidade Controla o idioma usado para a interface de usuário do
servidor e a localidade usada para exibições. Os usu-
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ários individuais podem substituir essa configuração na
sua página de Configurações de conta. Além disso, as
configurações do navegador da Web são avaliadas pri-
meiro para determinar em qual idioma e local devem
ser usadas. Para obter mais informações, consulte Idi-
oma e localidade do Tableau Server.

Credenciais salvas para as
fontes de dados

l Permitir que os usuários salvem as senhas para

fontes de dados

Permite que os usuários escolham "Lembrar

minha senha" e salvem as senhas de fonte de

dados entre várias visitas, navegadores e dis-

positivos. (Por padrão, os usuários podem esco-

lher "Lembrar minha senha até eu fazer logout",

que permite salvar a senha somente para uma

única sessão do navegador.)

Como administrador, você pode apagar todas as

senhas salvas a qualquer momento. Além disso,

os usuários podem limpar suas próprias senhas

salvas.

l Permitir que usuários salvem tokens de acesso

OAuth para fontes de dados

Os usuários podem armazenar tokens de acesso

com suas preferências de usuário. Os tokens de

acesso são fornecidos por fontes de dados na

nuvem que dão suporte a conexõesOAuth e são

usados no lugar de nomes de usuário e senhas

para conceder acesso aos dados.

Para obter mais informações, consulte Cone-
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xõesOAuth

Tarefas vinculadas

Em servidores de vários sites,

isso aparece nasCon-

figurações do servidor e nas

Configurações do site.

Os administradores de servidor podem usar esta con-

figuração para permitir que os usuários agendem tare-

fas de fluxo para serem executadas em sequência.

Eles tambémpodem permitir que os usuários acionem

as tarefas de fluxo agendadas para execução usando

Executar agora.

Essa configuração pode ser aplicada no nível do ser-

vidor para incluir todos os sites no Tableau Server. A

configuração pode ser desabilitada no nível do site

para incluir apenas sites específicos.

Se a configuração for desabilitada depois que as tare-

fas vinculadas forem agendadas, todas as tarefas em

execução serão concluídas, e as tarefas vinculadas

agendadas serão ocultadas e não serãomais exibidas

na guia Tarefas agendadas.

Para obter mais informações, consulte Agendar tarefas

vinculadas.

Parâmetros de fluxo

Em servidores de vários sites,

isso aparece nasCon-

figurações do servidor e nas

Configurações do site.

Permite que os usuários planejem e executem fluxos

que incluem parâmetros.

Os administradores tambémpodem ativar os parâ-

metros de fluxo para aceitar qualquer valor. Se esta

opção for ativada, qualquer usuário de fluxo pode inse-

rir qualquer valor em umparâmetro, potencialmente

expondo dados aos quais o usuário não deve ter

acesso.

Os parâmetros podem ser inseridos em uma etapa de
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entrada para nome de arquivo e caminho, nome de

tabela ou ao usar consultas SQL personalizado, em

uma etapa de saída para nome de arquivo e caminho e

nome de tabela, e em qualquer tipo de etapa para fil-

tros ou valores calculados.

As configurações de parâmetro de fluxo podem ser apli-

cadas no nível do servidor para incluir todos os sites no

Tableau Server. As configurações podem ser desa-

bilitadas no nível do site para incluir apenas sites espe-

cíficos.

Para obter mais informações sobre como usar parâ-

metros, consulte Criar e usar parâmetros em fluxos na

ajuda do Tableau Prep.

Sincronização do Active
Directory

Só aparece quando o servidor

é configurado para arma-

zenamento de identidade AD.

Controla a sincronização de todos os grupos do Active
Directory no Tableau Server com base em uma agenda
que você especifica após selecionar a opção Sin-
cronizar os grupos do Active Directory regu-
larmente. Para obter mais informações, consulte
Sincronizar os grupos do Active Directory no servidor.

Redefinir configurações
padrão

Retorna qualquer configuração de servidor descrita
aqui que foi alterada desde a configuração para o
estado original.

Personalização

Configuração Descrição

Banner de boas-vindas Adicione umamensagem personalizada ao ban-

ner de boas-vindas na página inicial para que

todos os usuários do servidor a vejam. A men-

sagem personalizada pode conter até 240 carac-
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teres de texto e hiperlinks, além de uma pausa

parágrafo. Os administradores tambémpodem

desabilitar o banner de boas-vindas padrão do

Tableau para o servidor.

Para obter mais informações, consulte Per-

sonalizar seu servidor.

Interromper e reiniciar o computador do Tableau Server

Como prática recomendada, você deve sempre interromper o Tableau Server antes de

interromper ou reiniciar o computador. Isso é válido se estiver executando o Tableau em

máquinas virtuais (VMs) ou em umhardware dedicado. Nunca desligue um computador

sem interromper o Tableau Server primeiro. Desligar o computador enquanto o Tableau

está em execução pode causar problemas ao reiniciar o Tableau Server e gerar em resul-

tados inesperados.

Por segurança, siga estas etapas, se tiver um processo com script para desligar seus sis-

temas ou desliguemanualmente os computadores:

1. Interrompa o Tableau Server.

Você pode fazer isso na linha de comando, usando o comando tsm stop ou na

interface do usuário naWeb do TSM, clicando em Tableau Server em execução e
selecionando Interromper o Tableau Server.

Observação: alguns processos do TSM continuarão a ser executados, mesmo

após a interrupção do Tableau Server. Isso é normal; você pode continuar e

interromper o computador. Os serviços em execução foram projetados para se

desligarem quando o computador for interrompido.

2. Depois que o Tableau for interrompido, interrompa o computador.
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3. Quando estiver pronto, reinicie o computador. Isso pode acontecer depois que você

concluir a manutenção planejada ou deixar o computador desligado por um período

prolongado de tempo de inatividade.

4. Inicie o Tableau Server.

Você pode fazer isso na linha de comando, usando o comando tsm start ou na

interface do usuário naWeb do TSM, clicando em Tableau Server interrompido e
selecionando Iniciar o Tableau Server.

O TSM iniciará automaticamente quando o computador for iniciado, então é possível

executar comandos do tsmmesmo que o Tableau Server esteja interrompido.

Referência da linha de comando tsm
Os tópicos desta seção incluem o conteúdo de referência da interface de linha de comandos

(CLI) do Tableau ServicesManager (TSM) para suportar o Tableau Server .

O TSMé usado para gerenciar a instalação e a configuração do Tableau Server. Para saber

mais sobre o TSM, consulte Visão geral do Tableau ServicesManager.

É possível automatizar as tarefas de instalação e configuração suportadas pelo TSMCLI

usando a API do TSM. Para saber mais sobre a API do TSMde pré-versão (Alpha), con-

sulte API do Tableau ServicesManager.

Uso da CLI do tsm

Você pode executar comandos tsm no nó inicial (o nó onde o TSMestá instalado) ou em

qualquer nó adicional no cluster.

Para executar comandos tsm, é necessário abrir um prompt de comando doWindows. Não

use o PowerShell para executar comandos tsm. O uso do PowerShell pode causar um com-

portamento inesperado.
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1. Abra o prompt de comando doWindows com uma conta que sejamembro do grupo

de Administradores em umnó no cluster.

2. Execute o comando desejado. Se você estiver executando o comando de um nó dife-

rente do nó inicial, inclua a opção -s para especificar a URL do nó inicial por nome

(não por endereço IP) e inclua a porta do TSM, 8850.

Para ver a versão do TSMe do Tableau Server no nó inicial:

tsm version

Para ver a versão do TSMe do Tableau Server de um nó adicional:

tsm version -s https://<inital_node_name>:8850

Por exemplo:

tsm version -s https://myTableauHost:8850

Autenticação com a CLI tsm

A partir da versão 2019.2 do Tableau Server, a execução de comandos tsm não exigirá que

você insira uma senha se a seguinte for verdadeiro:

l A conta com a qual você está executando comandos é membro do grupo autorizado
pelo TSM, que é o grupo de administradores locais no computador Windows.

l Você está executando comandos localmente no Tableau Server que está exe-
cutando o serviço do controlador de administração do Tableau Server. Por padrão, o
serviço do controlador de administração do Tableau Server é instalado e configurado
no nó inicial em uma implantação distribuída.

Fazer logon na CLI tsm localmente

Se estiver executando comandos tsm no computador local com a conta de usuário que é

membro de um grupo autorizado pelo TSM, você não precisará especificar uma senha.

Neste caso, apenas execute o comando, por exemplo:

tsm version
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Fazer logon na CLI tsm remotamente

Se estiver executando comandos do TSMemumnó em um cluster em que o serviço do con-

trolador de administração do Tableau Server não estiver em execução, você deverá auten-

ticar uma sessão com o serviço do controlador de administração do Tableau Server no

computador remoto antes de executar comandos. Por exemplo, execute o comando a

seguir:

tsm login -s <server_name> -u <account_name>

Emque <server_name> é o nome do nó em que o serviço do controlador de admi-

nistração do Tableau Server está sendo executado e <account_name> é uma contamem-

bro de um grupo autorizado pelo TSM.

Após executar este comando, você será solicitado a fornecer uma senha. Depois que a

conta for autenticada, você poderá executar os comandos do TSM.

Script e automação com a CLI tsm

OTSMé umarquivo de lote. Para executar comandos TSMemoutro arquivo de lote, use o

comando call. Por exemplo, "call tsm maintenance ziplogs”. Executar essa

ação retornará o controle para o arquivo de lote.

Para executar a automação em umTableau Server sem uma senha no arquivo de script,

execute o script no nó inicial e com uma conta no grupo autorizado pelo TSM. Consulte a

seção "Autenticação" acima.

Exibição do conteúdo de ajuda no shell

Para visualizar o conteúdo de ajudamínimo de uma linha de comando, use a categoria tsm

help.

Sinopse

tsm help [category] [command]
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Comandos

tsm help

Ajuda de todos os comandos tsm

tsm help <category>

Mostra a ajuda de uma categoria de comandos específica. Por exemplo, tsm help

authentication.

tsm help <category> <command>

Mostra a ajuda de um comando específico. Por exemplo, tsm help authen-

tication open-id.

tsm help commands

Lista todos os comandos ou as categorias de nível superior.

Categorias

tsm authentication

Use os comandos tsm authentication para habilitar, desabilitar e configurar as

opções de autenticação de usuário do Tableau Server.

l identity-migration
l kerberos

l configure

l disable

l enable
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l legacy-identity-mode
l enable

l disable

l list
l mutual-ssl

l configure

l disable

l enable

l openid
l configure

l disable

l enable

l get-redirect-url

l map-claims

l pat-impersonation
l disable

l enable

l saml
l configure

l disable

l enable

l export-metadata

l map-assertions

l sitesaml
l disable

l enable

l sspi
l disable

l enable

l trusted
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tsm authentication identity-migration configure

Altere as configurações de trabalho padrão para amigração de identidade. Para obter mais

informações, consulte Gerenciar amigração de identidade .

Sinopse

tsm authentication identity-migration configure –job-run-time

tsm authentication identity-migration configure –rate

Opções

-j,--job-run-time <number>

Opcional.

Determina o tempo mais longo permitido, em minutos, que o trabalho de migração
agendado pode ser executado. O valor padrão é 120 minutos.

-r,--rate <number>

Opcional.

Determina o número de solicitações durante um trabalho de migração que podem
ser executadas por segundo. O valor padrão é 5 solicitações por segundo.

tsm authentication kerberos <commands>

Habilita, desabilita e configura a autenticação de usuário do Kerberos no Tableau Server.

Consulte Configurar o Kerberos.

Sinopse

tsm authentication kerberos configure --keytab-file <keytab_

file.keytab> [global options]

tsm authentication kerberos enable [global options]
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tsm authentication kerberos disable [global options]

Opções de configuração do Kerberos

-kt, --keytab-file <keytab_file.keytab>

Obrigatório.

Especifica o arquivo de serviço .keytab usado para solicitações ao KDC.

tsm authentication legacy-identity-mode <commands>

Habilite ou desabilite omodo de armazenamento de identidade herdado que pode ser neces-

sário durante amigração de identidade. Para obter mais informações, consulte Sobre a

migração de identidade.

Sinopse

tsm authentication legacy-identity-mode enable

tsm authentication legacy-identity-mode disable

tsm authentication list

Lista as definições de configuração relacionadas à autenticação existente do servidor.

Sinopse

tsm authentication list [--verbose][global options]

Opções

v, --verbose

Opcional.

Apresenta parâmetros configurados.
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tsm authentication mutual-ssl <commands>

Habilita, desabilita e configura o SSLmútuo para autenticação de usuário no Tableau Ser-

ver. Para saber mais sobre SSLmútuo, consulte Configurar autenticação do SSLmútuo.

Antes de habilitar o SSLmútuo, é necessário configurar o SSL para comunicação externa.

Para obter informações, consulte Configurar o SSL para tráfego de HTTP externo e do

Tableau Server.

Sinopse

tsm authentication mutual-ssl configure [options]

[global options]

tsm authentication mutual-ssl disable [global options]

tsm authentication mutual-ssl enable [global options]

Opções

-cf, --ca-cert <certificate-file.crt>

Opcional.

Especifica a localização e o nome do arquivo do arquivo de certificado. O arquivo
deve ser um certificado confiável e válido de uma Autoridade de certificação (Veri-
sign, por exemplo).

-fb, --fallback-to-basic <true | false>

Opcional.

Especifica se o Tableau Server deve aceitar o nome e senha de usuário para a auten-
ticação se a autenticação do SSL falhar.

O valor padrão é falso para indicar que, quando configurado para SSL mútuo, o
Tableau Server não permite uma conexão se houver falha na autenticação de SSL.
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No entanto, o Tableau Server aceita autenticação com nome de usuário e senha de cli-
entes REST API, mesmo que a opção acima esteja definida como false.

-m, --user-name-mapping <upn | ldap | cn>

Opcional.

Especifica a sintaxe do nome de usuário (UPN, LDAP or CN) para recuperar do arma-
zenamento de identidades ou diretório. A sintaxe deve corresponder ao formato de
Subject (Assunto) ou de Subject Alternative Name (SAN, Nome alternativo) no cer-
tificado do usuário.

-rf, --revocation-file <revoke-file.pem>

Opcional.

Especifica a localização e o nome do arquivo do arquivo de certificado da lista de revo-
gação. Este arquivo pode ser um arquivo .pem ou .der.

tsm authentication openid <commands>

Habilite, desabilite e configure a autenticação de usuário doOpenID Connect (OIDC) no

Tableau Server.

Sinopse

tsm authentication openid configure [options] [global options]

tsm authentication openid disable [global options]

tsm authentication openid enable [global options]

tsm authentication openid get-redirect-url [global options]

tsm authentication openid map-claims [options] [global options]
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Opções de configuração do OpenID

Observação: as opções devem ser definidas durante a configuração inicial ou durante

a reconfiguração. As opções individuais não podem ser definidas separadamente.

-a, --client-authentication <string>

Opcional.

Especifica o método de autenticação de cliente personalizado para OpenID Connect.

Para configurar o Tableau Server para usar o Salesforce IdP, defina esse valor como
client_secret_post.

-cs, --client-secret <string>

Opcional.

Especifica o segredo do cliente do provedor. Este é um token usado pelo Tableau
para verificar a autenticidade da resposta do IdP. Este valor é um segredo e deve ser
mantido em segurança.

-cu, --config-url <CONFIG-URL>

Opcional.

Especifica a URL de configuração do provedor. O valor padrão é construído com
base no nome do servidor (gateway.public.host) e a porta do gateway, se aplicável
(gateway.public.port). Além disso, como padrão, o protocolo é definido para https:// e
o SSL for habilitado para o servidor.

-mf, --config-file <config-file.json>

Opcional.

Especifica o caminho local para o documento JSON de descoberta OIDC estático.

1920 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



-i, --client-id <CLIENT-ID>

Opcional.

Especifica a ID do cliente do provedor que o IdP designou para o aplicativo.

-id, --ignore-domain <true | false>

Opcional. Padrão: false

Defina isso como true, se o seguinte for verdadeiro:

l Você está usando endereços de e-mail como nomes de usuário no Tableau Ser-
ver

l Você forneceu aos usuários no IdP vários nomes de domínio

l Você quer ignorar a parte de nome de domínio da recuperação email no IdP

Antes de prosseguir, revise os nomes de usuário que serão usados como um resul-
tado da configuração desta opção como true. Podem ocorrer conflitos do nome de
usuário. Em caso de conflito de nome de usuário, o risco de divulgação de infor-

mações é alto. Consulte Requisitos para usar o OpenID Connect.

-if, --iframed-idp-enabled <true | false>

Opcional. Padrão: false

Especifica se o IdP é permitido em um iFrame. O IdP deve desabilitar a proteção con-
tra roubo de cliques para permitir a apresentação do iFrame.

-ij, --ignore-jwk <true | false>

Opcional. Padrão: false
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Defina como true se o seu IdP não oferecer suporte à validação JWK. Neste caso,
recomendamos autenticar a comunicação com o seu IdP usando TLSmútuo ou
outro protocolo de segurança da camada de rede.

-r, --return-url <return-url>

AURL do servidor. Ela é normalmente o nome público do seu servidor, como
"http://example.tableau.com".

-sn, --custom-scope-name <string>

Opcional.

Especifica um valor de escopo personalizado relacionado ao usuário que pode ser

usado para consultar o IdP. Consulte Requisitos para usar o OpenID Connect.

Opções para openid map-claims

Use essas opções para alterar as solicitações padrão doOIDC que o Tableau Server usará

ao se comunicar com o IdP. Consulte Requisitos para usar o OpenID Connect.

-i, --id <string>

Opcional. Padrão: sub

Altere este valor se o seu IdP não usar a recuperação sub para identificar exclu-
sivamente os usuários do token ID. A recuperação IdP especificada deve conter uma
única e exclusiva cadeia de caracteres.

-un, --user-name <string>

Opcional. Padrão: email

Altere este valor para a recuperação IdP que a sua empresa usará para cor-
responder nomes de usuários, conforme armazenado no Tableau Server.
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tsm authentication pat-impersonation <commands>

Ative e desative a representação do token de acesso pessoal para administradores em

Tableau Server.

Para obter mais informações sobre tokens de acesso pessoal, consulte Tokens de acesso

pessoal.

Sinopse

tsm authentication pat-impersonation disable [global options]

tsm authentication pat-impersonation enable [global options]

Para ver se a representação do token de acesso pessoal está ativada, execute o seguinte

comando:

tsm authentication list

tsm authentication saml <commands>

Configura o Tableau Server para suportar logon único ao usar o padrão do SAML 2.0, habi-

lita ou desabilita o SAML para um site, mapeia nomes de atributo de afirmação entre o

Tableau Server e o provedor de identidade (IdP).

Comandos disponíveis

tsm authentication saml configure [options] [global options]

tsm authentication saml disable [options] [global options]

tsm authentication saml enable [options] [global options]

tsm authentication saml export-metadata [options]

[global options]

tsm authentication saml map-assertions [options]
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tsm authentication saml configure

Defina as configurações de SAML para o servidor. Especifique o certificado SAML e os

arquivos demetadados, forneça informações adicionais necessárias e defina as opções adi-

cionais.

Se estiver configurando o SAML pela primeira vez ou se o tiver desativado anteriormente,

você deverá executar este comando com tsm authentication saml enable. Para

obter mais informações, consulte Configurar SAML em todo o servidor.

Sinopse

tsm authentication saml configure [options] [global options]

Opções

-e, --idp-entity-id <id>

Obrigatório para a configuração SAML inicial; opcional em outros casos. Valor de ID
da entidade do IdP

Normalmente, é igual a URL de retorno do Tableau Server (especificada no parâ-
metro --idp-return-url). A ID de entidade que você insere é usada como uma
base para a geração de IDs de entidade de sites específicos. Por exemplo, se você
inserir:

http://tableau-server

Um site configurado para SAML pode exibir a seguinte ID de entidade:

http://tableau-server/samlservice/public/sp/metadata?alias=48957410-9396-430a-
967c-75bdb6e002a0

Para localizar a ID da entidade do site, vá para a página de Configurações do site e
selecione a guia Autenticação. Quando o SAML está habilitado, a ID da entidade é

mostrada na primeira etapa para configurar o SAML específico do site, exportando
os metadados.

1924 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



-r, --idp-return-url <idp-return-url>

Obrigatório para a configuração SAML inicial; opcional em outros casos. A URL de
retorno do SAML configurada no IdP. Normalmente, é a URL externa do Tableau Ser-
ver; por exemplo, https://tableau-server.

Observações

l http://localhost não funciona em um servidor externo.

l Adicionar uma barra à direita da URL (http://tableau-server/) não é suportado.

-i, --idp-metadata <idp-metadata.xml>

Obrigatório para a configuração SAML inicial; opcional em outros casos. Forneça o
local e o nome do arquivo de metadados XML exportado das configurações do IdP.

Por exemplo, C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\saml\<metadata-file.xml>

-cf, --cert-file <certificate.crt>

Obrigatório para a configuração SAML inicial; opcional em outros casos. O local e o
nome do arquivo de certificado. Para requisitos do arquivo de certificado, consulte

Requisitos do SAML.

Por exemplo, C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\saml\<file.crt>

-kf, --key-file <certificate.key>

Obrigatório para a configuração SAML inicial; opcional em outros casos. Local e nome
do arquivo-chave que acompanha o certificado.

Por exemplo, C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\saml\<file.key>
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-a, --max-auth-age <max-auth-age>

Opcional. O valor padrão é 7.200 (2 horas).

O número máximo de segundos permitidos entre a autenticação do usuário e o pro-
cessamento da mensagem AuthNResponse.

-d, --desktop-access <enable | disable>

Opcional. O valor padrão é enable.

Esta opção aplica-se somente ao SAML em todo o servidor Usa o SAML para fazer
logon no servidor pelo Tableau Desktop. Se o logon único por meio dos aplicativos cli-
ente do Tableau não funcionar com seu IdP, é possível definir isso como disable.

-m, --mobile-access <enable | disable>

Opcional. O valor padrão é enable.

Permita o uso de SAML para fazer logon de versões mais antigas do aplicativo
Tableau Mobile. Os dispositivos que executam a versão 19.225.1731 do aplicativo
Tableau Mobile e ignoram essa opção. Para desabilitar os dispositivos que executam
a versão 19.225.1731 e posteriores do Tableau Mobile, desabilite o SAML como uma
opção de logon do cliente no Tableau Server.

-so, --signout <enable | disable>

Opcional. Habilitado por padrão.

Habilita ou desabilita a opção SAML de "sair da sessão" para Tableau Server.

-su, --signout-url <url>

Opcional. Insere a URL de redirecionamento usada depois que os usuários saem do
servidor. Por padrão, esta é a página de logon do Tableau Server. Você pode espe-
cificar uma URL absoluta ou relativa.
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Exemplo

tsm authentication saml configure --idp-entity-id https://-

tableau-server --idp-metadata "C:\ProgramData\Tableau\Tableau

Server\data\saml\<metadata.xml>" --idp-return-url https://-

tableau-server --cert-file "C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\saml\<file.crt>" --key-file

"C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\saml\<file.key>"

tsm authentication saml enable and saml disable

Habilita ou desabilita a autenticação SAML por todo o servidor. Neste contexto, todos os

sites e usuários habilitados para SAML passam por um único provedor de identidade.

Sinopse

tsm authentication saml enable [global options]

tsm authentication saml disable [global options]

tsm authentication saml export-metadata

Exportar o arquivo demetadados.xml do Tableau Server que será usado para configurar o

SAML IdP.

Sinopse

tsm authentication saml export-metadata [options]

[global options]

Opções

-f, --file [/path/to/file.xml]

Opcional.
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Especifica a localização e nome de arquivo em que os metadados serão gravados.
Se não incluir essa opção, o comando export-metadata salva o arquivo no diretório
atual e o nomeia samlmetadata.xml.

-o, --overwrite

Opcional.

Substitui um arquivo existente com o mesmo nome especificado em -f, ou do nome
padrão se o -f não estiver incluído. Caso um arquivo especificado em -f existir e -o
não estiver incluído, o comando não substitui o arquivo existente.

tsm authentication saml map-assertions

Mapeia atributos entre o IdP e o Tableau Server. Fornece o nome que o IdP usa para o atri-

buto especificado em cada argumento.

Sinopse

tsm authentication saml map-assertions --user-name <user-name> 

[global options]

Opções

-r, --user-name <user-name-attribute>

Opcional. O atributo no qual o IdP armazena o nome de usuário. No Tableau Server
é igual ao nome de exibição.

-e, --email <email-name-attribute>

Não use. Esta opção não é compatível com o Tableau.

-o, --domain <domain-name-attribute>

Opcional. O atributo no qual o IdP armazena o nome de domínio. Use essa opção se
você adicionar usuários de um domínio diferente do domínio do computador do
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Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Ao executar vários domínios.

-d --display-name <display-name-attribute>

Não use. Esta opção não é compatível com o Tableau.

Example for saml map-assertions

tsm authentication saml map-assertions --user-name-

e=<sAMAccountName> --domain=<FQDM> ou tsm authentication saml

map-assertions --user-name=jnguyen --domain=example.myco.com

tsm authentication sitesaml enable and sitesaml disable

Configura o servidor para permitir ou negar a autenticação SAML no nível de site. Habilitar o

SAML específico ao site fornece acesso à guiaConfigurações > Autenticação na inter-
face do usuário naWeb do Tableau Server. A guiaAutenticação contém as definições de

configuração para o SAML específico ao site.

Use o comando sitesaml enable com o saml configure se o servidor ainda não foi

configurado para permitir o SAML específico ao site. Para obter mais informações, consulte

Configurar SAML específico ao site.

Sinopse

tsm authentication sitesaml enable [global options]

tsm authentication sitesaml disable [global options]

tsm authentication sspi <commands>

Este comando só funcionará no Tableau Server noWindows. Ao tentar habilitar o SSPI no

Tableau Server no Linux, um erro será retornado.

Habilita ou desabilita o logon automático usando oMicrosoft SSPI.
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Se usar o Active Directory, tambémé possível habilitar o logon automático, que usa oMicro-

soft SSPI para conectar automaticamente seus usuários com base em seus nomes de usu-

ário e suas senhas doWindows. Isso cria uma experiência semelhante à de logon único

(SSO).

Não habilite o SSPI se planeja configurar o Tableau Server para SAML, autenticação con-

fiável, uma balanceador de carga ou servidor proxy. OSSPI não é compatível com esses

cenários.

Sinopse

tsm authentication sspi disable [global options]

tsm authentication sspi enable [global options]

Como em todos os comandos de autenticação, você deve executar tsm pending-chan-

ges apply depois de executar este comando.

tsm authentication trusted <commands>

Configura autenticação confiável (tickets confiáveis) para autenticação de usuário no

Tableau Server.

Sinopse

tsm authentication trusted configure [options] [global options]

Opções

-th, --hosts <string>

Opcional.

Especifica os nomes de host confiável (ou endereços do IPv4) dos servidores da
Web que hospedarão páginas com o conteúdo do Tableau.
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Para vários valores, insira os nomes em uma lista separada por vírgulas onde cada
valor é encapsulado em aspas duplas.

Por exemplo:

tsm authentication trusted configure -th "192.168.1.101",

"192.168.1.102", "192.168.1.103"

ou

tsm authentication trusted configure -th "webserv1", "web-

serv2", "webserv3"

-t, --token-length <integer>

Opcional.

Determina o número de caracteres em cada ticket confiável. A configuração padrão
de 24 caracteres fornece 144 bits de aleatório. O valor pode ser definido como qual-
quer inteiro entre 9 e 255, inclusive.

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"
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-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm configuration

É possível usar os comandos de tsm configuration para obter, definir e atualizar os

valores de chave de configuração.

Respostas "Chave desconhecida"

Determinadas chaves de configuração retornarão a resposta “Chave desconhecida”

quando você tentar obter o valor atual ou definir um novo valor. Se isso acontecer, verifique

se você escreveu a chave corretamente, incluindo a capitalização adequada. Para alterar o

valor, use a opção --force-keys no comando tsm configuration set. Para

obter uma lista das chaves de configuração que podem ser alteradas, consulte Opções do

tsm configuration set.
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Respostas com valor "Null"

Certas chaves de configuração têm um valor padrão específico, mas retornarão uma res-

posta "Null" quando você tentar obter seu valor atual. Essas chaves usam umpadrão deri-

vado do código do Tableau Server. Se uma chave estiver listada como tendo um padrão

específico nasOpções do tsm configuration set e o comando tsm configuration get

retorna "Null" para o valor atual, o valor padrão é determinado pelo código que executa o

Tableau Server. Você pode definir o valor-chave usandotsm configuration set, mas

isso não é necessário, a menos que você queira alterar o valor.

l tsm configuration get
l tsm configuration list-dynamic-keys
l tsm configuration set

tsm configuration get

Visualize a configuração e a topologia do servidor atual.

Sinopse

tsm configuration get --key <config.key> [global options]

Opção

-k, --key

Obrigatório.

Obtém o valor atual da chave de configuração especificada.
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tsm configuration list-dynamic-keys

Visualize todas as chaves de configuração que podem ser definidas dinamicamente (sem

reiniciar o Tableau Server).

Sinopse

tsm configuration list-dynamic-keys [global options]

tsm configuration set

Define ou importa a configuração ou topologia do servidor.

É opcional colocar <config.key> e <config_value> entre aspas; se houver espa-

ços, coloque a chave ou o valor entre aspas.

Observação:Depois de definir um valor de chave de configuração, aplique as alte-

rações de configuração pendentes usando o comando tsm pending-changes

apply. Até que faça isso, o novo valor não será usado pelo Tableau oumostrado nos

resultados de um comando tsm configuration get. Veja as alterações pen-

dentes usando o tsm pending-changes list. Para obter mais informações, con-

sulte tsm pending-changes.

Sinopse

tsm configuration set --key <config.key> --value <config_value>

[global options]

Opções

-k,--key <config.key>

Obrigatório.

Chave de configuração.
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-v,--value <config_value>

Obrigatório. A partir das versões de manutenção de março (versões 2021.2.10,
2021.3.9, 2021.4.5 ), se você não incluir essa opção, receberá uma solicitação do
valor.

Valor de configuração

-d

Opcional.

Redefina o valor da configuração como o padrão.

-frc, --force-keys

Opcional.

Faça com que uma chave seja adicionada à configuração, mesmo que não tenha exis-
tido anteriormente.

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"
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-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

Opções do tsm configuration set

Veja abaixo uma lista de opções ou chaves de configuração que você pode definir com o

comando tsm configuration set. Emmuitos casos, é possível descobrir o valor

atual de uma chave de configuração com o comando tsm configuration get.

Esta lista não descreve todas as configurações do Tableau Server. Ela representa um sub-

conjunto de teclas de configuração que podem ser definidas pelos administradores do ser-

vidor. Por fim, algumas teclas usadas internamente pelo Tableau Server não aparecem

nessa lista.
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Observação: as chaves de configuração diferenciam letrasmaiúsculas deminúsculas.

Uso da CLI do tsm

Você pode executar comandos tsm no nó inicial (o nó onde o TSMestá instalado) ou em

qualquer nó adicional no cluster.

Para executar comandos tsm, é necessário abrir um prompt de comando doWindows. Não

use o PowerShell para executar comandos tsm. O uso do PowerShell pode causar um com-

portamento inesperado.

1. Abra o prompt de comando doWindows com uma conta que sejamembro do grupo

de Administradores em umnó no cluster.

2. Execute o comando desejado. Se você estiver executando o comando de um nó dife-

rente do nó inicial, inclua a opção -s para especificar a URL do nó inicial por nome

(não por endereço IP) e inclua a porta do TSM, 8850.

Para ver a versão do TSMe do Tableau Server no nó inicial:

tsm version

Para ver a versão do TSMe do Tableau Server de um nó adicional:

tsm version -s https://<inital_node_name>:8850

Por exemplo:

tsm version -s https://myTableauHost:8850

Uso básico das chaves do tsm configuration

Definir uma chave de configuração

tsm configuration set -k <config.key> -v <config_value>
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Emalguns casos, você deve incluir a opção --force-keys para definir um valor de con-

figuração para uma chave que ainda não foi definida. Para obter mais informações, con-

sulte asRespostas "Chave desconhecida".

Depois de definir um valor de chave de configuração, aplique as alterações de con-

figuração pendentes usando o comando tsm pending-changes apply. Até que faça

isso, o novo valor não será usado pelo Tableau oumostrado nos resultados de um

comando tsm configuration get. Veja as alterações pendentes usando o tsm

pending-changes list. Para obter mais informações, consulte tsm pending-

changes.

Redefinir uma chave de configuração para o padrão

Para redefinir uma chave de configuração novamente como o valor padrão, use a opção -

d:

tsm configuration set -k <config.key> -d

Exibir o valor atual de uma chave de configuração.

Para ver a que uma chave de configuração está atribuída nomomento, use o comando

configuration get:

tsm configuration get -k <config.key>

Existem dois casos especiais que não retornarão um valor atual útil para uma chave:

l Emdeterminados casos, não é possível obter um valor de configuração para uma

chave que ainda não foi definida explicitamente. Em vez disso, o comando tsm con-

figuration get retornará uma resposta “Chave desconhecida”. Para obter mais

informações, consulte asRespostas "Chave desconhecida".

l Para certas chaves com valores padrão predefinidos, o comando tsm con-

figuration get retornará uma resposta "Null". Para obter mais informações,

consulte asRespostas com valor "Null".
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Chaves de configuração

adminviews.disabled

Valor padrão: false

Desabilita o acesso às exibições administrativas do Tableau. Por padrão, o acesso a exi-

bições fica habilitado (esta opção é definida como "false").

api.server.enabled

Valor padrão: true

Permite o acesso à REST API do Tableau Server.

Por padrão, essa funcionalidade fica desabilitada. É altamente recomendável que vocêman-

tenha essa configuração. Desabilitar a API REST interromperá a funcionalidade de uma

ampla variedade de recursos do Tableau. Nãomelhorará o desempenho nem aumentará a

segurança. Se você optar por desabilitar a API REST em sua instalação do Tableau Server,

teste a funcionalidade necessária com cuidado.

A funcionalidade afetada pela desativação da API REST inclui:

l Pesquisa

l Favoritos

l Coleções

l Ferramenta de gerenciamento de conteúdo (CMT)

l Resource Monitoring Tool (RMT):

l Espaços pessoais

auditing.enabled

Valor padrão: true

Permite acesso às tabelas de auditoria de histórico PostgreSQL (banco de dados próprio do

Tableau Server).
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backgrounder.default_run_now_priority

Valor padrão (inteiro): 0

Esta configuração controla qual prioridade é atribuída para executar agora trabalhos, com

0 sendo a prioridademais alta. Os valores que devem ser especificados devem estar no

intervalo de 0 a 100.

backgrounder.enable_parallel_adsync

Versão: adicionado na versão 2018.3.6

Valor padrão: false

Controla se o processamento paralelo de trabalhos de sincronização de grupos de diretório

externo é permitido quando há vários processadores em segundo plano. Por padrão, uma

sincronização programada de grupos de diretório externo é tratada serialmente, por um

único processador em segundo plano. Defina isso como true para permitir o pro-

cessamento paralelo em várias instâncias do processador em segundo plano.

backgrounder.externalquerycachewarmup.enabled

Valor padrão: true

Controla o armazenamento em cache dos resultados de consulta da pasta de trabalho

após as tarefas agendadas de atualização da extração.

backgrounder.externalquerycachewarmup.view_threshold

Valor padrão: 2.0

O limite de armazenamento em cache dos resultados da consulta da pasta de trabalho

após as tarefas agendadas de atualização da extração. O limite é igual ao número de visu-

alizações que uma pasta de trabalho recebeu nos últimos sete dias, dividido pelo número

de atualizações agendadas nos próximos sete dias.

As duas opções de comando do processador em segundo plano a seguir determinam

quanto tempo uma tarefa de fluxo pode ser executada antes que a tarefa em segundo
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plano do fluxo seja cancelada. Esses dois comandos determinam o valor total de tempo

limite para as tarefas de fluxo.

backgrounder.extra_timeout_in_seconds

Valor padrão: 1800

Onúmero de segundos além da configuração em backgrounder.querylimit antes

que um trabalho em segundo plano seja cancelado. Essa configuração garante que um tra-

balho interrompido não retenha os trabalhos subsequentes. A configuração aplica-se a pro-

cessos listados em backgrounder.timeout_tasks. 1800 segundos são 30minutos.

backgrounder.default_timeout.run_flow

Valor padrão: 14400

Onúmero de segundos antes de uma tarefa de execução de fluxo ser cancelada. 14.400

segundos são 4 horas.

backgrounder.failure_threshold_for_run_prevention

Valor padrão: 5

Onúmero de falhas consecutivas de uma assinatura, uma extração ou um trabalho de exe-

cução de fluxo antes da suspensão do trabalho. A suspensão de trabalhos que falham con-

tinuamente ajuda a preservar os recursos do processador em segundo plano para outros

trabalhos. Para desabilitar a suspensão de tarefas em segundo plano que falham, defina

como -1.

backgrounder.log.level

Versão: adicionado na versão 2020.3.0

Valor padrão: info

Onível de registro para ométodo do processador em segundo plano. Pode ser configurado

dinamicamente. Portanto, se você estiver apenas alterando, não será necessário reiniciar o

Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.
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backgrounder.querylimit

Valor padrão: 7200

Tempomais longo permitido, em segundos, para a conclusão de um único trabalho de atu-

alização de extração. 7200 segundos = 2 horas.

Observação: se um trabalho em segundo plano chegar ao tempo limite, ela poderá

continuar em execução por mais algunsminutos enquanto é cancelada.

backgrounder.restrict_serial_collections_to_site_level

Valor padrão: false

No Tableau Server, você pode agendar atualizações de extração, assinaturas ou fluxos

para serem executados periodicamente. Esses itens agendados são chamados de tarefas.

O processo do Processador em segundo plano inicia instâncias exclusivas dessas tarefas

para executá-las no horário agendado. As instâncias exclusivas das tarefas iniciadas como

resultado são chamadas de trabalhos.

Essa configuração afeta os agendamentos configurados para serem executados em série.

Por padrão, quando uma agenda é configurada para ser executada em série, todos os tra-

balhos que usam essa programação serão executados em série. Quando essa con-

figuração é definida paratrue, os trabalhos executados em sites diferentes podem ser

executados em paralelo. Os trabalhos para tarefas agendadas nomesmo site continuarão

a ser executadas em série.

O exemplo abaixo ilustra este cenário:

O Tableau Server inclui uma programação chamada "Diariamente" para executar tra-

balhos todos os dias às 7h. A programação "Diária" está configurada para ser executada

em série. Os sites "RH" e "Folha de pagamento" têm, cada um, várias tarefas agendadas

que usam a agenda "Diariamente". Quando esta configuração é definida paratrue, os tra-

balhos para essas tarefas agendadas no site "RH" podem ser executados em paralelo com
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os trabalhos no site "Folha de pagamento", enquanto os trabalhos nomesmo site ainda

serão executados apenas em série.

backgrounder.notifications_enabled

Valor padrão: true

Controla se os alertas de atualização de extração e execução de fluxo estão habilitados para

todos os sites no servidor. Por padrão, os alertas estão habilitados. Para desabilitar os aler-

tas para todos os sites em um servidor, defina-os como false.

Os alertas de extração podem ser habilitados ou desabilitados com por site pelos admi-

nistradores de site nas configurações de site ou no nível do usuário nas configurações do

usuário.

backgrounder.sort_jobs_by_type_schedule_boundary_heuristics_milliSeconds

Valor padrão: 60000

Controla o intervalo de tempo que identifica os trabalhos do processador em segundo plano

cujo horário de início agendado foi determinado como omesmo.

O processo do processador em segundo plano classifica o trabalho que está agendado no

mesmo horário para ser executado pelo tipo de trabalho, executando a categoria mais

rápida de trabalhos primeiro:

Os trabalhos são divididos em lote para determinar quais trabalhos estão agendados “ao

mesmo tempo”. Um valor de 60.000milissegundos (o padrão) indica os trabalhos com agen-

damentos com início em um intervalo de 1minuto devem ser classificados nomesmo lote e

são classificados por tipo nesse lote.

backgrounder.subscription_failure_threshold_for_run_prevention

Valor padrão: 5

Determina o número de falhas consecutivas na assinatura que devem ocorrer antes que o

alerta de uma condição seja suspenso. Quando definido para o padrão 5, o alerta é
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suspenso após 5 falhas de assinatura consecutivas. Um valor de -1 permitirá que a noti-

ficação por e-mail continue indefinidamente. Esse limite é para todo o servidor, de forma

que se aplica a todas as assinaturas definidas no servidor.

backgrounder.subscription_image_caching

Valor padrão: true

Controla se o processador em segundo plano colocará em cache as imagens geradas para

inscrições. As imagens em cache não precisam ser sempre regeneradas, sendo assim, o

armazenamento em cachemelhora o desempenho da inscrição. Por padrão, o cache de

imagens está habilitado. Para desabilitar o cache de imagens em todos os sites em um ser-

vidor, defina como false.

backgrounder.timeout_tasks

Valor padrão: o valor padrão pode ser diferente, dependendo da sua versão do Tableau

Server. Para ver a lista de valores padrão para sua versão do Tableau, execute o comando

tsm configuration get:

tsm configuration get -k backgrounder.timeout_tasks

A lista de tarefas poderá ser cancelada se elas forem executadas em umperíodomais

longo que os valores combinados em backgrounder.querylimit e back-

grounder.extra_timeout_in_seconds. Essa lista é delimitada por vírgulas. A lista

padrão representa todos os valores possíveis para esta configuração.

backgrounder.timeout.single_subscription_notify

Versão: adicionado na versão 2021.2.

Valor padrão: 1800 segundos (30minutos)

Este é o tempomáximo permitido especificado em segundos para concluir um único tra-

balho de assinatura.
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backgrounder.timeout.sync_ad_group

Versão: adicionado na versão 2021.1.23, 2021.2.21, 2021.3.20, 2021.4.15, 2022.1.11,
2022.3.3, 2023.1.

Valor padrão: 14400 segundos (4 horas)

Este é o tempomáximo permitido, especificado em segundos, para concluir uma sin-

cronização de grupo do Active Directory. Isso se aplica á sincronizações de grupo agen-

dadas feitas pelo serviço de processador em segundo plano e impede que sincronizações

de execução longa sejam executadas indefinidamente. Isso não afeta as sincronizações de

grupo feitas usando a interface do usuário do Tableau Server ou a API REST.

backgrounder.vInstances_max_overflow_queue_size

Versão: adicionado na versão 2022.1.2.

Valor padrão: 1000

Onúmeromáximo de trabalhos que podem estar na fila secundária. Ima fila secundária é cri-

ada quando o número de trabalhos em execução está no limite de simultaneidade definido.

Omáximo padrão é definido como 1.000 trabalhos - o que significa que, se houver mais de

1.000 trabalhos quando o limite de simultaneidade for atingido, mais de 1.000 trabalhos não

serão enfileirados. Use o comando backgrounder.vInstance_max_overflow_queue_size

tsm para fazer alterações no tamanhomáximo da fila de estouro.

Os valores devem ser especificados em números inteiros.

backup.zstd.thread_count

Versão: adicionado na versão 2021.1.0 Essa chave é dinamicamente configurável. Para
obter mais informações, consulte Alterações de topologia dinâmica do Tableau Server.

Valor padrão: 2

O número de segmentos que devem ser usado ao criar um backup.
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Oaumento desse número podemelhorar o desempenho do backup, mas recomendamos

que a contagem de segmentos não exceda o número de quatro processadores lógicos no

computador Tableau Server.

basefilepath.backuprestore

Valor padrão: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

O local em que o comando tsm maintenance backup cria o backup. Esse tambémé

o local onde o arquivo de backup deve estar quando restaurado usando o comando tsm

maintenance restore ou o comando tsm maintenance send-logs. Depois

de definir isso, você deve executar o comando tsmmaintenance validate-backup-base-

filepath (disponível na versão 2022.1 e posterior) para verificar se as permissões estão defi-

nidas corretamente para o local. Para obter mais informações, consulte tsm File Paths.

basefilepath.log_archive

Valor padrão: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\log-archives\

O local em que o comando tsm maintenance ziplogs cria o arquivo compactado.

Para obter mais informações, consulte tsm File Paths.

basefilepath.site_export.exports

Valor padrão: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteexports\

O local em que o comando tsm sites export cria o arquivo de exportação. Para

obter mais informações, consulte tsm File Paths.

basefilepath.site_import.exports

Valor padrão: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports\
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O local em que o comando tsm sites import espera que o arquivo de importação

esteja localizado. Para obter mais informações, consulte tsm File Paths.

clustercontroller.log.level

Versão: adicionado na versão 2020.3.0

Valor padrão: info

Onível de registro para o Controlador de cluster. Pode ser configurado dinamicamente. Por-

tanto, se você estiver apenas alterando, não será necessário reiniciar o Tableau Server.

Para obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.

clustercontroller.zk_session_timeout_ms

Valor padrão: 300000

A duração do tempo, emmilissegundos, que o Controlador do cluster aguardará o Serviço

de coordenação (ZooKeeper), antes de determinar que o failover é necessário.

dataAlerts.checkIntervalInMinutes

Valor padrão: 60

A frequência, emminutos, em que o Tableau Server faz verificações para determinar se as

condições de alerta de dados são verdadeiras.

(O servidor também verifica sempre que as extrações relacionadas aos alertas de dados

são atualizadas.)

dataAlerts.retryFailedAlertsAfterCheckInterval

Valor padrão: true

Determina com que frequência o Tableau Server verifica novamente os alertas de falha. Ao

definir como true, o servidor verifica novamente os alertas de falha na frequência definida

por dataAlerts.checkIntervalInMinutes. Ao definir como false, o servidor veri-

fica novamente os alertas de falha a cada cincominutos, recebendo alertas de notificação
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mais rápidos se as condições dos dados se alterarem, mas reduzindo o desempenho do

servidor.

(O servidor também verifica sempre que as extrações relacionadas aos alertas de dados

são atualizadas.)

dataAlerts.SuspendFailureThreshold

Valor padrão: 350

Determina o número de falhas consecutivas de alerta de dados que devem ocorrer antes

que o alerta de uma condição seja suspenso. Quando definido para o padrão 350, o alerta

é suspenso após cerca de duas semanas de alertas. Esse limite é para todo o servidor, por-

tanto se aplica a qualquer alerta de dados definido no servidor.

databaseservice.max_database_deletes_per_run

Valor padrão: null

Use esta opção para ajustar o númeromáximo de ativos externos incorporados (bancos de

dados e tabelas) que podem ser excluídos a cada vez que é executado o processo em

segundo plano, controlado por fea-

tures.DeleteOrphanedEmbeddedDatabaseAsset. Se esta opção for deixada em

branco, o númeromáximo padrão de ativos externos incorporados que podem ser exclu-

ídos é 100.

Para obter mais informações, consulte fea-

tures.DeleteOrphanedEmbeddedDatabaseAsset.

Essa opção foi adicionada a partir do Tableau Server versão: 2021.2.

dataserver.log.level

Versão: adicionado na versão 2020.3.0

Valor padrão: info
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Onível de registro para o Servidor de dados. Pode ser configurado dinamicamente. Por-

tanto, se você estiver apenas alterando, não será necessário reiniciar o Tableau Server.

Para obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.

dataserver_<n>.port

Porta em que a instância do servidor de dados (especificada por "<n>") é executada.

elasticserver.vmopts

Versão: adicionado na versão 2019.1. Removido: 2022.1

Essa opção de configuração não é válida para o Tableau Server versões 2022.1 e
posteriores.Para o Tableau Server versões 2022.1 e posteriores, use a opção de con-
figuração indexandsearchserver.vmopts

Valor padrão: -Xmx<default_value> -Xms<default_value>

Ovalor padrão varia de acordo com a quantidade dememória do sistema. O tamanho

máximo da pilha JVMé dimensionado para 3,125% daRAM total do sistema.

Controla o tamanho da pilha do Elastic Server. Como o valor padrão é dimensionado auto-

maticamente, use essa opção para substituir o valor padrão somente quando abso-

lutamente necessário. Acrescente a letra "k" ao valor para indicar kilobytes, "m" para indicar

megabytes e "g" para indicar gigabytes. Como regra geral, defina o tamanho da pilha inicial

(-Xms) igual ao tamanho da pilhamáxima (-Xmx) paraminimizar as coletas de lixo.

excel.shadow_copy_all_remote.enabled

Versão: adicionado nas versões 2019.1.5, 2019.2.1.

Valor padrão: false

Controla se o Tableau Server cria uma "shadow copy" de uma planilha do Excel com-

partilhada (.xlxs ou .xlxm) que está sendo usada como fonte de dados dinâmica.

Quando ativada, essa opção impede que os usuários do Excel vejam um "Erro de violação

de compartilhamento" e umamensagem que o arquivo está em uso. Essa opção pode ter
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um impacto no desempenho com arquivos grandes do Excel. Se os usuários do Excel não

precisarem editar o arquivo compartilhado, não será necessário habilitar essa opção.

Observação: o Tableau Server sempre tenta criar uma “shadow copy” de um arquivo

.xls. Essa opção não altera esse comportamento.

features.ActiveMQ

Versão: adicionado na versão 2019.4.

Valor padrão: true

Controla se o Tableau Server usa o serviço Apache ActiveMQ (Serviço demensagens do

Tableau Server) para omecanismo interno demensagens.

features.DeleteOrphanedEmbeddedDatabaseAsset

Versão: adicionado na versão 2021.2.

Valor padrão: true

Controla um processo em segundo plano, para o Tableau Catalog (ou a API demetadados

do Tableau), que exclui ativos externos incorporados (bancos de dados e tabelas) que não

estãomais associados ao conteúdo downstream do Tableau. Esse processo é executado

todos os dias às 22:00:00 UTC (horário universal coordenado) e pode excluir nomáximo

100 ativos externos por dia até que não hajamais ativos externos sem conexões com o con-

teúdo downstream do Tableau. Você pode definir esta opção para false e interromper a

execução desse processo. Como alternativa, você tambémpode ajustar o númeromáximo

de ativos integrados externos que podem ser excluídos usando databaseservice.max_data-

base_deletes_per_run .

Para obter mais informações, consulte Solucionar problemas de conteúdo ausente.

features.DesktopReporting

Valor padrão: false
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Controla se o Relatório de licenciamento do Desktop está habilitado no servidor. Quando

definido como false (o padrão), nenhumaExibição administrativa relacionada às licenças

do desktop fica disponível. Ajuste como truepara habilitar o Relatório de licenciamento e

tornar disponíveis as Exibições administrativas de utilização de licença e de expiração na

página Status do servidor.Observação: o Relatório de licenciamento do Desktop deve ser
ativado no cliente (Tableau Desktop) para que as informações sejam relatadas ao Tableau

Server.

features.MessageBusEnabled

Versão: adicionado na versão 2019.4.

Valor padrão: true

Controla se o Tableau Server usa o novomecanismo interno demensagens.

features.PasswordlessBootstrapInit

Valor padrão: true

Controla se o Tableau Server permite credenciais inseridas em arquivos boostrap. Quando

habilitada (o padrão), as credenciais inseridas são incluídas no arquivo bootstrap, amenos

que você especifique que elas não devem ser incluídas. Defina como false se as cre-

denciais nunca devam ser incluídas em qualquer arquivo bootstrap que você gerar. Para

obter mais informações sobre como gerar arquivos bootstrap, consulte tsm topology nodes

get-bootstrap-file.

Essa opção foi adicionada com a versão do Tableau Server 2019.3.

features.PasswordReset

Valor padrão: false

Aplica-se apenas aos servidores que usam autenticação local. Defina como truepara per-

mitir que os usuários redefinam suas senhas com a opção "Esqueci a senha" na página de

logon.
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filestore.empty_folders_reaper.enabled

Versão: adicionado em 2020.x (2020.1.14, 2020.2.11, 2020.3.6, 2020.4.2) e 2021.1.x. O

valor padrão foi alterado para true em 2021.2.

Valor padrão: true

Habilita o trabalho que "colhe" (remove) pastas vazias do Filestore.

filestore_empty_folders_reap.frequency

Versão: adicionado em 2020.x (2020.1.14, 2020.2.11, 2020.3.6, 2020.4.2). Isso ainda não

está disponível em 2021.1.

Valor padrão: 86400 (24 horas)

Especifica, emminutos, com que frequência executar o trabalho que remove as pastas

vazias do Filestore.

filestore.log.level

Versão: adicionado na versão 2020.3.0

Valor padrão: info

Onível de registro do Armazenamento de arquivos. Pode ser configurado dinamicamente.

Portanto, se você estiver apenas alterando, não será necessário reiniciar o Tableau Ser-

ver. Para obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.

filestore.reapemptyfoldersholdoffms

Versão: adicionado em 2020.x (2020.1.14, 2020.2.11, 2020.3.6, 2020.4.2). Isso ainda não

está disponível em 2021.1.

Valor padrão:300000 (5 minutos)

Especifica, emmilissegundos, a quantidade de tempo de espera antes de remover as pas-

tas vazias do Filestore.
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floweditor.max_datafile_upload_size_in_kb

Versão: adicionado na versão 2020.4

Valor padrão: 1048576

Para criação de fluxo naWeb do Tableau Prep, o tamanhomáximo dos arquivos de texto

delimitados (por exemplo, CSV ou TXT) que podem ser carregados no Tableau Server.

gateway.http.cachecontrol.updated

Valor padrão: false

Ocabeçalho HTTP deControle de cache especifica se o navegador do cliente deve arma-

zenar em cache o conteúdo enviado do Tableau Server. Para desabilitar o armazenamento

em cache dos dados do Tableau Server no cliente, defina esta opção para true.

gateway.http.hsts

Valor padrão: false

Ocabeçalho do HTTP Strict Transport Security (HSTS) força os navegadores a usarem o

HTTPS no domínio onde ele está habilitado.

gateway.http.hsts_options

Valor padrão: "max-age=31536000"

Por padrão, a política do HSTS está definida para um ano (31536000 segundos). Este perí-

odo especifica o tempo em que o navegador acessará o servidor por meio do HTTPS.

gateway.httpd.loglevel

Versão: adicionado em 2021.3.0.

Valor padrão: notice

Especifica o nível de registro para oGateway (servidor Apache HTTPD). Por padrão, ele é

definido como notice. Outras opções incluem debug, info, warning, error. Se você
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alterar o nível de registro, esteja ciente do impacto potencial no uso e no desempenho do

espaço em disco. Como prática recomendada, retorne o nível de registro ao padrão depois

de reunir as informações necessárias. Para obter informações detalhadas sobre o registro

do Apache, consulte a documentação do HTTP do Apache.

gateway.httpd.shmcb.size

Versão: adicionado em 2021.4

Valor padrão: 2048000

Especifica a quantidade dememória em bytes para o buffer circular ao usar o tipo de arma-

zenamento shmcb. Essa chave de configuração não se aplica ao usar o tipo de arma-

zenamento dbm.

gateway.httpd.socache

Versão: adicionado em 2021.4

Valor padrão: shmcb

Especifica o tipo de armazenamento do Cache de Sessão SSL global/entre processos. Por

padrão, isso é definido como shmcb, com outra opção dbm configurável. Para obter mais

informações sobre os tipos de armazenamento shmcb e dbm, consulte Diretiva SSLSes-

sionCache no site daWeb Apache.

gateway.http.request_size_limit

Valor padrão: 16380

O tamanhomáximo (bytes) do conteúdo do cabeçalho que é permitido passar pelo

gateway Apache nas solicitaçõesHTTP. Os cabeçalhos que excedem o valor definido

nessa opção resultarão em erros do navegador, comoHTTP Erro 413 (entidade solicitada

muito grande) ou falhas de autenticação.

Um valor baixo em gateway.http.request_size_limit pode resultar em erros de

autenticação. As soluções de logon único que se integram ao Active Directory (SAML e
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Kerberos) frequentemente precisam de grandes tokens de autenticação em cabeçalhos

HTTP. Certifique-se de testar os cenários de autenticação HTTP antes de implantar na pro-

dução.

Recomendamos definir a opção tomcat.http.maxrequestsize para omesmo valor

desta opção.

gateway.http.x_content_type_nosniff

Valor padrão: true

Ocabeçalho de resposta X-Content-Type-Options do HTTP especifica que o tipo deMIME

no cabeçalho Content-Type não deve ser alterado pelo navegador. Em alguns casos, onde

o tipo deMIME não está especificado, o navegador pode tentar determiná-lo, avaliando as

características da carga útil. O navegador exibirá o conteúdo em conformidade. Este pro-

cesso é denominado "detecção". A interpretação errada do tipo deMIME pode levar à vul-

nerabilidades na segurança. Com essa opção, o cabeçalho X-Content-Type-Options do

HTTP é definido, por padrão, como "não detecção".

gateway.http.x_xss_protection

Valor padrão: true

Ocabeçalho de resposta HTTP X-XSS-Protection é enviado para o navegador para habi-

litar a proteção de scripts entre sites (XSS). O cabeçalho de resposta X-XSS-Protection

substitui as configurações nos casos em que os usuários desabilitaram a proteção XSS no

navegador. Com essa opção, o cabeçalho de resposta X-XSS-Protection está habilitado

por padrão.

gateway.log.level

Versão: adicionado na versão 2020.3.0

Valor padrão: info
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Onível de registro doGateway. Pode ser configurado dinamicamente. Portanto, se você

estiver apenas alterando, não será necessário reiniciar o Tableau Server. Para obter mais

informações, consulte Alterar níveis de registro.

gateway.public.host

Valor padrão: <hostname>

Onome (a URL) do servidor, usado para acesso externo ao Tableau Server. Se o Tableau

Server estiver configurado para funcionar com um servidor proxy ou balanceador de carga

externo, ele será o nome inserido na barra de endereço do navegador utilizado para aces-

sar o Tableau Server. Por exemplo, se o Tableau Server for acessado ao digitar table-

au.example.com, o nome do gateway.public.host será tableau.example.com.

gateway.public.port

Valor padrão: 80 (443 se SSL)

Aplicável apenas a ambientes de servidor proxy. A porta externa em que o servidor proxy

escuta.

gateway.slow_post_protection.enabled

Valor padrão: false

Habilitar isto pode oferecer alguma ajuda na proteção contra ataques de POST lentos

(Negação de serviço) ao sincronizar as solicitações de POST que transferem os dados a

taxas extremamente lentos.

Observação: isso não eliminará as ameaças de tais ataques e poderia ter o impacto
não intencional de encerrar conexões lentas.

gateway.slow_post_protection.request_read_timeout

Valor padrão: header=15-20,MinRate=500 body=10,MinRate=500
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Quando ativada pela opção anterior, gateway.slow_post_protection.enabled,

essa opção define o Apache httpd ReadRequestTimeout. A diretiva httpd está docu-

mentada emApacheModulemod_reqtimeout. O uso primário dessa opção é como uma

defesa ao ataque Slowloris. Veja a entrada daWikipédia, Slowloris (segurança do com-

putador).

gateway.timeout

Valor padrão: 7200

O tempomais longo, em segundo, que o gateway aguardará por certos eventos antes de

reprovar uma solicitação (7200 segundos = 2 horas).

gateway.trusted

Valor padrão: o endereço IP do computador do servidor proxy

Aplicável apenas a ambientes de servidor proxy. Os endereços IP ou os nomes de host do

servidor proxy.

gateway.trusted_hosts

Valor padrão: nomes alternativos do servidor proxy

Aplicável apenas a ambientes de servidor proxy. Qualquer nome de host alternativo do ser-

vidor proxy.

indexandsearchserver.vmopts

Versão: adicionado na versão 2022.1.

Valor padrão: -Xmx<default_value> -Xms<default_value>

Ovalor padrão é baseado na quantidade dememória do sistema e consiste em 3,125% da

RAM total do sistema.

Controla o tamanho da pilha do Index and Search Server. Como o valor padrão é dimen-

sionado automaticamente, use essa opção para substituir o valor padrão somente quando
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absolutamente necessário. Acrescente a letra "k" ao valor para indicar kilobytes, "m" para

indicar megabytes e "g" para indicar gigabytes. Como regra geral, defina o tamanho da

pilha inicial (-Xms) igual ao tamanho da pilhamáxima (-Xmx) paraminimizar as coletas de

lixo.

hyper.file_partition_size_limit

Valor padrão: 0

Quando definido como 0, o tamanho é definido como ilimitado e usará todo o espaço em

disco disponível.

Essa opção é usada para definir o limite de espaço em disco para uma determinada con-

sulta que é transferida para o disco. Se o uso do espaço em disco pelo arquivo spo-

ol.<id>.tmp for maior do que você precisa que seja para o seu ambiente, significa que as

consultas estão sendo transferidas e ocupando espaço em disco. Use essa opção para limi-

tar a quantidade de espaço em disco que as consultas podem usar. O arquivo spo-

ol.<id>.tmp pode ser encontrado na pasta temporária da conta de usuário que executa o

Tableau Server. É possível especificar esse valor em unidades K(KB), M(MB), G(GB) ou T

(TB). Por exemplo, é possível especificar o limite de tamanho como 100Gquando quiser

limitar o uso de espaço em disco para 100GB.

Para obter mais informações sobre a transferência, consulte a seção Uso damemória e da

CPU no Processador de dados do Tableau Server.

hyper.global_file_partition_size_limit

Valor padrão: 0

Quando definido como 0, o tamanho é definido como ilimitado e usará todo o espaço em

disco disponível.

Essa opção é usada para definir o limite de espaço em disco para todas as consultas que

são transferidas para o disco. Se o uso do espaço em disco pelo arquivo spool.<id>.tmp for

maior do que você precisa que seja para o seu ambiente, significa que as consultas estão

sendo transferidas e ocupando espaço em disco. O arquivo spool.<id>.tmp pode ser
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encontrado na pasta temporária da conta de usuário que executa o Tableau Server. Use

essa opção para limitar a quantidade de espaço em disco total que todas as consultas usam

ao transferir para o disco. É possível especificar esse valor em unidades K(KB), M(MB), G

(GB) ou T(TB). Por exemplo, é possível especificar o limite de tamanho como 100Gquando

quiser limitar o uso de espaço em disco para 100GB. OTableau recomenda iniciar com

essa configuração ao ajustar os limites de transferência.

Para obter mais informações sobre a transferência, consulte a seção Uso damemória e da

CPU no Processador de dados do Tableau Server.

hyper.log_queries

Valor padrão: true

Quando definido como true, as informações de consulta são registradas.

As informações de consulta são registradas por padrão. Se, contudo, você perceber que os

arquivos de registro sãomuito grandes para a quantidade de espaço em disco disponível, é

possível definir como false para desativar o registro das informações de consulta. O

Tableau recomenda deixar essa configuração definida como true.

hyper.enable_accesspaths_symbolic_canonicalization

Valor padrão: false

Em sistemasWindowsOS, para resolver links simbólicos, o Hyper precisa ter acesso ao

diretório onde as extrações são armazenadas e todos os seus diretórios pai. Se esse não for

o caso, você poderá ver umamensagem de erro no log do Hyper que diz:Não é possível
obter o caminho canônico para//dirA/subdir/myextract.hyper ...

Access is denied.

Nesses casos, você pode definir isso para true portanto, o Data Engine (Hyper) não ten-

tará resolver links simbólicos ao usar caminhos canônicos.
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Observação: definir o valor para true também implica que o Hyper não podemais

garantir a proteção contra um invasor em potencial que consegue colocar um link sim-

bólico para escapar do conjunto permitido de diretórios ao qual o Hyper está con-

figurado para permitir o acesso.

hyper.log_query_cpu

Valor padrão: false

Use essa configuração para registrar quanto tempo cada consulta demora, assim como o

uso de CPU.

hyper.log_timing

Valor padrão: false

Essa configuração é útil para saber mais informações sobre as consultas, como tempos de

compilação e de análise. Por padrão, essa configuração fica desabilitada. É possível aci-

onar essa configuração ao definir o valor como true para coletar mais detalhes sobre as

consultas. Observe, porém, que isso aumentará o tamanho dos arquivos de registro do pro-

cessador de dados (\logs\hyper).

hyper.log_troublesome_query_plans

Valor padrão: true

Quando definido como true, registra planos de consulta identificados como pro-

blemáticos. Entram nessa categoria: consultas canceladas, com execuçãomais lenta que

10 segundos ou consultas que estão sendo transferidas para o disco. As informações nos

registros podem ser úteis para solucionar consultas problemáticas. É possível alterar essa

configuração para false se estiver preocupado quanto ao tamanho dos registros.

hyper.memory_limit

Valor padrão: 80%
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Controla a quantidademáxima dememória usada pelo Hyper. Especifique o número de

bytes. Acrescente a letra "k" ao valor para indicar kilobytes, "m" para indicar megabytes e "g"

para indicar gigabytes. Por exemplo, hyper.memory_limit='7g'. Como alternativa,

especifique o limite dememória como uma porcentagem damemória geral do sistema dis-

ponível. Por exemplo, hyper.memory_limit='90%'.

hyper.memtracker_hard_reclaim_threshold

Valor padrão: 80%

Essa configuração só se aplica aoWindows. OHyper mantém partes descompactadas e

descriptografadas da extração namemória para futuros acessosmais rápido. Essa con-

figuração controla quando os threads do trabalhador começarão a gravar esses dados em

um cache de disco para reduzir a pressão damemória. Se dado como uma porcentagem, o

valor é interpretado como uma porcentagem da configuração geral hyper.memory_

limit. Por exemplo, hyper.memtracker_hard_reclaim_threshold='60%'.

Valores absolutos podem ser especificados como 'k' (kilobytes), 'm' (megabytes), 'g' (gigaby-

tes) ou 't' (terabytes). Por exemplo, hyper.memtracker_hard_reclaim_threshold-

='10g'. O valor deve ser maior do que o limite hyper.memtracker_soft_reclaim.

hyper.memtracker_soft_reclaim_threshold

Valor padrão: 50%

Essa configuração só se aplica aoWindows. Ao interagir com umarquivo Hyper, o hyper

gravará alguns dados para cache oumanter os dados. OWindows tem o comportamento

especial que bloqueia dados recém-gravados namemória. Para evitar a troca, forçamos os

dados quando o Hyper atinge o limite configurado para o limite de recuperação. Quando o

limite de recuperação suave é atingido, o hyper tenta recuperar dados em cache em

segundo plano para tentar ficar abaixo do limite de recuperação. Em situações em que a

troca aconteceria de outra forma, acionar a recuperação no hyper pode levar a ummelhor

resultado. Portanto, se a instalação do Tableau Server apresentar muitas trocas, essa con-

figuração pode ser usada para tentar reduzir a pressão damemória.
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Especifique o número de bytes. Acrescente a letra "k" ao valor para indicar kilobytes, "m"

para indicar megabytes e "g" para indicar gigabytes. Como alternativa, especifique o valor

como uma porcentagem damemória geral configurada para o Hyper. Por exemplo,

hyper.memtracker_soft_reclaim_threshold='20%'.

hyper.network_threads

Valor padrão: 150%

Controla o número de tópicos de rede usados pelo Hyper. Especifique o número de thre-

ads de rede (por exemplo, hyper.network_threads=4) ou especifique a por-

centagem de threads em relação à contagem básica lógica (por exemplo,

hyper.network_threads='300%').

Os threads de rede são usados para aceitar novas conexões e enviar ou receber dados e

consultas. O hyper usa a rede assíncrona, por issomuitas conexões podem ser originadas

de um único segmento. Normalmente, a quantidade de trabalho feito em tópicos de rede é

muito baixa. A única exceção é abrir bancos de dados em sistemas de arquivos lentos, o

que pode levar muito tempo e bloquear o thread da rede. Se os tempos de conexão esti-

verem lentos ao tentar visualizar ou editar painéis que usam extrações e não têm sido usa-

dos há algum tempo, e você frequentemente vêmensagens “asio-continuation-slow” no log

do hyper, além de longos tempos de “construct-protocol” no Hyper do log do Tableau, tente

aumentar esse valor.

hyper.objectstore_validate_checksums

Valor padrão: false

Uma configuração booliano que controla verificações de integridade de arquivo no Hyper.

Quando definido como true, o Hyper verificará os dados em umarquivo de extração

quando ele for acessado pela primeira vez. Isso permite que a corrupção silenciosa e cor-

rupção que iria travar o Hyper seja detectada. Em geral, é aconselhável ativar essa con-

figuração, exceto em instalações com discosmuito lentos, onde pode causar regressões de

desempenho.
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hyper.query_total_time_limit

Valor padrão: 0(o que significa ilimitado)

Define um limite superior no tempo total do thread que pode ser usado por consultas indi-

viduais no Hyper. Acrescente 's' ao valor para indicar segundos, 'min' para indicar minutos

ou 'h' para indicar horas.

Por exemplo, para restringir todas as consultas a um uso total de tempo de 1500 segundos

do tempo total do thread:

tsm configuration set -k hyper.query_total_time_limit -v 1500s

Se uma consulta for executada além do limite especificado, ela falhará, e um erro será retor-

nado. Essa configuração permite controlar automaticamente consultas descontroladas que

usariammuitos recursos.

O hyper executa consultas em paralelo. Por exemplo, se uma consulta for executada por

100 segundos e, durante esse tempo, estiver sendo executada em 30 threads, o tempo total

do segmento seria de 3000 segundos. O tempo do thread de cada consulta é relatado no log

do hyper nas entradas de log “query-end” no campo "tempo total".

hyper.session_memory_limit

Valor padrão: 0(o que significa ilimitado)

Controla o consumomáximo dememória que uma consulta individual pode ter. Especifique

o número de bytes. Acrescente a letra "k" ao valor para indicar kilobytes, "m" para indicar

megabytes e "g" para indicar gigabytes.

Por exemplo, para definir o limite dememória para 900megabytes, execute o seguinte

comando:

tsm configuration set -k hyper.session_memory_limit -v 900m.

Como alternativa, para especificar o limite dememória da sessão como uma porcentagem

damemória geral do sistema disponível, execute o seguinte comando:
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tsm configuration set -k hyper.session_memory_limit -v 90%.

Reduzir esse valor pode ajudar quando uma consulta estiver usando quantidades exces-

sivas dememória e fazendo com que outras consultas falhem por um longo período de

tempo. Ao reduzir o limite, a única consulta grande falharia (ou recorreria à transferência se

a transferência não estiver desativada) e não teria um impacto negativo em outras con-

sultas.

hyper_standalone.consistent_hashing.enabled

Valor padrão: true

Aumenta a chance de que a extração de uma consulta já esteja armazenada em cache. Se

o nó com a extração armazenada em cache não puder suportar carga adicional, você será

encaminhado para um novo nó e a extração será carregada em cache no novo nó. Isso

resulta em umamelhor utilização do sistema porque as extrações só serão carregadas na

memória se houver carga que justifique a necessidade.

hyper_standalone.health.enabled

Valor padrão: true

Altera amétrica de balanceamento de carga da seleção aleatória para a escolha do nó Pro-

cessador de dados (Hyper) com base em uma pontuação de integridade composta de uma

combinação da atividade hyper atual e do uso de recursos do sistema. Com base nesses

valores, o balanceador de carga escolherá o nómais capaz de lidar com uma consulta de

extração.

hyper.temp_disk_space_limit

Valor padrão: 100%

Define o limite superior do espaço em disco no qual o Hyper vai parar de alocar espaço

para arquivos temporários. Essa configuração pode ajudar a impedir que o disco rígido se

encha com arquivos temporários do Hyper e fique sem espaço em disco. Se o espaço em

disco atingir esse limite, o Hyper tentará se recuperar automaticamente sem a intervenção

do administrador.
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Especifique-o como porcentagem do espaço em disco disponível total a ser usado. Por

exemplo, hyper.temp_disk_space_limit="96%". Quando definido como 100%,

todo o espaço em disco disponível poderá ser usado.

Para que o Processador de Dados seja iniciado, a quantidade de espaço em disco con-

figurada deve estar disponível. Se não houver espaço suficiente em disco disponível, você

verá uma entrada de registro do Processador de Dados que diz: "O limite em disco para

arquivos temporários foi atingido. Por favor, libere espaço em disco no dispositivo. Consulte

o registro Hyper para obter mais informações: Não há espaço no dispositivo".

hyper.hard_concurrent_query_thread_limit

Valor padrão: 150%

Use essa opção para definir o númeromáximo de processamentos que o Hyper deve usar

para executar consultas. Use essa opção se quiser definir um limite rígido para o uso da

CPU. Especifique o número de threads ou especifique a porcentagem de threads em rela-

ção à contagem básica lógica. O hyper provavelmente não usarámais recursos do que os

definidos por essa configuração, mas os threads em segundo plano e de rede do Hyper não

são afetados por essa configuração (embora eles tendam a não ocupar muita CPU).

É importante considerar que essa configuração controla o número de consultas simultâneas

que podem ser executadas. Assim, se você diminuir esse ajuste, a probabilidade de obter

consultas que precisam aguardar a conclusão das consultas em execução nomomento

aumentará, o que poderá afetar os tempos de carregamento da pasta de trabalho.

hyper.soft_concurrent_query_thread_limit

Valor padrão: 100%

Use essa opção para especificar o número de threads que uma única consulta pode ser

paralelizada se houver muitos threads disponíveis, dada a configuração hard_con-

current_query_thread_limit. Especifique o número de threads ou especifique a

porcentagem de threads em relação à contagem básica lógica.

Veja o exemplo simplificado a seguir:
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Digamos que você defina esse valor como 10 processamentos, isso significa que as con-

sultas poderão ser realizadas em paralelo com até 10 processamentos. Se apenas duas

consultas estiverem emexecução, os oito processamentos restantes serão usados em

paralelo com as duas consultas.

hyper. hard_concurrent_query_thread_limit e hyper.soft_concurrent_query_thread_

limit funcionam em conjunto para fornecer algumas opções para gerenciar o uso da

CPU, maximizando os recursos de CPU disponíveis para concluir as consultas com

mais rapidez. Se não quiser que o Processador de dados use toda a CPU disponível

namáquina, altere-o paramenos de 100%, para uma porcentagem que seja ideal para

o seu ambiente. O limite flexível é umamaneira de limitar o uso da CPU, mas habilite-a

para ir até o limite rígido, se necessário.

Observação: as opções hyper.hard_concurrent_query_thread_limit e hyper.soft_con-
current_query_thread_limit substituem hyper.num_job_worker_threads e hyper.num_

task_worker_threads disponíveis no Tableau Server versão 2018.3 e anteriores, des-

continuadas na versão atual. Para obter informações sobre o hyper.num_job_worker_

threads e o hyper.num_task_worker_threads, consulte Opções do tsm configuration

set.

hyper.use_spooling_fallback

Valor padrão: true

Quando definido como true, permite a transferência ao disco quando a consulta de extra-

ção exceder o uso RAMdefinido (80% deRAM instalado). Em outras palavras, ele permite

que o hyper execute uma consulta usando o disco se exceder o uso de RAM.

OTableau recomenda usar a configuração padrão. É possível desativar ao definir o valor

como false se estiver preocupado com o uso de disco. Ao desativar essa configuração,
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as consultas que usammais que 80% deRAM instalado serão canceladas. Consultas de

transferência geralmente levam substancialmentemais tempo para terminar.

Para obter mais informações sobre a transferência, consulte a seção Uso damemória e da

CPU no Processador de dados do Tableau Server.

jmx.security.enabled

Versão: adicionado na versão 2022.1.

Valor padrão: false

OJMX está desativado por padrão, portanto, o JMX seguro tambémestá desativado. Se

você estiver ativando o JMX, recomendamos que você ative o JMX seguro.

Isso está definido paratrue e ativa o JMX seguro comSSL e autenticação básica de nome

de usuário/senha para acesso somente leitura quando você executa o comando tsm main-

tenance jmx enable e responde y quando solicitado a ativar os recursos de segurança

para JMX:

tsm maintenance jmx enable

We do not recommend you enable JMX unsecured on a production

environment. Would you like to enable security features for JMX?

(y/n): y

jmx.ssl.enabled

Versão: adicionado na versão 2022.1.

Valor padrão: true

Impõe SSL para JMX. Essa opção tem como padrão truemas não tem efeito amenos que

jmx.security.enabled também esteja definido para true. Para habilitar a segurança

de JMX, execute o comando tsm maintenance jmx enable. Responda y quando soli-

citado a deixar o SSL ativado ou n para desativar o SSL:

tsm maintenance jmx enable

...
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Would you like to enable SSL?

(y/n): n

jmx.ssl.require_client_auth

Versão: adicionado na versão 2022.1.

Valor padrão: false

Isso está definido paratrue quando você executar o comando tsm maintenance jmx

enable e responde y quando solicitado a exigir autenticação de cliente (mTLS):

tsm maintenance jmx enable

...

Would you like to require client authentication (mTLS)?

(y/n): y

Para concluir a configuração, você deve ter um certificado de cliente e colocá-lo no local cor-

reto em seu computador cliente.

jmx.ssl.user.name

Versão: adicionado na versão 2022.1.

Valor padrão: tsmjmxuser

Isso é definido quando você instala ou atualiza o Tableau Server.

jmx.ssl.user.password

Versão: adicionado na versão 2022.1.

Valor padrão: <generated>

Isso é definido quando você instala ou atualiza o Tableau Server.

jmx.user.access

Versão: adicionado na versão 2022.1.
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Valor padrão: readonly

Você pode alterar isso para readwrite quando você executar o comando tsm main-

tenance jmx enable e responder y quando solicitado a adicionar o acesso readw-

rite :

tsm maintenance jmx enable

...

JMX access is readonly by default. Would you like to add readw-

rite access?

(y/n): y

licensing.login_based_license_management.default_requested_duration_seconds

Valor padrão: 0

Defina como a duração (em segundos) que a licença baseada em login de um usuário offline

sem conexão ao Tableau Server antes de ser solicitado a ativar novamente. Esta duração

será sempre atualizada quando o Tableau Desktop estiver em uso e puder se conectar ao

Tableau Server.

licensing.login_based_license_management.enabled

Valor padrão: true

Defina como true para habilitar o gerenciamento de licenças baseadas em logon. Definido

como false para desabilitar o gerenciamento de licenças baseadas em logon.

Observação: para usar gerenciamento de licenças baseadas em logon, você deve ati-

var uma chave do produto habilitada para gerenciamento de licenças baseadas em

logon. Você pode usar tsm licenses list para ver quais chaves do produto têm o

gerenciamento de licenças baseadas em logonhabilitado.

licensing.login_based_license_management.max_requested_duration_seconds

Valor padrão: 15552000
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Defina como a duraçãomáxima (em segundos) que a licença baseada em login de um usu-

ário pode estar offline sem conexão ao Tableau Server antes de ser solicitado a ativar o

Tableau novamente. O valor máximo é 15552000 segundos (180 dias). Esta duração será

sempre atualizada quando o Tableau Desktop estiver em uso e puder se conectar ao

Tableau Server.

maestro.app_settings.sampling_max_row_limit

Valor padrão: 1000000

Define o númeromáximo de linhas para dados de amostragem de grandes conjuntos de

dados com o Tableau Prep naWeb.

maestro.input.allowed_paths

Valor padrão: ""

Por padrão, o acesso a qualquer diretório será negado e será permitida apenas a publi-

cação no Tableau Server com conteúdo incluído no arquivo tflx.

Uma lista de diretórios de rede permitidos para conexões de entrada de fluxo. Você deve

habilitar o Tableau Prep Conductor para agendar fluxos no Tableau Server. Para obter

mais informações, consulte Tableau Prep Conductor.

As regras a seguir se aplicam e devem ser consideradas ao definir esta configuração:

l Os caminhos devem ser acessíveis pelo Tableau Server. Esses caminhos são veri-

ficados durante a inicialização do servidor e na execução de fluxo.

l Os caminhos do diretório de rede devem ser absolutos e não podem conter carac-

teres curinga ou outros símbolos de passagem de caminho. Por exemplo, \\my-

host\myShare\* ou \\myhost\myShare* são caminhos inválidos e não teriam

permissão. A maneira correta de usar a lista de permissões para qualquer pasta no

myShare seria \\myhost\myShare or \\myhost\\myShare\.
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Observação: a configuração \\myhost\myShare não permitirá \\my-
host\myShare1. Para permitir as duas pastas, use a lista de permissões para

elas como \\myhost\myShare; \\myhost\myShare1.

l Ovalor pode ser , *, para permitir qualquer diretório de rede ou uma lista de caminhos

de diretório de rede, delimitados por “;”.

l Nenhum caminho do diretório local é permitido, mesmo quando o valor for definido

como *.

Importante:

Esse comando substitui as informações existentes pelas novas que foram fornecidas. Se

você quiser adicionar um novo local em uma lista existente, forneça uma lista de todos os

locais existentes e o novo que deseja adicionar. Use os comandos a seguir para visualizar a

lista atual de locais de entrada e saída:

tsm configuration get -k maestro.input.allowed_paths

tsm configuration get -k maestro.output.allowed_paths

Para obter mais informações e detalhes sobre como configurar diretórios permitidos para as

conexões de entrada e saída de fluxo, consulte Etapa 4: Lista de permissões para locais de

entrada e saída.

maestro.output.allowed_paths

Valor padrão: ""

Por padrão, o acesso a todos os diretórios será negado.

Uma lista de diretórios de rede permitidos para as conexões de saída de fluxo. Você deve

habilitar o Tableau Prep Conductor para agendar fluxos no Tableau Server. Para obter mais

informações, consulte Tableau Prep Conductor.

As regras a seguir se aplicam e devem ser consideradas ao definir esta configuração:
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l Os caminhos devem ser acessíveis pelo Tableau Server. Esses caminhos são veri-

ficados durante a inicialização do servidor e na execução de fluxo.

l Os caminhos do diretório de rede devem ser absolutos e não podem conter carac-

teres curinga ou outros símbolos de passagem de caminho. Por exemplo, \\my-

host\myShare\* ou \\myhost\myShare* são caminhos inválidos e não teriam

permissão. A maneira correta de usar a lista de permissões para qualquer pasta no

myShare seria \\myhost\myShare or \\myhost\\myShare\.

Observação: a configuração \\myhost\myShare não permitirá \\my-
host\myShare1. Para permitir as duas pastas, use a lista de permissões para

elas como \\myhost\myShare; \\myhost\myShare1.

l Ovalor pode ser , *, para permitir qualquer diretório de rede ou uma lista de cami-

nhos de diretório de rede, delimitados por “;”.

l Nenhum caminho do diretório local é permitido, mesmo quando o valor for definido

como *.

l

Observação: se um caminho estiver na lista permitida de fluxos e na lista inter-

nal_disasslowed, a internal_disallowed terá preferência.

Para obter mais informações e detalhes sobre como configurar diretórios permitidos para

as conexões de entrada e saída de fluxo, consulte Etapa 4: Lista de permissões para locais

de entrada e saída.

maestro.output.write_to_mssql_using_runas

Versão: adicionado na versão 2022.3.1.

Valor padrão: false
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Quando habilitadas, as saídas de fluxo publicadas no Tableau Server têm permissão de

acesso de gravação a um banco de dados doMicrosoft SQL Server usando credenciais Run

As. As credenciais usadas pela conta de serviço Run As devem ter permissão de gravação

no banco de dados. Avalie seus requisitos de segurança e implantação antes de habilitar o

contexto do maestro.output.write_to_mssql_using_runas. Para obter mais

informações, consulte Conta de serviço Run As.

Observação: este comando requer a opção --force-keys. Por exemplo: tsm

configuration set -k maestro.output.write_to_mssql_using_

runas -v true --force-keys.

maestro.sessionmanagement.maxConcurrentSessionPerUser

Valor padrão: 4

Define o númeromáximo de sessões de edição daWeb de fluxo que um usuário pode abrir

aomesmo tempo.

metadata.ingestor.blocklist

Valor padrão: null

Quando configurado, o Tableau Catalog bloqueia o conteúdo especificado de ser ingerido.

Para especificar qual conteúdo bloquear, você deve identificar os valores de lista de blo-

queio, que é uma combinação tanto da ID do site, do tipo de conteúdo quanto da ID de con-

teúdo do conteúdo que deseja bloquear, com base em arquivos de log "não interativos" do

servidor. Os valores da lista de bloqueio devem ser separados por vírgula.

Importante: você só deve usar esta opção por indicação do Suporte do Tableau.

Por exemplo, você pode usar tsm configuration set --force-keys -k meta-

data.ingestor.blocklist para bloquear a ingestão de uma combinação de fontes de

dados, pastas de trabalho e fluxos usando o seguinte comando:
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tsm configuration set --force-keys -k meta-

data.ingestor.blocklist -v "sites/1/datasources/289, sites/2/-

datasources/111, sites/1/workbooks/32, sites/3/workbooks/15,

sites/1/flows/13, sites/1/flows/18”

Para validar o conteúdo bloqueado, revise os arquivos de registro "não interativos" do ser-

vidor para os seguintes eventos:

l Skipping ingestion for

l Successfully updated blocklist to

Por exemplo:

Skipping ingestion for contentType [Workbook], contentId

[sites/1/datasources/289], siteDisabled [false], swallowEvent

[false], contentBlocked [true]

Skipping ingestion for contentType [Workbook], contentId

[sites/3/workbooks/15], siteDisabled [false], swallowEvent

[false], contentBlocked [true]

e

Successfully updated blocklist to: [sites/1/datasources/289,

sites/1/workbooks/32, sites/2/datasources/111]

metadata.ingestor.pipeline.throttleEventsEnable

Valor padrão: false

Controla se a indexação de conteúdo novo e atualizado, também chamada de eventos, é

regulada em todos os sites do servidor. Por padrão, essa limitação fica desligada. Para

ligar a limitação de eventos, altere esta configuração para true com o seguinte comando: 

tsm configuration set -k meta-

data.ingestor.pipeline.throttleEventsEnable -v true --force-

keys
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Para obter mais informações sobre a limitação do evento, consulte Ativar o Tableau

Catalog.

metadata.ingestor.pipeline.throttleLimit

Valor padrão: 20

Quando a limitação do evento é ativada, ela é o númeromáximo de itens de conteúdo novos

e atualizados que podem ser indexados durante um período de tempo especificado.

Quando o limite especificado é atingido para um item específico, a indexação é adiada.

Por padrão, o limite é definido para 20 e não pode ser definido como inferior a 2. Você pode

usar o seguinte comando para alterar o limite: 

tsm configuration set -k meta-

data.ingestor.pipeline.throttleLimit -v 25 --force-keys

Eventos limitados podem ser identificados nos arquivos de registro "não interativos" do ser-

vidor como ingestor event flagged for removal by throttle filter.

metadata.ingestor.pipeline.throttlePeriodLength

Valor padrão: 20

Quando a limitação do evento é ativada, este é o período, emminutos, um númeromáximo

especificado de indexação de itens de conteúdo novo e atualizado pode ser indexado. Uma

vez alcançado o tempo especificado, a indexação de qualquer conteúdo novo e atualizado

adicional é adiada.

Por padrão, o limite é definido para 30minutos. Você pode usar o seguinte comando para

alterar o horário:

tsm configuration set -k meta-

data.ingestor.pipeline.throttlePeriodLength -v PT45M --force-

keys
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metadata.query.limits.time

Valor padrão: 20

Este é omaior tempo permitido, em segundos, para que uma consulta do Catalog ou da

API demetadados seja executada, antes que o tempo limite seja atingido e a consulta can-

celada. OTableau recomenda aumentar gradativamente o tempo limite para nomáximo 60

segundos, usando o seguinte comando:

tsm configuration set -k metadata.query.limits.time –v PT30S --

force-keys

Importante: essa opção só deve ser alterada se você observar o erro descrito aqui, Men-
sagens de tempo limite e limite de nós excedidos. O aumento do tempo limite pode utilizar

mais CPU por mais tempo, o que pode afetar o desempenho das tarefas em todo o

Tableau Server. O aumento do tempo limite tambémpode causar maior utilização de

memória, o que pode causar problemas no contêiner demicrosserviços interativo quando

as consultas são executadas paralelamente.

metadata.query.limits.count

Valor padrão: 20000

Este é o número de objetos (que podemmapear vagamente o número de resultados de

consulta) que o Catalog pode retornar, antes que o limite de nós seja ultrapassado e a con-

sulta cancelada. OTableau recomenda aumentar gradativamente o limite para nomáximo

100.000, usando o seguinte comando:

tsm configuration set -k metadata.query.limits.count –v 3000 --

force-keys

Importante: essa opção só deve ser alterada se você observar o erro descrito aqui, Men-
sagens de tempo limite e limite de nós excedidos. O aumento do limite de nós pode causar

maior utilização dememória, o que pode causar problemas no contêiner demicrosserviços

interativo quando as consultas são executadas paralelamente.
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metricsservices.checkIntervalInMinutes

Valor padrão: 60

Controla o intervalo, emminutos, entre as atualizações demétricas que dependem das fon-

tes de dados em tempo real. Umamétrica é atualizada quando o servidor verifica novos

dados por meio da exibição conectada damétrica.

metricsservices.enabled

Versão: adicionado na versão 2022.3.

Valor padrão: true

Quando definido para false, o tipo de conteúdo demétricas é desabilitado para todos os

sites em um servidor. Para obter mais informações, consulte Desativar métricas para um

site.

metricsservices.failureCountToWarnUser

Valor padrão: 10

Controla o número de falhas consecutivas na atualização que devem ocorrer antes que o

proprietário damétrica seja avisado. Quando definido como padrão de 10, uma atualização

demétrica deve apresentar falha 10 vezes seguidas, antes que o proprietário receba uma

notificação sobre a falha.

metricsservices.maxFailedRefreshAttempts

Valor padrão: 175

Controla o número de falhas consecutivas na atualização que devem ocorrer antes de sus-

pender uma atualização damétrica.

mobile.deep_linking.on_prem.enabled

Valor padrão: true
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Controla se os links para o Tableau Server são tratados como links profundos pelo apli-

cativo TableauMobile. Quando definidos como true, os links para os tipos de conteúdo

compatíveis abrem no aplicativo. Quando definidos como false, os links abrem no nave-

gador móvel. Para obter mais informações, consulte Controlar vinculação profunda para o

TableauMobile.

monitoring.dataengine.connection_timeout

Valor padrão: 30000

A duração do tempo, emmilissegundos, que o Controlador do cluster aguardará pelo pro-

cessador de dados antes de determinar que foi alcançado o tempo limite de conexão. O

padrão é de 30.000milissegundos (30 segundos).

native_api.connection.limit.<connection class>

Define o limite de consulta paralela para a fonte de dados especificada (classe de cone-

xão). Isso excede o limite global da fonte de dados.

native_api.connection.globallimit

Valor padrão: 16

Limite global para consultas paralelas. O padrão é 16, exceto para o Amazon Redshift, que

tem o padrão 8.

native_api.ExplainDataEnabled

Valor padrão: true

Esta opção controla se o Explicar os dados está ativado ou desativado para o servidor.

Para obter mais informações sobre o Explicar os dados, consulte Começar comExplicar os

dados na Ajuda do Tableau.

Essa opção foi adicionada a partir do Tableau Server versão: 2019.3.

native_api.force_alternative_federation_engine

Valor padrão: false
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Substitua as restrições de operação ao unir colunas de dados de uma única conexão de

arquivo e uma única conexão de banco de dados SQL. Defina essa opção como True para

forçar o Tableau a processar a união de colunas usando a conexão de banco de dados em

tempo real.

native_api.ProtocolTransitionLegacyFormat

Valor padrão: false

Usa o formato de nome herdado para delegações restritas.

O formato de nome foi alterado na versão 10.1 para permitir a transição de protocolo entre

domínios (S4U). Se isso causar problemas com configurações atuais e você não precisar de

transições de protocolo entre domínios, configure o Tableau Server para usar o com-

portamento anterior, definindo isso como true.

native_api.InitializeQueryCacheSizeBasedOnWeights

Valor padrão: True

Controla se o tamanho do cache de consulta é inicializado automaticamente com base na

quantidade dememória do sistema disponível. O cache de consulta consiste no cache de

consulta lógica, no cache demetadados e no cache de consulta nativo. Por padrão, essa fun-

cionalidade fica desabilitada.

native_api.QueryCacheMaxAllowedMB

O tamanhomáximo do cache de consulta emmegabytes. Esse valor varia de acordo com a

quantidade dememória do sistema. O cache de consulta consiste no cache de consulta

lógica, no cache demetadados e no cache de consulta nativo. Use a tabela abaixo para

determinar o valor padrão:

Memória do
sistema

Valor padrão para o
Tableau Server

Valor padrão para o
Tableau Desktop

64 GB e mais 3200 MB 1600 MB
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De 32 GB a 64

GB

2400 MB 1200 MB

De 16 GB a 32

GB

1600 MB 800 MB

16 GB e menos 800 MB 400 MB

native_api.LogicalQueryCacheMaxAllowedWeight

Valor padrão: 70

Opeso do limite de tamanho de cache de consulta lógica no tamanho total do cache de con-

sulta.

native_api.MetadataQueryCachMaxAllowedWeight

Valor padrão: 4

Opeso do limite de tamanho de cache de consulta demetadados no tamanho total do

cache de consulta.

native_api.NativeQueryCacheMaxAllowedWeight

Valor padrão: 26

Opeso do limite de tamanho de cache de consulta nativa no tamanho total do cache de con-

sulta.

native_api.QueryCacheEntryMaxAllowedInPercent

Valor padrão: 60

Especifica o tamanhomáximo dos resultados de consulta que podem ser colocados no

cache de consulta. Ele é definido como a porcentagem do tamanho total do cache de con-

sulta. Por exemplo, se o tamanho do cache de consulta lógica for de 100MB e native_

api.QueryCacheEntryMaxAllowedInPercent for definido para 60%, então ape-
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nas resultados de consulta que sejammenores que 60MB podem ser colocados no cache

de consulta lógica.

nlp.concepts_shards_count

Valor padrão: 1

Observação: o valor da contagem de segmentos padrão é suficiente para amaioria

das instalações do Tableau Server.

Controla o número de fragmentos de dados para o índice de conceitos do Pergunte aos

dados, nomes de campo, sinônimos de campo e termos analíticos armazenados em frag-

mentos em:

l O Index and Search Server para 2022.1 e versões posteriores.

l Elastic Server para 2019.1 - 2021. 4

A contagem de segmentos divide o índice de pesquisa para reduzir o tamanho total do

índice, o que podemelhorar o desempenho do analisador semântico do Pergunte aos

dados (AskData). O ajuste da contagem de segmentos é outramedida demelhoria de

desempenho que você pode tomar, juntamente com o aumento do tamanho da pilha por

meio do elasticserver.vmopts ou indexandsearchserver.vmopts, depen-

dendo da versão do Tableau Server que você está executando.

OTableau recomenda aumentar a contagem de segmentos em 1 para cada 50GB. Para

reduzir o número de vezes que você precisa ajustar a contagem de segmentos, calcule o

tamanho total do índice adicionando 50% ao índice atual. Por exemplo, se o tamanho total

do índice for inferior a 50GB, então 1 segmento será suficiente. O desempenho real varia de

acordo com o servidor, a taxa de aumento do tamanho do índice e outros fatores.

l 0 a 50 GB: 1

l 50 GB a 100 GB: 2

l 100 GB a 150 GB: 3
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É possível usar o comando a seguir para aumentar a contagem de segmentos do índice de

Conceitos do padrão para 2:

tsm configuration set -k nlp.concepts_shards_count -v 2

nlp.values_shards_count

Valor padrão: 1

Controla o número de fragmentos de dados para o índice de conceitos do Pergunte aos

dados, nomes de campo, sinônimos de campo e termos analíticos armazenados em frag-

mentos em:

l O Index and Search Server para 2022.1 e versões posteriores.

l Elastic Server para 2019.1 - 2021. 4

A contagem de segmentos divide o índice de pesquisa para reduzir o tamanho total do

índice, o que podemelhorar o desempenho do analisador semântico do Pergunte aos

dados (AskData). O ajuste da contagem de segmentos é outramedida demelhoria de

desempenho que você pode tomar, juntamente com o aumento do tamanho da pilha por

meio do elasticserver.vmopts ou indexandsearchserver.vmopts, depen-

dendo da versão do Tableau Server que você está executando.

OTableau recomenda aumentar a contagem de segmentos em 1 para cada 50GB. Para

reduzir o número de vezes que você precisa ajustar a contagem de segmentos, calcule o

tamanho total do índice adicionando 50% ao índice atual. Por exemplo, se o tamanho total

do índice for inferior a 50GB, então 1 segmento será suficiente. O desempenho real varia

de acordo com o servidor, a taxa de aumento do tamanho do índice e outros fatores.

l 0 a 50 GB: 1

l 50 GB a 100 GB: 2

l 100 GB a 150 GB: 3

É possível usar o comando a seguir para aumentar a contagem de segmentos do índice de

Valores, do padrão para 2:

tsm configuration set -k nlp.values_shards_count -v 2
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nlp.defaultNewSiteAskDataMode

Valor padrão: disabled_by_default

Use esta opção para definir o valor inicial doModo Pergunte aos dados quando um site for

criado. Para obter mais informações, consulte Desabilitar ou habilitar Pergunte aos dados

para um site.

As opções válidas são disabled_by_default e disabled_always.

Essa opção foi adicionada com as versões do Tableau Server: 2019.4.5, 2020.1.3.

noninteractive.vmopts

Valor padrão: "-XX:+UseConcMarkSweepGC -Xmx<default_value>g -XX:+E-

xitOnOutOfMemoryError"

Ovalor padrão varia de acordo com a quantidade dememória do sistema. O tamanho

máximo da pilha JVMé dimensionado para 6,25% daRAM total do sistema.

Essa opção controla o tamanhomáximo da pilha JVMpara a ingestão do Tableau Catalog.

Como o valor padrão é dimensionado automaticamente, use essa opção para substituir o

valor padrão somente quando absolutamente necessário, modificando o argumento -Xmx<-

default_value>g. Por exemplo, é possível usar o comando a seguir para aumentar o

tamanhomáximo da pilha para 2GB:

tsm configuration set -k noninteractive.vmopts -v "-XX:+U-

seConcMarkSweepGC -Xmx2g -XX:+ExitOnOutOfMemoryError"

Para obter mais informações, consulte Memória para contêineres demicrosserviços não

interativos.

pgsql.port

Valor padrão: 8060

Porta na qual o PostgreSQL escuta.
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pgsql.preferred_host

Especifica o nome do computador do nó com o repositório preferencial instalado. Esse

valor será usado se a opção --preferred ou -r for especificada com o comando tsm

topology failover-repository.

Exemplo:

tsm configuration set -k pgsql.preferred_host -v "<host_name>"

Observação: o host_name diferenciamaiúsculas deminúsculas e deve cor-
responder ao nome do nómostrado na saída do tsm status -v.

pgsql.ssl.ciphersuite

Valor padrão: HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!RC4

Especifica os algoritmos cifrais que são permitidos para SSL ao Repositório.

Para obter valores aceitáveis e requisitos de formatação, consulte ssl_ciphers no site da

Web do Postgres.

pgsql.verify_restore.port

Valor padrão: 8061

Porta usada para verificar a integridade do banco de dados PostgreSQL. Consulte tsm

maintenance backup para obter mais informações.

ports.blocklist

Versão: adicionado na versão 2021.1

Valor padrão: sem portas bloqueadas no intervalo utilizado para a atribuição automática da

porta.
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Usado para especificar portas dentro do intervalo de atribuição da porta que não devem ser

usadas pelo Tableau ao atribuir dinamicamente as portas. Isso é útil quando você sabe que

outro aplicativo está usando uma porta dentro domesmo intervalo. Separe várias portas por

vírgulas, por exemplo:

tsm configuration set -k ports.blocklist -v 8000,8089, 8090

Para obter mais informações sobre o uso da chave ports.blocklist, consulte Bloqueio

de portas específicas dentro do intervalo

recommendations.enabled

Valor padrão: true

Controla o recurso de recomendações que ativa as recomendações de fontes de dados e

tabelas (para o Tableau Desktop) e recomendações de exibições (para o Tableau Server).

As recomendações são baseadas na popularidade do conteúdo e no conteúdo usado por

outros usuários determinados como similares ao usuário atual.

recommendations.vizrecs.enabled

Valor padrão: true

Controla as recomendações de exibições dos usuários do Tableau Server. Esta é uma

opção secundária de recommendations.enabled e não terá efeito se a opção primária

for definida como false. Quando a opção primária for definida como true e essa opção for

definida como false, as fontes de dados e tabelas ainda serão recomendadas para os usu-

ários do Tableau Desktop, mas as recomendações de exibições no Tableau Server serão

desativadas.

redis.max_memory_in_mb

Valor padrão: 1024

Especifica o tamanho emmegabytes do cache de consulta externo do servidor cache.

refresh_token.absolute_expiry_in_seconds

Valor padrão: 31536000
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Especifica o número de segundos para expiração absoluta da atualização e dos tokens de

acesso. Os tokens são usados pelos clientes (TableauMobile, Tableau Desktop, Tableau

Prep etc) para autenticação no Tableau Server após o logon inicial. Esta chave de con-

figuração tambémdetermina a expiração do token de acesso pessoal. Todos os tokens de

atualização e acesso são um tipo de token doOAuth. Para remover os limites definidos

como -1. Para desabilitar os tokensOAuth, consulte Desabilitar a autenticação do cliente.

refresh_token.idle_expiry_in_seconds

Valor padrão: 1209600

Especifica o número de segundos quando os tokensOAuth ociosos vão expirar. Os tokens

OAuth são usados por clientes para autenticação no Tableau Server após o logon inicial.

Para remover limites, defina como -1.

refresh_token.max_count_per_user

Valor padrão: 24

Especifica o númeromáximo de tokens de atualização que podem ser emitidos para cada

usuário. Se as sessões do usuário estiverem expirandomais rapidamente do que o espe-

rado, aumente esse valor ou defina-o para -1, a fim de remover totalmente os limites do

token.

rsync.timeout

Valor padrão: 600

O tempomais longo permitido, em segundos, para concluir a sincronização de arquivos

(600 segundos = 10minutos). A sincronização de arquivos ocorre como parte da con-

figuração da alta disponibilidade ou de processos paramover o processador de dados e o

repositório.

schedules.display_schedule_description_as_name

Valor padrão: false
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Controla se um nome de agendamento é exibido durante a criação de uma inscrição ou atu-

alização de extração (o padrão), ou o nome da "descrição de frequência de agendamento"

descrevendo o tempo e a frequência das exibições do agendamento. Para configurar o

Tableau Server a exibir nomes que considerem o fuso-horário dos agendamentos, defina

esse valor como true.

Quando true, a "descrição de frequência de agendamento" também será exibida depois do

nome do agendamento na página de lista do agendamento.

schedules.display_schedules_in_client_timezone

Valor padrão: true

Mostra a "descrição de frequência de agendamento" no fuso horário do usuário quando true

(usa o fuso horário do navegador do cliente para calcular a "descrição de frequência de

agendamento").

schedules.ignore_extract_task_priority

Valor padrão (booleano): False.

Esta configuração controla se a prioridade da tarefa é ou não considerada para determinar a

classificação do trabalho que determina quando retirar os trabalhos da fila. Definir isso para

true desativa a edição da prioridade da tarefa nas tarefas, e apenas a prioridade do cro-

nograma será considerada para determinar a classificação do trabalho.

searchserver.connection_timeout_milliseconds

Versão: adicionado na versão 2019.1.

Valor padrão, emmilissegundos: 100000

Especifica, emmilissegundos, o tempo que os clientes de Pesquisa e navegação aguardam

para estabelecer uma conexão com o servidor de Pesquisa e navegação.
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Em computadores sobrecarregados do Tableau Server ou se você observar erros de regis-

tro “Falha na verificação de integridade do Zookeeper. Recusa ao iniciar SOLR.”, aumente

esse valor.

Para obter mais informações, consulte Tempos limite da sessão do cliente.

searchserver.index.bulk_query_user_groups

Versão: preterido na versão 2022.3.

Valor padrão: true

Especifica se a consulta de usuários do site é feita emmassa ao importar ou excluir usu-

ários com umarquivo CSV. Quando definido como true(o padrão), a indexação é feita em

massa.

searchserver.javamemopts

Versão: adicionado na versão 2019.1.

Valor padrão: -Xmx512m -Xms512m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -XX:-

UsePerfData

Determina as opções JVMpara SOLR.

Dentre todas as opções configuráveis, a memóriamáxima da pilha, configurada pelo parâ-

metro -Xmx, é amais importante ao ajustar o searchserver. Namaioria dos casos, esse

valor deve ser definido como omais alto possível, até 24GB, com base namemória física

disponível no computador do Tableau Server. Para alterar apenas amemóriamáxima da

pilha, especifique toda a cadeia de caracteres padrão, mas apenas altere o valor para -

Xmx.

Valores válidos para -Xmx dependem damemória disponível no computador do Tableau

Server, mas não podem ser maiores que 24GB. Para obter mais informações, consulte

Memóriamáxima da pilha de Pesquisa e navegação.
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searchserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms

Versão: adicionado na versão 2020.1.

Valor padrão, emmilissegundos: 300000

Especifica, emmilissegundos, o tempo que o Tableau Server deve aguardar por uma veri-

ficação de integridade bem-sucedida do Zookeeper na inicialização.

Em computadores sobrecarregados do Tableau Server ou se você observar erros de regis-

tro “Falha na verificação de integridade do Zookeeper. Recusa ao iniciar SOLR.”, aumente

esse valor.

Para obter mais informações, consulte Tempo limite da verificação de integridade da cone-

xão do Zookeeper na inicialização.

searchserver.zookeeper_session_timeout_milliseconds

Valor padrão, emmilissegundos: 100000

Especifica, emmilissegundos, o tempo que os clientes de Pesquisa e navegação aguardam

para estabelecer uma conexão com o Serviço de coordenação (Zookeeper).

Para obter mais informações, consulte Tempos limite da sessão do cliente.

ServerExportCSVMaxRowsByCols

Versão: adicionado na versão 2020.3.

Valor padrão: 0 (sem limite)

Especifica o númeromáximo de células de dados que podem ser baixadas de Exibir dados

em umarquivo CSV. Por padrão, não há limite. Especifique o número de células. Por exem-

plo, para estabelecer um limite de 3milhões: 

tsm configuration set -k ServerExportCSVMaxRowsByCols -v 3000000

tsm pending-changes apply
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service.jmx_enabled

Valor padrão: false

Configurar como true permite às portas JMX omonitoramento opcional e a solução de

problemas.

service.max_procs

Valor padrão: <number>

Númeromáximo de processos do servidor.

service.port_remapping.enabled

Valor padrão: true

Determina se o Tableau Server tentará ou não remapear portas dinamicamente quando as

portas padrão ou configuradas estiverem indisponíveis. Configurar como false desativa o

remapeamento de porta dinâmico.

session.ipsticky

Valor padrão: false

Torna as sessões de cliente válidas apenas para o endereço IP que foi usado para fazer o

logon. Se uma solicitação for feita de um endereço IP diferente daquele associado ao token

da sessão, o token de sessão será considerado inválido.

Em determinadas circunstâncias, por exemplo, quando o Tableau Server é acessado por

computadores com endereços IP conhecidos e estáticos, esta configuração pode render

umamelhor segurança.

Observações:Considere atentamente se esta configuração ajudará na segurança do
servidor. Esta configuração requer que o cliente tenha um endereço IP exclusivo e um

endereço IP que permanece omesmo durante a sessão. Por exemplo, usuários
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diferentes que estão protegidos por um proxy podem parecer que têm omesmo ende-

reço IP (ou seja, o endereço IP do proxy); nesse caso, um usuário pode ter acesso à

sessão de outro usuário. Em outras ocasiões, os usuários podem ter um endereço IP

dinâmico, e tal endereço poderámudar durante o andamento da sessão. Caso isso

aconteça, o usuário precisa entrar novamente.

sheet_image.enabled

Valor padrão: true

Controla se você pode obter imagens de exibições com aREST API. Para obter mais infor-

mações, consulte Referência da REST API.

ssl.ciphersuite

Valor

padrão: HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!RC4:!3DES:!CAMELLIA:!IDEA:!SEED

Especifica os algoritmos cifrais que são permitidos para SSL aoGateway.

Para obter valores aceitáveis e requisitos de formatação, consulte SSLCipherSuiteno site

apache.

ssl.client_certificate_login.blocklisted_signature_algorithms

Valor padrão:

l Versão 2020.4.0: 

sha1withrsaencryption,

sha1withrsa

l Versão 2020.4.1 e posterior:

sha1withrsaencryption,

sha1withrsa,
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sha1withrsaandmgf1,

sha1withdsa,

sha1withecdsa

Ovalor padrão bloqueia certificados com o algoritmo de assinatura SHA-1. Especifica os

algoritmos de assinatura do cliente que estão bloqueados para SSL. Para desativar o blo-

queio de todos os algoritmos de assinatura, execute esta chave com um conjunto vazio de

aspas.

Para obter mais informações sobre esta chave, consulte o artigo da Base de dados de

conhecimento, OSSLmútuo falha após a atualização se os certificados forem assinados

com o SHA-1.

ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size

Valor padrão: 256

Especifica o tamanhomínimo da curva elíptica necessária para os certificados de cliente

ECDSA que estão autenticando com o Tableau Server por SSLmútuo. Se um cliente apre-

sentar um certificado de cliente ECDSA que não satisfaça esse tamanhomínimo de curva,

a solicitação de autenticação falhará.

Essa opção foi apresentada na versão 2019.3 do Tableau Server.

ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size

Valor padrão: 2048

Especifica o tamanhomínimo da chave para os certificados de cliente RSA que estão

autenticando com o Tableau Server por SSLmútuo. Se um cliente apresentar um cer-

tificado de cliente RSA que não satisfaça esse tamanhomínimo da chave, a solicitação de

autenticação falhará.

Essa opção foi apresentada na versão 2019.3 do Tableau Server.
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ssl.protocols

Valor padrão: all +TLSv1.2 -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1.3

Especifica os protocolos SSL aos quais o Tableau Server oferece suporte para conexões

TLS doGateway. Os valores aceitáveis derivam daDiretiva Apache SSLProtocol. Reco-

mendamos seguir a configuração do protocolo SSL conforme descrito na Lista de veri-

ficação do reforço de segurança.

storage.monitoring.email_enabled

Valor padrão: false

Controla se as notificações por e-mail estão habilitadas para omonitoramento de espaço

em disco do servidor. Por padrão, as notificações por e-mail estão habilitadas. Para habilitar

notificações paramonitoramento de espaço em disco, defina isso para true.

OSMTP deve ser configurado para que as notificações sejam enviadas. Para obter mais

detalhes, consulte Configurar o SMTP.

storage.monitoring.warning_percent

Valor padrão: 20

Limite de aviso do espaço em disco restante, em porcentagem do espaço total em disco. Se

o espaço em disco cair abaixo deste limite, uma notificação de aviso será enviada.

storage.monitoring.critical_percent

Valor padrão: 10

Limite crítico de espaço em disco restante, em porcentagem do espaço total em disco. Se o

espaço em disco cair abaixo desse limite, uma notificação crítica será enviada.

storage.monitoring.email_interval_min

Valor padrão: 60
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Comque frequência, emminutos, as notificações por e-mail devem ser enviadas quando o

monitoramento do espaço em disco é habilitado e um limite é ultrapassado.

storage.monitoring.record_history_enabled

Valor padrão: true

Determina se o histórico de espaço livre em disco é salvo e disponível para exibição emExi-

bições Administrativas. Para desabilitar o armazenamento do histórico paramoni-

toramento, defina storage.monitoring.record_history_enabled como

false.

subscriptions.enabled

Valor padrão: false

Controla se as assinaturas são configuráveis em todo o sistema. Consulte Configurar um

site para assinaturas.

subscriptions.timeout

Valor padrão: 1800

Comprimento de tempo, em segundos, para uma exibição em uma tarefa de assinatura da

pasta de trabalho a ser renderizada antes do tempo da tarefa acabar. Se esse limite de

tempo for atingido enquanto uma exibição estiver sendo renderizada, a renderização con-

tinuará,mas qualquer exibição subseqüente na pasta de trabalho não será renderizada, e

o trabalho resultará um erro. No caso de uma pasta de trabalho de exibição única, esse

valor nunca resultará na interrupção da renderização devido a um tempo limite.

svcmonitor.notification.smtp.enabled

Valor padrão: false

Controla se as notificações por e-mail estão habilitadas para os eventos de processo do ser-

vidor. Por padrão, as notificações são enviadas quando os processos ficam inativos, fazem
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failover ou reiniciam. Para habilitar notificações de processo de servidor, defina isto para

true.

OSMTP deve ser configurado para que as notificações sejam enviadas. Para obter mais

detalhes, consulte Configurar o SMTP.

svcmonitor.notification.smtp.mime_use_multipart_mixed

Versão: adicionado na versão: 2020.1.8, 2020.2.5, 2020.3.1

Default value: false

Controla se os anexosHTMLMIME de assinatura são enviados comomul-

tiparte/relacionado (o padrão) oumultiparte/misturado.

Para permitir que o aplicativo iOS Mail abra corretamente esses anexos, defina isso para

true.

tabadmincontroller.auth.expiration.minutes

Valor padrão: 120

Controla quanto tempo os cookies da sessão são válidos. Por padrão, ele é definido como

120minutos. Esse valor tambémdetermina quanto tempo as credenciais inseridas em um

arquivo de inicialização de nó são válidas. Para obter mais informações, consulte tsm topo-

logy nodes get-bootstrap-file.

tdsservice.log.level

Versão: adicionado na versão 2020.3.0

Valor padrão: info

Onível de registro do serviço Propriedades da fonte de dados. Pode ser configurado dina-

micamente. Portanto, se você estiver apenas alterando, não será necessário reiniciar o

Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.
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tomcat.http.maxrequestsize

Valor padrão: 16380

O tamanhomáximo (bytes) do conteúdo do cabeçalho que é permitido passar pelo

gateway Apache nas solicitaçõesHTTP. Os cabeçalhos que excedem o valor definido

nessa opção resultarão em erros do navegador, comoHTTP Erro 413 (entidade solicitada

muito grande) ou falhas de autenticação.

Um valor baixo em tomcat.http.maxrequestsize pode resultar em erros de auten-

ticação. As soluções de logon único que se integram ao Active Directory (SAML e Ker-

beros) frequentemente precisam de grandes tokens de autenticação em cabeçalhos

HTTP. Certifique-se de testar os cenários de autenticação HTTP antes de implantar na pro-

dução.

Recomendamos definir a opção gateway.http.request_size_limit para o

mesmo valor desta opção.

tomcat.http.proxyHost

Especifica o nome do host do proxy de encaminhamento para solicitaçõesOpenID para o

IdP. Consulte Configurar o Tableau Server para oOpenID Connect.

tomcat.http.ProxyPort

Especifica a porta proxy de encaminhamento para solicitaçõesOpenID para o IdP. Con-

sulte Configurar o Tableau Server para oOpenID Connect.

tomcat.https.proxyHost

Especifica o nome do host do proxy de encaminhamento para solicitaçõesOpenID para o

IdP. Consulte Configurar o Tableau Server para oOpenID Connect.

tomcat.https.ProxyPort

Especifica a porta proxy de encaminhamento para solicitaçõesOpenID para o IdP. Con-

sulte Configurar o Tableau Server para oOpenID Connect.
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tomcat.https.port

Valor padrão: 8443

Porta SSL para Tomcat (não utilizada).

tomcat.server.port

Valor padrão: 8085

Portal na qual o tomcat escutamensagens de desligamento.

tomcat.useSystemProxies

Valor padrão: false

Especifica se os componentes do tomcat (OpenID) requerem acesso à configuração do

proxy de encaminhamento no sistema operacionalWindows local. Consulte Configurar o

Tableau Server para oOpenID Connect.

tomcatcontainer.log.level

Valor padrão: info

Onível de registro dosmicrosserviços no Contêiner demicrosserviços interativo e no Con-

têiner demicrosserviços não interativo. Pode ser configurado dinamicamente a partir da ver-

são 2020.4. Portanto, se você estiver apenas alterando, não será necessário reiniciar o

Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.

tsm.log.level

Valor padrão: info

Nível de registro de serviços do TSM. Esses registros incluem informações que podem ser

úteis se você tiver problemas com os serviços do TSM: Agente de administração, Con-

trolador de administração, Serviço de arquivo do cliente, Controlador de cluster, Gerente de

serviço e Serviço de licença. Essa chave de configuração não altera o nível de registro do
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Serviço de coordenação ou dos processos demanutenção. Para obter mais informações,

consulte Alterar níveis de registro e Processos do Tableau Server.

tsm.controlapp.log.level

Valor padrão: info

Nível de registro de serviçoscontrol_<app>. Esses registros incluem informações que

podem ser úteis se houver problemas para iniciar ou reconfigurar um processo do TSMou

do Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.

usernotifications.reap_after_days

Valor padrão: 30

Número de dias após o qual uma notificação do usuário será excluída do servidor.

vizportal.adsync.update_system_user

Valor padrão: false

Especifica se os endereços de e-mail e nomes de exibição de usuários serão alterados

(mesmo quando alterados no Active Directory) quando um grupo do Active Directory for sin-

cronizado no Tableau Server. Para garantir que os endereços de e-mail e nomes de exi-

bição sejam atualizados durante a sincronização, defina vizportal.adsync.update_

system_user como true e, em seguida, reinicie o servidor.

vizportal.alwaysUseEmbeddedShareLinks

Versão: adicionado na versão 2021.3.0

Valor padrão: false

Especifica se a opçãoCopiar link deve incluir o parâmetro "embed=y". A partir da versão

2019.4, por padrão, não inclui este parâmetro. Definir essa chave de configuração como

true altera o comportamento de forma que o parâmetro "embed=y" seja incluído. Para

obter detalhes sobre como usar a opção Copiar link para compartilhar links para inserção
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em páginas daWeb, consulte Inserir exibições em páginas daWeb na Ajuda do Tableau

Desktop e Criação naWeb.

vizportal.commenting.delete_enabled

Valor padrão: true

Quando definido como true, permite aos usuários excluir comentários sobre exibições. É

possível excluir um comentário se você o criou, se for o proprietário do conteúdo, um líder de

projeto com função de site adequada ou se for um administrador. Para saber quais funções

de site são necessárias para acesso completo de líder de projeto, consulte Administração no

nível do projeto.

vizportal.csv_user_mgmt.index_site_users

Versão: preterido na versão 2022.3.

Valor padrão: true

Especifica se a indexação de usuários do site é feita de usuário em usuário, durante a impor-

tação ou exclusão de usuários com umarquivo CSV. Quando definido como true(o

padrão), a indexação é feita àmedida que cada usuário é adicionado ou excluído. Para atra-

sar a indexação de usuários do site até que todo o arquivo CSV seja processado, defina

como false.

vizportal.csv_user_mgmt.bulk_index_users

Versão: preterido na versão 2022.3.

Valor padrão: false

Especifica se a indexação de usuários do site é feita emmassa ao importar ou excluir usu-

ários com umarquivo CSV. Quando definido para false (o padrão), a indexação é feita

individualmente. Para que a indexação seja feita emmassa após o processamento do

arquivo CSV, defina como true.
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vizportal.log.level

Valor padrão: info

Onível de registro para os componentes Java vizportal. Os logs são gravados no C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizportal\*.log.

Defina como debug para obter mais informações. O uso do definir de depuração pode afe-

tar significativamente o desempenho, portanto você só deve usá-lo quando orientado a

fazer isso pelo Suporte do Tableau.

A partir da versão 2020.4.0, pode ser configurado dinamicamente. Portanto, se você esti-

ver apenas alterando, não será necessário reiniciar o Tableau Server. Para obter mais infor-

mações, consulte Alterar níveis de registro.

vizportal.oauth.connected_apps.max_expiration_period_in_minutes

Versão: adicionado na versão 2021.4.

Valor padrão: 10

Operíodomáximo, emminutos, que o token daWeb JSON (JWT) é válido. Nomomento

em que o JWT é verificado, o Tableau Server verifica se o período especificado no JWT

não excede esse valor padrão. Essa configuração é usada quando um aplicativo conectado

ao Tableau foi configurado no Tableau Server usando a API REST do Tableau.

Por exemplo, para alterar o períodomáximo para 5minutos, execute o seguinte comando:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_autho-

rization_server.max_expiration_period_in_minutes -v 5

vizportal.oauth.external_authorization.enabled

Versão: adicionado na versão 2021.4.

Valor padrão: false
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Especifica se a opçãoHabilitar acesso OAuth para inserção de conteúdo está habi-
litada para o Tableau Server. Use esta opção para registrar um servidor de autorização

externo (EAS) com o Tableau Server para que você possa habilitar o logon único (SSO)

para conteúdo inserido em umaplicativo personalizado. Para obter mais informações, con-

sulte Registre o EAS para habilitar o SSOpara conteúdo inserido .

Para habilitar esta opção, execute os seguintes comandos:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_autho-

rization.enabled -v true

vizportal.oauth.external_authorization_server.blocklisted_jws_algorithms

Versão: adicionado na versão 2021.4.

Valor padrão: ES256K

Quando um servidor de autorização externo (EAS) é registrado, ou um aplicativo conectado

é configurado, você pode usar este comando para especificar o algoritmo de assinatura

usado no cabeçalho do token daWeb JSON (JWT). Para obter mais informações, consulte

Registre o EAS para habilitar o SSOpara conteúdo inserido ou Configurar os Aplicativos

conectados do Tableau para habilitar o SSOpara conteúdo inserido .

Por exemplo, se necessário, você pode executar o seguinte comando para remover o algo-

ritmo:

tsm configuration set - k vizportal.oauth.external_autho-

rization_server.blocklisted_jws_algorithms -v

Importante: o comando de exemplo acima permite algoritmos de assinatura inseguros e
deve ser usado apenas para solucionar erros.

vizportal.oauth.external_authorization_server.issuer

Versão: adicionado na versão 2021.4.

Valor padrão: null
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Obrigatório. Use este comando para especificar a URL do emissor. A URL do emissor é

necessária para registrar o servidor de autorização externo (EAS) com o Tableau Server.

Para obter mais informações, consulte Registre o EAS para habilitar o SSOpara conteúdo

inserido .

Por exemplo, se seu EAS for Okta, você pode executar um comando semelhante ao segu-

inte:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_autho-

rization_server.issuer -v "https://dev-12345678.ok-

ta.com/oauth2/abcdefg9abc8eFghi76j5"

vizportal.oauth.external_authorization_server.jwks

Versão: adicionado na versão 2021.4.

Valor padrão: null

Quando um servidor de autorização externo (EAS) é registrado, você pode usar este

comando para especificar a URL do conjunto de chaves daWeb JSON (JWKS). A URL do

JWKS é necessária se o provedor de identidade (IdP) não expõe o terminal demetadados

do servidor de autorização externo.

Por exemplo, se seu IdP for Amazon Cognito, você pode executar um comando seme-

lhante ao seguinte:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_autho-

rization_server.jwks -v "https://cognito-idp.us-west-2.a-

mazonaws.com/us-west-2_Ab129faBb/.well-known/jwks.json"

vizportal.oauth.external_authorization_server.max_expiration_period_in_minutes

Versão: adicionado na versão 2021.4.

Valor padrão: 10
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Operíodomáximo, emminutos, que o token daWeb JSON (JWT) é válido. Nomomento em

que o JWT é verificado, o Tableau Server verifica se o período especificado no JWT não

excede esse valor padrão. Esta configuração é usada quando umEAS foi registrado no

Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Registre o EAS para habilitar o

SSOpara conteúdo inserido .

Por exemplo, para alterar o períodomáximo para 5minutos, execute o seguinte comando:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_authorization_

server.max_expiration_period_in_minutes -v 5

vizportal.openid.client_authentication

Especifica ométodo de autenticação de cliente personalizado para OpenID Connect.

Para configurar o Tableau Server para usar os IdPs que exigem o client_secret_

post, defina esse valor como client_secret_post.

Um exemplo seria ao se conectar ao IDP do Salesforce IDP, que requer este valor.

vizportal.openid.essential_acr_values

Versão: adicionado na versão 2020.4

Especifica uma lista de valores de referência de classe de contexto de autenticação (ACR)

para fornecer o IdP OpenID Connect como uma solicitação de reivindicação essencial. O

IdP é responsável por garantir que a autenticação atenda aos critérios esperados. Se a

chave de configuração vizportal.openid.essential_acr_values estiver preen-

chida, o Tableau Server agirá como a parte que dependerá e inspecionará a reivindicação

ACR na resposta do token. OTableau Server só avisará se o pedido ACR não cor-

responder ao valor de configuração esperado.

Para definir essa opção, digite os valores de ACR na ordem de preferência, entre aspas

duplas. Você deve separar vários valores por uma vírgula e espaço, como neste exemplo:

tsm configuration set -k vizportal.openid.essential_acr_values -

v "value1, value2"
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vizportal.openid.full_server_request_logging_enabled

Valor padrão: false

Especifica se deve ser feito o registro completo da atividade doOpenID.

Defina isso para true ao solucionar problemas doOpenID Connect para coletar regis-

trosmais detalhados e permitir que você solucionemelhor os problemas.

Assim como em todas as configurações relacionadas ao registro, recomendamos que,

após concluir a solução de problemas e coletar os registros, você redefina essa chave para

o padrão (false ). Isso limita a quantidade de informações registradas emantém os tama-

nhos dos arquivos de registro nomínimo.

vizportal.openid.voluntary_acr_values

Versão: adicionado na versão 2020.4

Especifica uma lista de valores de referência de classe de contexto de autenticação (ACR)

para fornecer o IdP OpenID Connect como uma solicitação de reivindicação voluntária. O

IdP é responsável por garantir que a autenticação atenda aos critérios esperados. Se a

chave de configuração vizportal.openid.voluntary_acr_values estiver preen-

chida, o Tableau Server agirá como a parte que dependerá e inspecionará a reivindicação

ACR na resposta do token. A solicitação de autenticação falhará se a reivindicação ACR

estiver ausente ou o valor de reclamação fornecido não corresponder ao valor de con-

figuração esperado.

Para definir essa opção, digite os valores de ACR na ordem de preferência, entre aspas

duplas. Você deve separar vários valores por uma vírgula e espaço, como neste exemplo:

tsm configuration set -k vizportal.openid.voluntary_acr_values

-v "value1, value2"

vizportal.rest_api.cors.allow_origin

Especifica as origens (sites) que têm acesso aos endpoints da REST API no Tableau Ser-

ver quando vizportal.rest_api.cors.enabled está definido para true. Você
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pode especificar mais de uma origem separando cada entrada com uma vírgula (,).

tsm configuration set -k vizportal.rest_api.cors.allow_origin -v

https://mysite, https://yoursite

Se vizportal.rest_api.cors.enabled for false, as origens listadas por essa

opção serão ignoradas. Para obter mais informações, consulte Habilitação do CORS no

Tableau Server.

Observação: você pode usar um asterisco (*) como curinga para corresponder a todos
os sites. Esta ação não é recomendável, pois permite acesso ao servidor de qualquer

origem e pode apresentar um risco à segurança. Não use um asterisco (*) a menos que
você entenda completamente as implicações e os riscos do site.

vizportal.rest_api.cors.enabled

Valor padrão: false

Controla se o Tableau Server permite o CrossOrigin Resource Sharing (CORS). Quando

definido como true, o servidor permite que os navegadores daWeb acessem os endpoints

da REST API do Tableau. É possível usar esta opção e a REST API para criar portais per-

sonalizados. Por padrão, essa funcionalidade não está habilitada. Para especificar quais ori-

gens (sites) têm acesso, use a opção vizportal.rest_api.cors.allow_origin.

Somente as origens especificadas com essa opção podem fazer solicitações à REST API

do Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Habilitação do CORS no

Tableau Server.

vizqlserver.allow_insecure_scripts

Valor padrão: false

Permite que uma pasta de trabalho seja publicada no servidor pelo Tableau Desktop e

aberta do servidor, mesmo que contenha expressões SQL ouR possivelmente não seguras

(por exemplo, uma expressão SQL que poderia permitir injeção SQL). Quando definido para
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false (o padrão), publicar uma pasta de trabalho ou abri-la do servidor resultará em uma

mensagem de erro, bloqueando a pasta de trabalho. Antes de definir esse valor como

true, confira o artigo da Base de dados de conhecimento, Bloqueio ou permissão de

scripts inseguros no Tableau Server.

vizqlserver.browser.render

Valor padrão: true

As exibições abaixo do limite definido por vizqlserver.browser.render_

threshold ou vizqlserver.browser.render_threshold_mobile são ren-

derizadas pelo navegador daWeb do cliente e não pelo servidor. Consulte Configurar a ren-

derização do lado do cliente para obter detalhes.

vizqlserver.browser.render_threshold

Valor padrão: 100

Ovalor padrão representa um alto nível de complexidade para uma exibiçãomostrada em

um computador. Os fatores de complexidade incluem número demarcas, cabeçalhos,

linhas de referência e anotações. As exibições que excedem esse nível de complexidade

são renderizadas pelo servidor e não no navegador daWeb do computador.

vizqlserver.browser.render_threshold_mobile

Valor padrão: 60

Ovalor padrão representa um alto nível de complexidade para uma exibiçãomostrada em

um tablet. Os fatores de complexidade incluem número demarcas, cabeçalhos, linhas de

referência e anotações. As exibições que excedem esse nível de complexidade são ren-

derizadas pelo servidor e não no navegador daWeb do tablet.

vizqlserver.clear_session_on_unload

Valor padrão: false

Determina se as sessões VizQL sãomantidas namemória quando um usuário sai de uma

exibição ou fecha o navegador. O valor padrão (false) mantém as sessões namemória.
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Para fechar sessões do VizQL ao sair de uma exibição ou fechar um navegador, defina o

valor como true.

vizqlserver.force_maps_to_offline

Versão: adicionado na versão 2020.4.0

Valor padrão: false

Determina se o Tableau Server é executado nomodo offline paramapas. Isso é útil em ambi-

entes desconectados onde o acesso à Internet e ao servidor demapas é restrito. Para ativar

omodo offline paramapas, defina esse valor para true. Para obter mais informações

sobre a instalação e configuração do Tableau Server em umambiente sem acesso à Inter-

net, consulte Instalar o Tableau Server em umambiente desconectado (fisicamente

isolado).

vizqlserver.geosearch_cache_size

Valor padrão: 5

Define o númeromáximo de diferentes conjuntos de dados de localidade de pesquisa geo-

gráfica/idioma que podem ser carregados namemória do servidor aomesmo tempo.

Quando o servidor recebe uma solicitação de pesquisa geográfica de conjunto de dados de

localidade/idioma que não esteja namemória, ele carregará esse conjunto namemória. Se

o carregamento do conjunto de dados exceder o limite especificado, o conjunto de dados de

localidade/idioma usadomenos recentemente será limpo damemória para permitir o car-

regamento do conjunto solicitado. O valor mínimo é 1. Cada cache ocupa cerca de 60MB da

memória (portanto, se definir para 10, o uso damemória será 600MB (60 * 10).

vizqlserver.initialsql.disabled

Valor padrão: false

Especificar se deve ignorar as instruções de SQL iniciais para todas as fontes de dados.

Defina como true para ignorar o SQL inicial:

tsm configuration set -k vizqlserver.initialsql.disabled -v true
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vizqlserver.log.level

Valor padrão: info

Onível de registro para os componentes Java vizportal. Os logs são gravados no C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizqlserver\*.log.

Defina como debug para obter mais informações. A configuração de depuração pode afe-

tar significativamente o desempenho, portanto você só deve usá-la quando orientado a

fazer isso pelo Suporte do Tableau.

A partir da versão 2020.3.0, pode ser configurado dinamicamente. Portanto, se você esti-

ver apenas alterando, não será necessário reiniciar o Tableau Server. Para obter mais infor-

mações, consulte Alterar níveis de registro.

vizqlserver.NumberOfWorkbookChangesBetweenAutoSaves

Valor padrão: 5

Configuração de recuperação automática para a criação naWeb. Especifica o número de

alterações que um usuário deve fazer para acionar o salvamento automático. Seja cau-

teloso ao alterar este valor. A funcionalidade de recuperação automática pode afetar o

desempenho da criação naWeb e outras operações relacionadas à visualização no

Tableau Server. Recomendamos ajustar este valor fazendo ajustes incrementais no decor-

rer do tempo.

vizqlserver_<n>.port</n>

A porta de uma instância de servidor VizQL (especificada por "<n>") está em execução.

vizqlserver.protect_sessions

Valor padrão: true

Quando definido como true, impede que sessões VizQL sejam reutilizadas após a saída

do usuário original.
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vizqlserver.querylimit

Valor padrão: 1800

Tempomais longo permitido, em segundos, para atualizar uma exibição. 1800 segundos =

30minutos. Esta opção de configuração afeta o VizQL Server e o Data Server.

vizqlserver.RecoveryAttemptLimitPerSession

Valor padrão: 3

Configuração de recuperação automática para a criação naWeb. O númeromáximo de ten-

tativas para recuperar amesma sessão. Seja cauteloso ao alterar este valor. A fun-

cionalidade de recuperação automática pode afetar o desempenho da criação naWeb e

outras operações relacionadas à visualização no Tableau Server. Recomendamos ajustar

este valor fazendo ajustes incrementais no decorrer do tempo.

vizqlserver.session.expiry.minimum

Valor padrão: 5

Número deminutos de tempo de inatividade após o qual uma sessão VizQL poderá ser des-

cartada se o processo VizQL começar a ficar semmemória suficiente.

vizqlserver.session.expiry.timeout

Valor padrão: 30

Número deminutos do tempo ocioso após o qual uma sessão VizQL é descartada.

vizqlserver.sheet_image_api.max_age_floor

Valor padrão: 1

Tempo emminutos para armazenar em cache as imagens geradas pelométodo Consultar

imagem da exibição da REST API. Para obter mais informações, consulte a Referência da

REST API na ajuda da REST API.
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vizqlserver.showdownload

Valor padrão: true

Controla a exibição da opçãoPasta de trabalho do Tableau nomenuDownload nas exi-
bições. Quando estiver definido como false, a opção Pasta de trabalho do Tableau não

estará disponível.

Observação: essa configuração não remove a opção para usuários nomodo Edição
naWeb.

vizqlserver.showshare

Valor padrão: true

Controla a exibição das opções de Compartilhamento nas exibições. Para ocultar essas

opções, defina como false.

Observação: os usuários podem substituir o padrão do servidor configurando o parâ-

metro "showShareOptions" JavaScript ou URL.

vizqlserver.url_scheme_whitelist

Especifica um oumais esquemas de URL na lista de permissões (lista autorizada) quando

usa as Ações de URL emexibições e painéis. Os esquemas http, https, gopher,

mailto, news, sms, tel, tsc e tsl são permitidos (estão na lista autorizada) por

padrão. Esse comando pode conter diversos valores separados por vírgula e espaço,

como aparece no exemplo a seguir:

tsm configuration set -k vizqlserver.url_scheme_whitelist -v

scheme1, scheme2
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Os valores que você especificar sobrescrevem qualquer configuração anterior. Portanto, é

necessário incluir a lista completa de esquemas no comando set. (Não é possível alterar a

lista de esquemas ao executar repetidamente o comando set.)

vizqlserver.web_page_objects_enabled

Valor padrão: true

Controla se esses objetos da Página daWeb podem exibir URLs de destino. Para evitar que

as páginas daWeb apareçam, defina como false.

vizqlserver.WorkbookTooLargeToCheckpointSizeKiB

Valor padrão: 1024

Configuração de recuperação automática para a criação naWeb. Limite de tamanho (KB)

de uma pasta de trabalho que será salva automaticamente. Pastas de trabalhomaiores que

esse valor não serão salvas automaticamente. Seja cauteloso ao alterar este valor. A fun-

cionalidade de recuperação automática pode afetar o desempenho da criação naWeb e

outras operações relacionadas à visualização no Tableau Server. Recomendamos ajustar

este valor fazendo ajustes incrementais no decorrer do tempo.

vizqlserver.workflow_objects_enabled

Valor padrão: true

Determina se o objeto Fluxo de trabalho de ações externas do Tableau pode ser adicionado

aos painéis.

webdataconnector.refresh.enabled

Preterido. Em vez disso, use tsm data-access web-data-connectors allow.

Determina se as atualizações de extração para os conectores de dados daWeb (WDCs)

estão habilitadas no Tableau Server. Para desabilitar a atualização de todos osWDCs,

defina o valor desta chave para false, conformemostrado abaixo:
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tsm configuration set --key webdataconnector.refresh.enabled --

value false

Para saber mais, consulte Conectores de dados daWeb no Tableau Server.

webdataconnector.whitelist.fixed

Preterido. Em vez disso, use tsm data-access web-data-connectors add.

Especifica um oumais conectores de dados daWeb (WDCs) que podem ser usados para

acessar as conexões de dados por HTTP ouHTTPS. Este comando é formatado como

dados JSON emuma única linha, com aspas duplas (") escapadas usando uma barra inver-

tida (\).

Por exemplo, para adicionar San Francisco Film LocationsWDC à lista de segurança:

tsm configuration set --key webdataconnector.whitelist.fixed --

value "'{\"https://tableau.data.world:443\": {\"properties\": { 

\"secondary_whitelist\": [\"(https://data.world/)(.*)\"] } }

}'"

Para saber mais, consulte Conectores de dados daWeb no Tableau Server.

webdataconnector.enabled

Preterido. Em vez disso, use tsm data-access web-data-connectors allow.

Valor padrão: true

Quando definido como true, use os comandos tsm para gerenciar os conectores de

dados daWeb no servidor.

webdataconnector.whitelist.mode

Valor padrão: mixed

Determina como o Tableau Server pode executar conectores de dados daWeb. Osmodos

compatíveis são:
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l mixed. Os usuários podem executar conectores que estão na lista de permissões
(lista autorizada) de URLs. Originalmente, este modo também permitia que os usu-
ários executassemWDCs que foram importados. A importação de WDCs não é mais
aceita.

l fixed. Os usuários podem executar conectores que estão na lista de permissões
(lista autorizada) de URLs.

l insecure. Os usuários podem executar qualquer conector.

Importante: use a opção insecure apenas para desenvolvimento e teste. Como os
conectores executam código personalizado, a execução de conectores que não foram

aprovados pode representar uma ameaça à segurança.

wgserver.audit_history_expiration_days

Valor padrão: 183

Especifica o número de dias depois do qual os registros de eventos históricos serão remo-

vidos do banco de dados do PostgreSQL (o bando de dados do Tableau Server).

wgserver.change_owner.enabled

Valor padrão: true

Controla se a propriedade de uma pasta de trabalho, fonte de dados ou projeto pode ser

alterada. Outras opções incluem false e adminonly.

wgserver.clickjack_defense.enabled

Valor padrão: true

Quando definido como true, ajuda a evitar que uma pessoamal-intencionada cometa

"Roubo de cliques" a um usuário do Tableau Server. Em umataque de roubo de cliques, a

página de destino é exibida demaneira transparente sobre uma segunda página, e o ata-

cador faz com que o usuário clique ou insira informações na página de destino enquanto

acha que ele ou ela está interagindo com a segunda página.
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Para obter mais informações, consulte Proteção contra roubo de clique

wgserver.domain.accept_list

Version: foi adicionado na versão 2020.4.0 e substitui
wgserver.domain.whitelist.

Valor padrão: nulo

Viabiliza a conexão do Tableau Server com os domínios secundários do Active Directory. O

Tableau Server é conectado a um domínio secundário para sincronização de usuários,

porém o Tableau Server não está instalado nesse domínio. OTableau Server tenta se

conectar a domínios secundários para sincronização de usuários e grupos. Em alguns

casos, não é possível conectar o Tableau Server ao domínio secundário, o que resulta no

erro: “O domínio não está na lista de permissões (errorCode=101015)”.

A configuração da opção wgserver.domain.accept_list é exigida por uma cor-

reção da vulnerabilidade de segurança, [Importante] ADV-2020-003: autenticação forçada

do Tableau Server. A partir de fevereiro de 2020, a correção dessa vulnerabilidade está

incluída em todas as versõesmais recentes e versões demanutenção do Tableau Server.

Para definir essa opção, digite o domínio secundário entre aspas duplas. Vários domínios

devem ser separados por vírgula e espaço. Por exemplo, tsm configuration set -

k wgserver.domain.accept_list -v "example.org, domain.com".

A funcionalidade Curinga não é aceita. Por exemplo, se o Tableau for conectado a sub1.e-

xample.org e sub2.example.org, os dois domínios deverão ser adicionados.

A atualização da opção wgserver.domain.accept_list substitui o valor atual. Por-

tanto, se você estiver adicionando um novo domínio a um conjunto de domínios existentes

armazenados no valor, inclua todos os domínios existentes com o novo domínio ao definir a

opção. É possível recuperar a lista completa de domínios existentes, executando tsm con-

figuration get –k wgserver.domain.accept_list.
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wgserver.domain.allow_insecure_connection

Valor padrão: False

Essa configuração só se aplica aoWindows. Esta opção especifica se o Tableau Server se

conectará ao Active Directory por meio de um canal não criptografado. O valor padrão,

False, impõe um canal criptografado. Se o canal LDAP não estiver criptografado, o

Tableau Server não se conectará ao Active Directory.

A infraestrutura do Active Directory deve gerenciar certificados e confiar em computadores

associados ao domínio. Dessa forma, o canal de comunicação entre os recursos do Tableau

Server e do Active Directory deve ser criptografado. Não recomendamos permitir comu-

nicações não criptografadas com o Active Directory, pois essa configuração é vulnerável a

ataquesman-in-the-middle.

Se você estiver atualizando para o Tableau Server 2021.2 ou posterior e seu canal LDAP

não estiver criptografado, a atualização falhará. Você pode executar este comando para per-

mitir uma conexão insegura em versõesmais antigas do Tableau Server, antes de atualizar.

Se você estiver executando este comando em uma versão anterior a 2021.2, deverá incluir

a opção com o comando --force-keys.

wgserver.domain.fqdn

Valor padrão: valor de %USERDOMAIN%

Onome de domínio totalmente qualificado do servidor Active Directory a ser usado.

wgserver.domain.whitelist

Importante: essa chave foi preterida desde a versão 2020.4.0. Em vez disso, use

wgserver.domain.accept_list .

Valor padrão: nulo
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Viabiliza a conexão do Tableau Server com os domínios secundários do Active Directory. O

Tableau Server é conectado a um domínio secundário para sincronização de usuários,

porém o Tableau Server não está instalado nesse domínio. OTableau Server tenta se

conectar a domínios secundários para sincronização de usuários e grupos. Em alguns

casos, não é possível conectar o Tableau Server ao domínio secundário, o que resulta no

erro: “O domínio não está na lista de permissões (errorCode=101015)”.

wgserver.extended_trusted_ip_checking

Valor padrão: false

Executa a correspondência do cliente IP para solicitações de tíquetes confiáveis.

wgserver.restrict_options_method

Valor padrão: true

Controla se o Tableau Server aceita solicitaçõesHTTP OPTIONS. Se esta opção estiver

definida como true, o servidor retornará HTTP 405 (Método não permitido) para soli-

citaçõesHTTP OPTIONS.

wgserver.saml.blocklisted_digest_algorithms

Versão: adicionado na versão 2021.1.

Valor padrão: SHA1

Especifica os algoritmos de hash que não são permitidos para qualquer assinatura de cer-

tificado SAML oumétodo de compilação de asserção SAML oumétodos de assinatura rele-

vantes. Quando definidas, os certificados ou as asserções assinadas e com hash e um

algoritmo bloqueado falharão.

Existem vários locais onde o SHA-1 pode ser usado no Tableau e no IdP. Por exemplo:

l Certificados carregados com TSM que são usados pelo Tableau Server para assinar
a solicitação que é enviada ao IdP.

l Certificados nos metadados IdP usados para verificar o AuthnResponse (assinatura)
recebido do IdP usando a chave pública no Certificado.
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l Asserções de entrada assinadas e hash com SHA-1 (DigestMethod definido como
SHA-1 e SignatureMethod definido como SHA-1).

Ovalor padrão foi alterado para (SHA1 no Tableau Server 2021.2. Para obter mais infor-

mações sobre como atualizar para 2021.2 comSAML configurado, consulte o artigo da

Base de dados de conhecimento, Tableau Server usando a autenticação SAML falha ao ini-

ciar ou rejeita o logon após a atualização para o Tableau Server 2021.2.

wgserver.saml.forceauthn

Versão: adicionado na versão 2019.3.

Valor padrão: false

Quando definido para true, se a sessão de usuário do Tableau expirar, o Tableau Server

reautenticará o usuário com o IdP. Essa opção tambémpode ser usada para solicitar que o

IdP solicite a reautenticação do usuário, mesmo se o usuário tiver uma sessão IdP ativa.

wgserver.saml.idpattribute.username

Especifica nome do atributo no qual o SAML IdP armazena nomes de usuário. Por padrão,

ele é definido como username. Se o nome de atributo que o seu IdP usa contém espaços,

coloque-o entre aspas. Para obter mais informações, consulte Configurar SAML em todo o

servidor ou Configurar SAML para um site específico.

wgserver.saml.iframed_idp.enabled

Valor padrão: false

Opadrão false significa que os usuários selecionam o botão de fazer logon em uma exibição

inserida, o formulário de logon do IdP é aberto em uma janela pop-up.

Ao definir como true, e um usuário de servidor SAML que já tenha feito logon acessar uma

página daWeb com uma exibição inserida, não será necessário que ele faça logon para visu-

alizar a exibição.

É possível definir isso como true apenas se o IdP oferece suporte a logon dentro de um

iframe. A opção de iframe émenos segura do que o uso de um pop-up, por isso nem todos
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os IdPs oferecem suporte a ela. Se a página de logon do IdP implementar proteção contra

clickjack, como amaioria faz, não será possível exibir a página de logon em um iframe e o

usuário não conseguirá fazer logon.

Se o seu IdP oferece suporte a fazer logon por meio de um iframe, pode ser necessário

habilitá-lo demaneira explícita. No entanto, mesmo que seja possível usar essa opção, ela

desabilita a proteção contra clickjack do Tableau Server para SAML e por isso ela ainda

apresenta um risco de segurança.

wgserver.saml.maxassertiontime

Valor padrão: 3000

Determina o númeromáximo de segundos, desde a criação, em que uma asserção de

SAML pode ser usada.

wgserver.saml.min_allowed.elliptic_curve_size

Valor padrão: 256

Versão: adicionado na versão 2021.1, mas não incluiu um valor padrão. Em 2021.2, o

valor padrão foi definido como256.

Essa opção especifica o tamanhomínimo da curva ECDSA permitido para o certificado

usado para autenticação SAML. Se você carregar um certificado com um tamanho de

curva ECDSAmenor que 256, o TSM registrará um erro quando você aplicar as alte-

rações.

Se você estiver atualizando para o Tableau Server 2021.2 ou posterior e seu certificado

SAML usar um tamanho de curva ECDSA inferior a 256, o Tableau Server não será ini-

ciado após a atualização. Recomendamos fazer upload de um novo certificado com tama-

nho de curva ECDSA 256 (oumaior) antes da atualização. Como alternativa, você pode

executar este comando para definir um tamanho de curva ECDSA inferior em versões

mais antigas (pré-2021.1) do Tableau Server antes de atualizar. Se você estiver exe-

cutando este comando em uma versão anterior a 2021.1, você deve incluir a opção --

force-keys com o comando. Para obter mais informações sobre como atualizar para
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2021.2 comSAML configurado, consulte o artigo da Base de dados de conhecimento,

Tableau Server usando a autenticação SAML falha ao iniciar ou rejeita o logon após a atu-

alização para o Tableau Server 2021.2.

wgserver.saml.min_allowed.rsa_key_size

Valor padrão: 2048

Versão: adicionado na versão 2021.1, mas não incluiu um valor padrão. Em 2021.2, o valor

padrão foi definido como2048.

Esta opção especifica o comprimentomínimo permitido da chave RSA para o certificado

usado para autenticação SAML. Se você carregar um certificado com um comprimento de

chave RSA inferior a 2048, o TSM registrará um erro quando você aplicar as alterações.

Para executar a autenticação SAML com um comprimento de chave 1024 RSA (não reco-

mendado), defina este valor como 1024.

Se você estiver atualizando para o Tableau Server 2021.2 ou posterior e seu certificado

SAML usar um comprimento de chave inferior a 2048, o Tableau Server não será iniciado

após a atualização. Recomendamos fazer upload de um novo certificado com 2048 (ou

maior) de comprimento de chave antes de fazer o upgrade. Como alternativa, você pode

executar este comando para definir uma intensidade de chave inferior em versõesmais anti-

gas (pré-2021.1) do Tableau Server antes de atualizar. Se você estiver executando este

comando em uma versão anterior a 2021.1, você deve incluir a opção --force-keys com

o comando. Para obter mais informações sobre como atualizar para 2021.2 comSAML con-

figurado, consulte o artigo da Base de dados de conhecimento, Tableau Server usando a

autenticação SAML falha ao iniciar ou rejeita o logon após a atualização para o Tableau Ser-

ver 2021.2.

wgserver.saml.responseskew

Valor padrão: 180
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Define a diferençamáxima em segundos entre o horário do Tableau Server e o horário da

criação da asserção (com base no horário do servidor IdP) que ainda permite que amen-

sagem seja processada.

wgserver.saml.sha256

Valor padrão: true

Quando definido para true, o Tableau Server fará o hash de assinaturas demensagens e

digerirá comSHA-256 em afirmações SAML para o IdP. Defina esta opção false apenas

se o seu IdP rejeitar afirmações contendo conteúdo hashed SHA-256.

wgserver.session.apply_lifetime_limit

Valor padrão: false

Controla se há vida útil de sessão para sessões do servidor. Defina essa opção como

truepara configurar uma vida útil de sessão de servidor.

wgserver.session.idle_limit

Valor padrão: 240

A quantidade emminutos de tempo ocioso até um logon no aplicativoWeb atingir o tempo

limite.

wgserver.session.lifetime_limit

Valor padrão: 1440

A duração, emminutos, de uma sessão do servidor se a sessão tiver uma vida útil definida.

O padrão é 1440minutos (24 horas). Se wgserver.session.apply_lifetime_

limit for false (o padrão), isso é ignorado.

wgserver.unrestricted_ticket

Valor padrão: false
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Determina se o acesso aos recursos do servidor para usuários autenticados por tíquetes

confiáveis será estendido. O comportamento padrão permite que os usuários acessem

somente as exibições. Definir isso como true permite que os usuários com tíquetes con-

fiáveis válidos acessem os recursos do servidor (projetos, pastas de trabalho etc) como se

tivessem entrado com as credenciais.

workerX.gateway.port

Valor padrão: 80 (443 se SSL)

A porta externa em que o Apache escuta para workerX (onde um "computador de trabalho"

é o termo usado para os nós de servidor subsequentes no cluster). worker0.gateway.port é

a porta externa do Tableau Server. Em umambiente distribuído, worker0 é o nó inicial do

Tableau Server.

workerX.vizqlserver.procs

Valor padrão: <number>

Número de servidores VizQL.

zookeeper.config.snapCount

Especifica o número de transações necessárias para fazer com que o Serviço de coor-

denação crie um instantâneo dos registros. Por padrão, esse valor é 100.000 transações.

Se o Serviço de coordenação não estiver gravando transações suficientes para resultar em

instantâneos, a limpeza automática de instantâneos commais de cinco dias não ocorrerá e

você poderá perder espaço em disco para os registros de transação. Por padrão, os regis-

tros de transação e os instantâneos são criados no diretório de dados do Tableau.

tsm customize

É possível usar o comando tsm customize para personalizar o visual e a sensação da

experiência de navegação do cliente do Tableau Server.
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Logotipo Sinalizador de
opção

Tamanho míni-
mo/Tamanho
máximo, em pixels

Tamanho reco-
mendado, em
pixels

A - Logotipo da guia
Janela

não pode ser alte-
rado

não pode ser alte-
rado

não pode ser alte-
rado

B - Nome do ser-
vidor

--server-name não se aplica não se aplica

C - Logotipo do
cabeçalho

--header-logo 32 por 32 mín., 160
por 160 máx.

48 por 48

Não mostrado -
Logotipo de logon

--signin-logo 3000 x 3000 máx.

Logotipo do cabe-
çalho/Logotipo de
logon

--logo 32 por 32 mín., 160
por 160 máx.

48 por 48
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Logotipo Sinalizador de
opção

Tamanho míni-
mo/Tamanho
máximo, em pixels

Tamanho reco-
mendado, em
pixels

Não mostrado -
Logotipo mostrado
quando o painel de
navegação é mini-
mizado

--compact-

logo

32 por 32 máx 32 por 32

Os arquivos de imagem usados devem estar no formato GIF, JPEGou PNG.

As cores de fundo no cabeçalho e na página de logon não são iguais. Se você usar amesma

imagem para ambos os locais (se usar a opção --logo, por exemplo), o logotipo pode ter

uma aparência diferente dependendo do local onde aparece na interface do servidor.

Como parte do seu plano de recuperação de desastres, recomendamosmanter um backup

dos arquivos de imagem de personalização em um local seguro fora do Tableau Server. Os

arquivos de imagem adicionados ao Tableau Server serão armazenados e distribuídos a

outros nós pelo Serviço de Arquivos do Cliente. No entanto, os arquivos não são arma-

zenados em um formato recuperável. Consulte Serviço de arquivo do cliente do Tableau

Server.

Sinopse

tsm customize [options] [global options]

Após executar o comando customize, você deve executar o comando a seguir para apli-

car as alterações:

tsm pending-changes apply

Opções

Observação: use o caminho e o nome do arquivo de imagem não pode incluir espaços.
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--compact-logo "<path-to-logo>"

Opcional.

Especifique um caminho para o arquivo de imagem que será exibido quando o tama-
nho do painel de navegação é minimizado. O tamanho máximo (e ideal) é 32 por 32
pixels.

--header-logo "<path-to-logo>"

Opcional.

Especifique um caminho para o arquivo de imagem que será exibido apenas no cabe-
çalho.

--logo "<path-to-logo>"

Opcional.

Caminho para um único arquivo de imagem que será exibido para o cabeçalho e a
janela de logon.

--restore-defaults

Opcional.

Redefine todas as opções de personalização para o estado de instalação padrão.

--server-name <server_name>

Opcional.

O nome do servidor que aparece na guia, nas dicas de ferramenta e nas mensagens
do navegador.

--signin-logo "<path-to-logo>"
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Opcional.

Especifica um caminho para o arquivo de imagem que será exibido apenas na janela
de logon.

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.
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Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm data-access

É possível usar os comandos tsm data-access para configurar o cache de dados, habi-

litar ou desabilitar o acesso ao repositório de dados, habilitar SAML para logon único e defi-

nir as configurações dosConectores de dados daWeb (WDCs).

l caching
l data-access caching list
l data-access caching set

l repository
l repository-access disable
l repository-access enable
l repository-access list

l set-saml-delegation
l set-saml-delegation configure
l set-saml-delegation disable
l set-saml-delegation enable

l web-data-connectors
l web-data-connectors add
l web-data-connectors allow
l web-data-connectors delete
l web-data-connectors list
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tsm data-access caching list

Exibe as configurações de cache da conexão de dados. Para saber mais sobre as con-

figurações de cache, consulte Configurar cache de dados.

Sinopse

tsm data-access caching list [global options]

tsm data-access caching set

Define as configurações de cache da conexão de dados. Para saber mais sobre as con-

figurações de cache, consulte Configurar cache de dados.

Sinopse

tsm data-access caching set [options] [global options]

Opções

-r, --refresh-frequency

Opcional.

Define a frequência de atualização dos dados em cache com uma nova consulta para
a fonte de dados subjacente. É possível especificar um número para definir a quan-
tidade máxima de minutos em que a fonte de dados deve ser armazenada em cache.

Além disso, é possível especificar baixa para armazenamento em cache e reutilizar

dados pelo máximo de tempo possível ou sempre (equivalente a 0) para atualizar
dados a cada vez que a página for atualizada. Se esta opção não for especificada, o

padrão é baixa.

tsm data-access repository-access disable

Desativa o acesso externo ao banco de dados PostgreSQL do Tableau para o usuário

remoto padrão. Isso não desabilitará o acesso do host local.
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Sinopse

tsm data-access repository-access disable [options]

[global options]

Opções

--repository-username <username>

Obrigatório.

O nome de usuário, tableau ou readonly, com acesso ao repositório de dados.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1.500 (25 minutos).

--ignore-prompt

Opcional.

Suprime o prompt de reinicialização e reinicializa o Tableau Server.

tsm data-access repository-access enable

Ativa o acesso ao banco de dados PostgreSQL do Tableau.

Por padrão, o tráfego do PostgreSQL usa a porta 8060 (TCP). Se estiver executando um

firewall local, não esqueça de permitir o tráfego para essa porta. Para alterar a porta Post-

greSQL, consulte Portas que não estãomapeadas dinamicamente.

Sinopse

tsm data-access repository-access enable [options]

[global options]

2028 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Opções

--repository-password <password>

Obrigatório.

Define (ou altera) a senha para acessar o repositório de dados do nome de usuário
especificado.

--repository-username <username>

Obrigatório.

O nome de usuário, tableau ou readonly, com acesso ao repositório de dados.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1.500 (25 minutos).

--ignore-prompt

Opcional.

Suprime o prompt de reinicialização e reinicializa o Tableau Server.

tsm data-access repository-access list

Lista os usuários que possuem acesso ao banco de dados PostgreSQL do Tableau.

Sinopse

tsm data-access repository-access list [global options]
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tsm data-access set-saml-delegation configure

Define o logon único para o SAMLSAP HANA de forma que o Tableau Server funcione

como umProvedor de identidade (IdP) que fornece logon único para usuários que fazem

conexões de dados SAP HANA.

Sinopse

tsm data-access set-saml-delegation configure [options]

[global options]

Opções

-kf, --cert-key <cert-key>

Opcional.

O arquivo da chave de certificado SAML.

-cf, --cert-file <file-path>

Opcional.

A localização do arquivo de certificado SAML.

-uf, --username-format <username-format>

Opcional.

Formato do nome de usuário. Chaves de formato válidas são: 'username', 'domain_
and_username' e 'email'.

-uc,--username-case <username-case>

Opcional.

Nome de usuário em maiúscula ou minúscula. Chaves de maiúscula/minúscula váli-
das são: 'lower', 'upper’ e 'preserve'.
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.

tsm data-access set-saml-delegation disable

Desabilitar logon único do SAML para SAP HANA.

Sinopse

tsm data-access set-saml-delegation disable [global options]

tsm data-access set-saml-delegation enable

Habilitar logon único do SAML para SAP HANA.

Sinopse

tsm data-access set-saml-delegation enable [global options]

tsm data-access web-data-connectors add

Adicionar um conector de dados daWeb (WDC) à lista segura deWDC.

Sinopse

tsm data-access web-data-connectors add [options]

[global options]

Opções

-n, --name <name>

Obrigatório.

O nome do WDC que será exibido na lista de fontes de dados do Tableau Server. Este
nome deve ser colocado entre aspas simples (') ou aspas duplas ("). Use aspas
duplas (") se o nome incluir um espaço.

-sec, --secondary <secondary-URL-1>, <secondary-URL-2>

Opcional.
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Uma lista de URLs delimitada por vírgula que indica de quais domínios o conector
pode fazer solicitações ou receber dados, por exemplo, bibliotecas do JavaScript
externas, REST APIs ou arquivos locais. Não inclua as URLs entre aspas. Para adi-
cionar um domínio inteiro a esta lista de segurança secundária, você pode usar uma
expressão curinga .* no final da URL, como mostrado no exemplo a seguir:
https://www.example.com/.*

Observe que no Windows, você pode incluir parênteses (.*) ao redor do curinga,
mas não é necessário. No Linux, os parênteses causarão um erro. Use .* como
curinga.

Observe que, se você não especificar uma lista de segurança secundária, cada soli-
citação é permitida. Para aumentar a segurança, você deve adicionar explicitamente
os domínios que o WDC precisa para acessar uma lista de segurança secundária.

--url <URL>

Obrigatório.

A URL para o WDC (formatada como <scheme>://<host>:<port>/<path>, por
exemplo https://www.tableau.com:443/example/). Para muitos WDCs, o valor
<port> é 443, que é a porta padrão usada para HTTPS, mas é possível verificar o
valor para o seu conector ao analisar os detalhes da fonte de dados no Tableau Ser-
ver ou no Tableau Cloud. Observe que você não pode usar um curinga(.*) como
parte da URL para o WDC.

tsm data-access web-data-connectors allow

Habilita ou desabilite as atualizações deWDC. Além disso, habilita ou desabilita o uso de

WDCs no Tableau Server.

Sinopse

tsm data-access web-data-connectors allow [options]

[global options]
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Opções

Use uma ou ambas as opções. Pelomenos um de --refreshes ou --type é neces-

sário.

-r, --refreshes <refreshes-allowed>

Opcional se --type for especificado.

Defina false para proibir atualizaçõesWDC ou true para permitir atualizaçõesWDC.

-t, --type <WDC-allowed>

Opcional se --refreshes especificado.

Defina como none para proibir o uso de WDCs no Tableau Server (e omitir os WDCs
de backups) ou all para permitir o uso de WDCs.

tsm data-access web-data-connectors delete

Exclui umWDC especificado ou todos osWDCs da lista autorizada do Tableau Server.

Sinopse

tsm data-access web-data-connectors delete [options]

[global options]

Opções

--all

Opcional.

Esta opção excluirá todos osWDCs.

--url <URL>

Opcional.
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AURL a ser excluída do WDC.

tsm data-access web-data-connectors list

Lista todos osWDCs atualmente na lista autorizada.

Sinopse

tsm data-access web-data-connectors list [options]

[global options]

Opções

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
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IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm email

Use o comando tsm email para exibir e testar a configuração SMTP.

Para obter mais informações sobre a configuração do SMTP, consulte Configurar o SMTP.

tsm email test-smtp-connection

Execute este comando para testar a conexão STMP. Ao ser executado, o TSM tentará esta-

belecer uma conexão com o servidor SMTP configurado para o Tableau Server. O TSM tam-

bém retornará um status de conexão e os detalhes da configuração do SMTP.

Em alguns casos, o comando retornará um status falso-positivo. Por exemplo, se o servidor

Postfix SMTP estiver definido para exigir TLS, mas o Tableau Server não estiver con-

figurado para TLS, a conexão será estabelecida e o TSM relatará uma conexão bem-suce-

dida. No entanto, nesse cenário, na verdade, o Postfix rejeita amensagem de e-mail após a

conexão do TSM.
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Sinopse

tsm email test-smtp-connection [global options]

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.
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-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm initialize

É possível usar o comando tsm initialize para inicializar o Tableau Server.

Observação: é obrigatória a aplicação ou o descarte das alterações pendentes antes
de executar o tsm initialize ou a inicialização falhará. Aplique as alterações pen-

dentes por meio do comando tsm pending-changes apply. Descarte quaisquer

alterações pendentes que não queira aplicar por meio do tsm pending-changes

discard.

Sinopse

tsm initialize [options] [global options]

Opções

-r,--start-server

Opcional. Deixa o servidor em execução após a conclusão da inicialização.

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.
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-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm jobs

É possível usar os comandos tsm jobs para listar, se reconectar a e cancelar trabalhos.
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l cancel
l list
l reconnect

tsm jobs cancel

Cancela um trabalho no servidor. Qualquer trabalho pode ser cancelado antes de começar

a ser executado (quando enfileirado). Apenas determinados trabalhos podem ser can-

celados enquanto já estão em execução: Limpeza, Descomissionamento de Arma-

zenamento de Arquivo, Gerar Backup, Reiniciar Servidor, Iniciar Servidor. Para obter mais

informações sobre cancelar trabalhos, consulte Cancelar trabalhos do TSM.

Sinopse

tsm jobs cancel --id <jobID> [global options]

Opções

-i,--id <jobID>

Obrigatório.

Id do trabalho a ser cancelado.

tsm jobs list

Lista trabalhos assíncronos no servidor.

Sinopse

tsm jobs list [--status <status>] [global options]

Opções

-t,--status <status>

Opcional.
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Filtra trabalhos que correspondem ao status fornecido.

tsm jobs reconnect

Reconecta a um trabalho assíncrono para exibir seu progresso. Se nenhuma Id de trabalho

for especificada, ele se reconecta ao trabalhomais recente.

Sinopse

tsm jobs reconnect[--id <jobID>] [global options]

Opções

-i,--id <jobID>

Opcional.

Especifica a id do trabalho que deve ser reconectado.

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.
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Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm licenses

É possível usar os comandos tsm licenses para gerenciar tarefas da licença do ser-

vidor, como ativar ou desativar uma chave do produto do Tableau Server on-line ou off-line e

obter arquivos relacionados para ativação ou desativação off-line.

l tsm licenses activate
l tsm licenses atr-configuration get
l tsm licenses atr-configuration set
l tsm licenses deactivate
l tsm licenses get-offline-activation-file
l tsm licenses get-offline-deactivation-file
l tsm licenses list
l tsm licenses refresh
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tsm licenses activate

Ativa uma chave do produto do Tableau Server.

Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado para se

conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o procedimento no

tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de encaminhamento, antes

de command.

Sinopse

tsm licenses activate --license-key <product-key>

[global options]

Opções

-f, --license-file <file.tlf>

Obrigatório ao fazer ativação off-line.

Especifica o arquivo de licença (<file>.tlf) usado para a ativação off-line.

-k, --license-key <product-key>

Obrigatório ao ativar uma chave do produto válida.

Especifica a chave do produto a ser usada para a ativação on-line.

-t, --trial

Obrigatório ao ativar uma licença de avaliação.

Ativa uma licença de avaliação gratuita.

tsm licenses atr-configuration get

Exibir a duração da ATR (Server) de autenticação a execução. A duração da ATR é o

tempo que o Tableau Server está autorizado a executar antes que a licença seja renovada.
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Sinopse

tsm licenses atr-configuration get --duration [global options]

Opções

--duration

Exibe a ATR (autenticação para execução atual) em segundos. Por exemplo, 432000
(5 dias).

tsm licenses atr-configuration set

Define a duração da ATR (Server) de autenticação a execução. A duração da ATR é o

tempo que o Tableau Server está autorizado a executar antes que a licença seja renovada.

Sinopse

tsm licenses atr-configuration set --duration <duration_in_

seconds> [global options]

Opções

--duration <duration_in_seconds>

Define a duração da autorização para execução (ATR) (em segundos). Por exemplo,
432000 (5 dias).

tsm licenses deactivate

Desativa uma chave do produto do Tableau Server, on-line ou off-line.

Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado para se

conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o procedimento no

tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de encaminhamento, antes de

command.
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Sinopse

tsm licenses deactivate --license-key <product-key>

[global options]

Opções

-f, --license-file <return_file.tlr>

Obrigatório ao fazer a desativação off-line.

Especifica o arquivo de licença (<file>.tlf) usado para a desativação off-line.

-k, --license-key <product-key>

Obrigatório ao desativar uma chave do produto.

Especifica a chave do produto a ser usada para a desativação on-line.

tsm licenses get-offline-activation-file

Gera um arquivo de ativação off-line para usar em uma ativação off-line do Tableau Server.

Para saber mais, consulte Ativar o tableau server offline - adicionar uma licença.

Observação: você só pode ativar uma chave de produto por vez, amenos que esteja
usando o Server ATR. Com oServer ATR, você pode fornecer uma lista delimitada

por vírgulas de chaves de produto no arquivo de ativação offline para ativar simul-

taneamente várias chaves de produto.

Sinopse

tsm licenses get-offline-activation-file --license-key <pro-

duct-key> --output-dir <path> [global options]

2044 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Opções

-k, --license-key <product-key>

Obrigatório.

Especifica a chave do produto a ser usada para a ativação off-line.

-o, --output-dir <path>

Obrigatório.

A localização em que o arquivo de ativação off-line deve ser salvo. Este local deve exis-
tir.

tsm licenses get-offline-deactivation-file

Gera um arquivo de desativação off-line para usar em uma desativação off-line do Tableau

Server. Para saber mais, consulte Desativar o Tableau Server offline.

Sinopse

tsm licenses get-offline-deactivation-file --license-key <pro-

duct-key> --output-dir <path> [global options]

Opções

-k, --license-key <product-key>

Obrigatório.

Especifica a chave do produto a ser usada para a desativação off-line.

-o, --output-dir <path>

Obrigatório.

A localização existente em que o arquivo de desativação off-line deve ser salvo.
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tsm licenses list

Lista licenças ativadas na implantação do Tableau Server.

Por exemplo, um servidor com cinco licençasCreator (Criador), cinco licenças Explorer

(Explorador), 100 licenças Viewer (Visualizador) e DataManagement forneceria uma

saída de comando semelhante a seguinte:

Os seguintes campos retornam:

l CHAVE: uma cadeia de 16 caracteres globalmente exclusiva que identifica a
licença.

l TIPO: descreve o tipo de licença
l Prazo: as licenças com prazo mapeiam para um cronograma de assinatura e
devem ser renovadas. A data de validade está listada no campo LIC EXP.

l Perpétua: as licenças perpétuas são compradas uma vez e não precisam ser
renovadas, mas devem ser atualizadas para atualizar o MAINT EXP ou a data
de expiração da manutenção.

l Principais: as licenças principais são licenças que mapeiam a quantidade de
núcleos nos computadores que executam serviços específicos do Tableau Ser-
ver. O licenciamento principal permite o acesso de um usuário convidado a exi-
bições no servidor ou incorporadas a outros servidores da Web. As licenças
principais também permitem usuários ilimitados Explorer (Explorador) e
Viewer (Visualizador).

l CREATOR: a quantidade de licenças Creator (Criador) emitidas para a implantação
do Tableau Server.

l EXPLORER: a quantidade de licenças Explorer (Explorador) emitidas para a implan-
tação do Tableau Server.

l VIEWER: a quantidade de licenças Viewer (Visualizador) emitidas para a implan-
tação do Tableau Server.

l GERENCIAMENTO DE DADOS: o Tableau Server é licenciado com Data Mana-
gement (True /False). Consulte Sobre DataManagement.

2046 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



l ACESSO DE CONVIDADO: o Tableau Server é licenciado para um usuário con-
vidado. Consulte Usuário Convidado. A capacidade de aproveitar um usuário con-
vidado requer licenciamento principal. Veja o campo TYPE.

l LIC EXP: a data de expiração da licença e que o Tableau Server deixará de fun-
cionar. As licenças com prazo expiram. Veja o campo TYPE. Visite o Portal do Cliente
do Tableau para atualizar as licenças.

l MAINT EXP: aplica-se apenas a licenças perpétuas antigas (TYPE = Perpétua). Para
licenças com prazo, este campo exibirá N/A. MAINT EXP exibe a data em que expira
o contrato de manutenção da implantação Tableau Server. Para atualizar a chave de
manutenção da licença, consulte Atualizar data de expiração e atributos da chave do
produto. Visite o Portal do Cliente do Tableau para ver o histórico de compras de
manutenção e comprar uma manutenção adicional.

l UPDATABLE: especifica se a licença é uma licença de assinatura updatable
(True/False.

l LBLM: especifica se o gerenciamento de licenças baseado em login (LBLM) está ati-
vado para a implantação do Tableau Server (True/ /False). Quando habilitado, o
LBLM permite que os usuários façam login no Tableau Server para licenciar sua ins-
tância de Tableau Desktop ou Prep, em vez de inserir uma chave de produto. Para
obter mais informações sobre LBLM, consulteGerenciamento de licenças baseadas
em logon.

l SERVER MANAGEMENT: o Tableau Server é licenciado para Advanced Mana-
gement (Server Management Add-on) (True/False). Para obter mais informações
sobre o Advanced Management, consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement
no Tableau Server.

Sinopse

tsm licenses list [global options]

tsm licenses refresh

Atualiza a data de vencimento damanutenção de todas as chaves de produto no Tableau

Server.
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Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado para se

conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o procedimento no

tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de encaminhamento, antes

de command.

Sinopse

tsm licenses refresh [global options]

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert
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Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm login

Use o comando tsm login para conectar o Tableau ServicesManager de um nó remoto.

Se a conta que está conectado for ummembro do grupo TSMautorizado, não será neces-

sário fornecer credenciais para executar comandos ao executar o CLI do tsm localmente.

Para obter mais informações, consulte Autenticação com aCLI tsm.

Sinopse

tsm login [global options]

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Tableau Software 2049

Ajuda do Tableau Server noWindows



Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm logout

É possível usar o comando tsm logout para sair do Tableau ServicesManager (TSM).

Sinopse

tsm logout [global options]
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Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.
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Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsmmaintenance

Use os comandos tsm maintenance para gerenciar tarefas demanutenção do ser-

vidor, como criar backups ou restaurar o Tableau Server de um backup criado ante-

riormente.

l tsmmaintenance backup
l tsmmaintenance cleanup
l tsm maintenance jmx

l tsmmaintenance jmx disable
l tsmmaintenance jmx enable

l tsm maintenance metadata-services
l tsmmaintenancemetadata-services disable
l tsmmaintenancemetadata-services enable
l tsmmaintenancemetadata-services get-sta-
tus

l tsm maintenance preflight-check
l tsmmaintenance preflight-check permissions
l tsmmaintenance preflight-check ports

l tsmmaintenance reindex-search
l tsmmaintenance reset-searchserver
l tsmmaintenance restore
l tsmmaintenance send-logs
l tsm maintenance snapshot-backup (arma-
zenamento de arquivo externo)

l tsmmaintenance snapshot-backup complete
l tsmmaintenance snapshot-backup prepare
l tsmmaintenance snapshot-backup restore
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l tsmmaintenance validate-resources
l tsmmaintenance ziplogs

tsm maintenance backup

Cria um backup dos dados gerenciados pelo Tableau Server. Entre esses dados está o

banco de dados PostgreSQL do Tableau (o repositório) que contémmetadados da pasta de

trabalho e do usuário de dados, além de dados de extração (.tde ou .hyper). Estes dados

não incluem os dados de configuração. Consulte Executar um backup e uma restauração

completos do Tableau Server.

Observação: não use esse comando nas instalações do Tableau Server comArma-

zenamento de arquivos externo. Consulte Backup e restauração com o Arma-

zenamento de arquivos externo.

Otimização com configurações de topologia:

l Colocalizar o Armazenamento de arquivos no mesmo nó que o Controlador de admi-
nistração pode reduzir o tempo necessário para fazer backup do Tableau Server,
reduzindo ou eliminando a necessidade de transferir dados entre nós durante o pro-
cesso de backup. Isso é especialmente verdade se sua organização usa muitos extra-
tos.

l A colocalização do repositório (pgsql) com o nó Controlador de administração tam-
bém pode ajudar a reduzir o tempo de backup, mas a economia de tempo é menos sig-
nificativa do que a do Armazenamento de arquivos.

OControlador de administração geralmente está no nó inicial, a menos que você tenha tido

uma falha no nó inicial e movido o controlador para outro nó.

O arquivo de backup é reunido em um local temporário no diretório de dados e, em seguida,

gravado no diretório definido na variável basefilepath.backuprestore do TSM.

Como padrão:
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C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\<filename>.tsbak

Para obter mais informações sobre os arquivos de backup e como alterar o local, consulte

tsm File Paths.Observação:mesmo ao alterar o local do backup, o processo de backup
usa um local temporário no diretório de dados para reunir o arquivo de backup.

Sinopse

tsm maintenance backup --file <backup_file> [options]

[global options]

Opções

-f, --file <backup_file>

Obrigatório.

Para obter mais informações sobre como fazer backup dos dados do repositório, con-

sulte Fazer backup dos dados do Tableau Server.

-d, --append-date

Opcional.

Anexa a data atual ao fim do nome do arquivo de backup.

Observação: backups criados usando uma agenda incluem automaticamente uma

data/hora no início do nome do arquivo de backup. Se você também usa a opção -d,
seu nome de arquivo incluirá a data duas vezes. Para obter mais informações sobre

o agendamento de backups, consulte Agendamento e gerenciamento de backups.

-i, --description <string>

Opcional.

Inclui a descrição detalhada do arquivo de backup.
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--ignore-prompt

Opcional. Adicionado na versão 2020.2.

Faça backup sem perguntar, mesmo se o Armazenamento de arquivos não estiver no
mesmo nó que o Controlador de administração (geralmente, o nó inicial). Use este
prompt se estiver automatizando backups (por exemplo, com scripts).

-k, --skip-verification

Opcional.

Não verifica a integridade do backup de banco de dados.

--multithreaded

Opcional. Adicionado na versão 2021.1

Por padrão, um único segmento é usado ao criar um backup do Tableau Server.
Quando essa opção é especificada, um backup é criado usando vários segmentos.
Dois segmentos são usados por padrão, quando essa opção é especificada. Você
pode alterar o número de segmentos usados definindo a chave de configuração
backup.zstd.thread_count.

--override-disk-space-check

Opcional.

Tentará criar um backup mesmo se houver um aviso de pouco espaço no disco.

-po, --pg-only

Opcional.

Gera somente o backup de repositório.

--request-timeout <tempo limite em segundos>
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Opcional.

Número de segundos para esperar o comando terminar. O valor padrão é 86.400
(1.440 minutos).

-sd, --schedule-days <day[,day]>

Opcional. Adicionado na versão 2020.4.

Dias para executar a agenda. Use 1-7 para agendamento semanal (1 para segunda-
feira, 7 para domingo), 1-31 para horários mensais (se um mês não incluir o dia espe-
cificado, o último dia do mês é utilizado). Separe vários valores por vírgulas.

-si, --schedule-id <ID>

Opcional. Adicionado na versão 2020.4.

Especifique a ID de um cronograma existente que deseja atualizar.

--skip-compression

Opcional.

Crie um backup sem usar a compactação. Isso resulta em um arquivo de backup
maior, mas pode reduzir a quantidade de tempo que leva para concluir o backup.
Caso use em uma instalação em vários nós, recomendamos fortemente que tenha
uma instância Armazenamento de arquivos configurada no nó inicial.

-sn, --schedule-name <name>

Opcional. Adicionado na versão 2020.4.

Especifique o nome de uma agenda que você está criando ou atualizando.

-sr, --schedule-recurrence <frequency>

Opcional. Adicionado na versão 2020.4.
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Frequência de recorrência de agenda. As opções válidas são "diárias", "semanais" ou
"mensais".

-st, --schedule-time <HH:MM>

Opcional. Adicionado na versão 2020.4.

O horário em que a agenda deve ser executada, em formato de 24 horas: HH:MM.

Exemplos

Este exemplo cria um backup chamado ts_backup-<yyyy-mm-dd>.tsbak na pasta
C:\ProgramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\files\backups\:

tsm maintenance backup -f ts_backup -d

Este exemplo cria uma agenda de backup semanal recorrente chamada "weekly-saturday-

backup" que é executado todos os sábados aomeio-dia e cria um backup chamado

<yyyy.mm.dd.hh.mm>-ts_saturday_backup.tsbak:

tsm maintenance backup -f ts_saturday_backup -sr weekly -st

12:00 -sd 6 -sn weekly-saturday-backup

Para obter mais detalhes sobre como gerenciar backups programados, consulte Agen-

damento e gerenciamento de backups.

tsm maintenance cleanup

Por padrão, exclui arquivos de registro commais de um dia e arquivos temporários. As

opções de comando podemmodificar quais arquivos são excluídos e a extensão da reten-

ção.

O Impacto desse comando depende de o Tableau Server estar em execução. Se o servidor

estiver executando amaioria dos arquivos antigos e as entradas de tabela http_

requests puderem ser excluídas, mas os arquivos em uso (bloqueados pelo sistema ope-

racional) não puderem, então os arquivos temporários e arquivos de registro ativos não
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serão removidos. Para remover os arquivos temporários e arquivos de registro atuais, você

deve interromper o servidor antes de executar esse comando.

Se estiver executando o Tableau Server em uma implantação distribuída, execute esse

comando no nó com o processo do Controlador de administração em execução (também

chamadoControlador do TSM). Por padrão, o controlador encontra-se no nó inicial do clus-

ter.

Sinopse

tsm maintenance cleanup [options] [global options]

Opções

-a, --all

Opcional.

Executar todas as operações de limpeza com valores de retenção padrão. Equi-
valente a executar o comando cleanup com as seguintes opções: -l -t -r -q -

ic.

--http-requests-table-retention <nº de dias>

Opcional.

Padrão: 7 dias

Especifique o número de dias das entradas da tabela http_requests que devem
ser mantidos. Use esta opção com a opção -q para excluir entradas mais antigas do
que o número especificado de dias. Essa opção especifica o tempo de retenção de
entrada da tabela, mas não aciona a exclusão real de entradas da tabela. A opção -q
aciona a exclusão de entradas.

-ic, --sheet-image-cache

Opcional. Adicionado na versão 2019.4.
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Limpar o cache de imagens. Esse cache pode conter imagens de visualizações
offline, instantâneos das mensagens de e-mail de assinatura e PDFs de assinatura,
bem como qualquer imagem solicitada no endpoint da API Rest de publicação (con-

sulte rest_api_ref. htm para mais informações).

-l, --log-files

Opcional.

Exclua arquivos de log mais antigos que o retention-period. Arquivos nos sub-
diretórios em data\tabsvc\logs serão excluídos.

--log-files-retention <# of days>

Opcional.

Padrão: 1 (24 horas)

Exclui registros mais antigos do que este número de dias. Este comando não se aplica
aos arquivos temporários.

-q, --http-requests-table

Opcional.

Excluir entradas de tabela http_requests antigas. O Tableau Server deve ser exe-
cutado para que as entradas da tabela sejam excluídas. Essa opção é ignorada se o
Tableau Server for interrompido. Essa opção pode ser usada sozinha para especificar
a exclusão de entradas mais antigas do que o período de retenção padrão (7 dias) ou
junto com --http-requests-table-retention para especificar um período de
retenção não padrão.

Observação: excluir as entradas de tabela http_requests remove per-
manentemente os dados disponíveis para exibições administrativas personalizadas.
Certifique-se de que a remoção desses dados não afetará as exibições per-
sonalizadas que você precise.
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-r, --redis-cache

Opcional.

Limpar o cache Redis.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

-t, --temp-files

Opcional.

Exclui todos os arquivos e subdiretórios dentro dos seguintes diretórios:

l <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\temp: apenas diretórios que armazenam arquivos de
sessões expiradas (fora de execução) são excluídos.

l <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\httpd\temp

l <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Server\temp

Exemplos

Este exemplo limpa todos os arquivos de registro mais antigos do que 2 dias atrás:

tsm maintenance cleanup -l --log-files-retention 2

tsm maintenance jmx disable

Versão: comando adicionado na versão 2022.1.

Use o comando tsm maintenance jmx disable para desativar o JMX no Tableau

Server.
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A execução deste comando requer uma reinicialização do Tableau Server, incluindo ser-

viços TSM.

Sinopse

tsm maintenance jmx disable [options] [global options]

Opções

--ignore-prompt

Opcional.

Desative o JMX sem avisar.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

tsm maintenance jmx enable

Versão: comando adicionado na versão 2022.1.

Use o comando tsm maintenance jmx enable para ativar o JMX no Tableau Server.

Esse comando é interativo, solicitando opções aplicáveis se você não as fornecer como parâ-

metros de linha de comando.

Este comando requer uma reinicialização do Tableau Server, incluindo serviços TSM.

Sinopse

tsm maintenance jmx enable
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Opções

--access <readonly | readwrite>

Opcional.

Ative o JMX com acesso somente leitura ou leitura e gravação. O padrão é
readonly.

--ignore-prompt

Opcional.

Ative o JMX sem solicitar opções de segurança adicionais. Isso habilita o JMX com
SSL e reinicia o Tableau Server se você não incluir nenhuma outra opção de
comando. Por exemplo:

tsm maintenance jmx enable --ignore-prompt

--no-ssl

Opcional.

Ative o JMX sem SSL.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

--ssl-client-auth

Opcional.

Ative o JMX que requer autenticação de cliente para SSL.

--unsecured
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Opcional.

Ative o JMX sem recursos de segurança ativados (isso não é recomendado). Isso é o
equivalente a definir a chave de configuração service.jmx_enabled para true

nas versões anteriores a 2022.1.

tsm maintenance metadata-services disable

Versão: comando adicionado na versão 2019.3.

Use o comando tsm maintenance metadata-services disable para habilitar a

API demetadados do Tableau para o seu servidor.

Desabilitar a API demetadados interrompe a inserção e a indexação contínuas de infor-

mações sobre o conteúdo no Tableau Server, exclui o índice de informações sobre o con-

teúdo publicado no Tableau Server e ativos associados a esse conteúdo e desabilita a

capacidade de consultar a API demetadados e acessar o Tableau Catalog.

A execução desse comando interrompe e inicia alguns serviços usados pelo Tableau Ser-

ver, que faz com que determinadas funcionalidades, como oRecomendações, fiquem tem-

porariamente indisponíveis para os usuários.

Sinopse

tsm maintenance metadata-services disable

Opção

--ignore-prompt

Opcional.

Ignore o prompt de confirmação ao desabilitar a API de metadados.

tsm maintenance metadata-services enable

Versão: comando adicionado na versão 2019.3.
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Use o comando tsm maintenance metadata-services enable para habilitar a

API demetadados do Tableau para o Tableau Server.

Se o Tableau Server estiver licenciado com oDataManagement, a ativação da API de

metadados habilitará o Tableau Catalog.

Ao habilitar a API demetadados, as informações sobre o conteúdo no Tableau Server são

aceitas e, em seguida, indexadas para o Armazenamento de API demetadados. A API de

metadados pode ser usada para consultar esquema, linhagem emetadados gerenciados

pelo usuário sobre o conteúdo publicado no Tableau Server. Após habilitar a API demeta-

dados, osmetadados são continuamente inseridos e indexados até que a API demeta-

dados seja desabilitada.

Ao executar este comando, lembre-se do seguinte:

l Este comando interrompe e inicia alguns serviços usados pelo Tableau Server, que
faz com que determinadas funcionalidades, como o Recomendações, fiquem tem-
porariamente indisponíveis para os usuários.

l Um novo índice de metadados é criado e substitui o índice anterior sempre que esse
comando é usado.

Para obter mais informações sobre o Tableau Catalog, consulte Sobre o Tableau Catalog.

Sinopse

tsm maintenance metadata-services enable

Opção

--ignore-prompt

Opcional.

Ignore o prompt de confirmação ao habilitar a API demetadados.

tsm maintenance metadata-services get-status

Versão: comando adicionado na versão 2019.3.
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Use o comando tsm maintenance metadata-services get-status para obter

informações de status sobre os Serviços deMetadados.

Status nos Serviços deMetadados indica se o Repositório de API deMetadados foi ini-

cializado ou se a API deMetadados do Tableau está em execução ou não.

Sinopse

tsm maintenance metadata-services get-status

tsm maintenance preflight-check permissions

Versão: comando adicionado do Tableau Server noWindows na versão 2020.3.

Use o comando tsm maintenance preflight-check permissions para verificar

as permissões de diretório.

Sinopse

tsm maintenance preflight-check permissions [options]

[global options]

Opção

-d, --data-dir <data directory>

Opcional.

Especifica o diretório de dados em que as permissões devem ser verificadas. Se não
for incluído, o diretório de dados é determinado com base na configuração atual do
Tableau Server.

-i, --install-dir <install directory>

Opcional.
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Especifica o diretório de instalação em que as permissões devem ser verificadas. Se
não for incluído, o diretório de instalação é determinado com base na configuração
atual do Tableau Server.

-n --nodes <nodeID,nodeID,...>

Opcional.

IDs dos nós para incluir especificamente na verificação de permissões. Se não for
especificado, a verificação é realizada em todos os nós do cluster.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

-ru --runas-user <timeout in seconds>

Opcional.

O nome Usuário Run As para verificar permissões. Se não for fornecido, o usuário
Run As é determinado na configuração atual.

tsm maintenance preflight-check ports

Versão: comando adicionado do Tableau Server noWindows na versão 2020.3.

Use o comando tsm maintenance preflight-check ports para verificar se as

portas estão disponíveis para todos os serviços instalados nomomento. Especifique um

serviço e uma porta para verificar se a porta está disponível para esse serviço, mesmo que

o serviço não esteja instalado nomomento.

Sinopse

tsm maintenance preflight-check ports [options]

[global options]

2066 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Opção

-a, --tabadminagent-addresses <hostname:port>

Opcional.

Especifica o host e a porta em que o acesso ao Agente de administração deve ser veri-
ficado. Os endereços são formatados como hostname:port. Separe vários ende-
reços por vírgulas, se mais de um estiver sendo verificado. Use essa opção para
verificar se uma porta está disponível, antes de instalar ou alterar as portas.

-g, --gateway-addresses <hostname:port>

Opcional.

Especifica o host e a porta em que o serviço Gateway deve ser verificado. Os ende-
reços são formatados como hostname:port. Separe vários endereços por vírgulas,
se mais de um estiver sendo verificado. Use essa opção para verificar se uma porta
está disponível, antes de instalar ou alterar as portas.

-n --nodes <nodeID,nodeID,...>

Opcional.

IDs dos nós para executar a verificação de preflight. Se não for especificado, as veri-
ficações são realizadas em todos os nós do cluster.

-r, --repository-addresses <hostname:port>

Opcional.

Especifica o host e a porta em que o serviço de Repositório deve ser verificado. Os
endereços são formatados como hostname:port. Separe vários endereços por vír-
gulas, se mais de um estiver sendo verificado. Use essa opção para verificar se uma
porta está disponível, antes de instalar ou alterar as portas.
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-re --remote

Opcional.

Verifica o acesso remoto ao Agente de administração de todos os nós. Não é rea-
lizado por padrão.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

-t, --tabadmincontroller-addresses <hostname:port>

Opcional.

Especifica o host e a porta em que o Controlador de administração deve ser veri-
ficado. Os endereços são formatados como hostname:port. Separe vários ende-
reços por vírgulas, se mais de um estiver sendo verificado. Use essa opção para
verificar se uma porta está disponível, antes de instalar ou alterar as portas.

tsm maintenance reindex-search

Use o comando tsm maintenance reindex-search para recriar o índice de pes-

quisa.

Sinopse

tsm maintenance reindex-search [options] [global options]

Opção

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.
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tsm maintenance reset-searchserver

Redefine o servidor de pesquisa para um estado limpo, excluindo informações de pesquisa

e recriando o índice de pesquisa.

Sinopse

tsm maintenance reset-searchserver [options] [global options]

Opção

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

tsm maintenance restore

Restaura o Tableau Server usando o arquivo de backup indicado. A restauração de um

arquivo de backup não restaura os dados de configuração. Consulte Executar um backup e

uma restauração completos do Tableau Server.

Só é possível restaurar a partir de um backup que tenha omesmo tipo de armazenamento

de identidades que o servidor que está rodando. Por exemplo, um backup de um servidor

que usa autenticação local pode ser restaurado para umTableau Server inicializado por

autenticação local, mas um backup de um servidor que usa autenticação por Diretório ativo

não pode ser restaurado para um servidor inicializado por autenticação local.

A partir da versão 2022.3, não há suporte para backups criados usando tabadmin ("backups

pré-TSM"). Você não pode restaurar um backup pré-TSMpara Tableau Server versão

2022.3 ou posterior.

Sinopse

tsm maintenance restore --file <file_name> [--restart-server]

[global options]
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Opções

-f, --file <file_name>

Obrigatório.

Especifica o arquivo de backup do qual deve ser restaurado.

O comando restore exige um arquivo de backup no diretório definido na variável
basefilepath.backuprestore do TSM. Como padrão:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\

Para obter mais informações sobre os caminhos do arquivo e como alterá-los, con-

sulte tsm File Paths.

-ak, --asset-key-file <file_name>

Opcional. Descontinuado na versão 2021.4.0.

Especifique esta opção somente se estiver restaurando dos ativos criados pelo tabad-
min no Tableau Server (versões 2018.1 e anteriores).

O nome do arquivo da chave de recurso a ser restaurado. O arquivo da chave de
recurso é criado pelo comando tabadmin assetkeys. O arquivo deve estar no local
predefinido de backup/restauração do servidor.

-k, --skip-identity-store-verification

Opcional. Especifique esta opção somente se estiver restaurando de um arquivo de
backup criado pelo tabadmin no Tableau Server (versões 2018.1 e anteriores).

Não use essa chave na tentativa de alterar o tipo de repositório de identidades do
Tableau Server que criou arquivo de backup original. Para mudar o repositório de

identidades, consulte Alterar o Repositório de identidades.

-po, --pg-only

Opcional.
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Restaure somente o repositório.

-r, --restart-server

Opcional.

Reinicia o servidor após a restauração.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

tsm maintenance send-logs

Faz o upload do arquivo especificado no Tableau e o associa a um caso de suporte. Para

fazer upload de arquivos com sucesso para o Tableau, o Servidor Tableau deve se comu-

nicar com o servidor de send-logs no https://report-issue.tableau.com.

Sinopse

tsm maintenance send-logs --case <case_number> --email <contact_

email> --file <path/to/file> [global options]

Opções

-c,--case <case_number>

Obrigatório.

Número do caso de suporte.

-e,--email <contact_email>

Obrigatório.

E-mail de contato.
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-f, --file <path/to/file>

Obrigatório.

Especifica a localização e o nome do arquivo de registro arquivado para envio.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

tsm maintenance snapshot-backup complete

Versão:o comando é adicionado na versão 2020.1 e só disponível quando o Tableau Ser-
ver estiver configurado para Armazenamento de arquivos externo.

Conclua o processo de backup de instantâneos no Tableau Server. Execute isso depois de

ter feito um backup de instantâneo do armazenamento externo.

Os comandos tsmmaintenance snapshot-backup prepare e tsmmaintenace snapshot-

backup complete são usados para criar um backup de dados do Tableau Server para ins-

talações do Tableau Server configuradas comArmazenamento de arquivos externo. Para

obter mais informações, consulte Backup e restauração com o Armazenamento de arqui-

vos externo

Sinopse

tsm maintenance snapshot-backup complete [options]

[global options]

Opções

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.
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Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

tsm maintenance snapshot-backup prepare

Versão:o comando é adicionado na versão 2020.1 e só disponível quando o Tableau Ser-
ver estiver configurado para Armazenamento de arquivos externo.

Preparar para backup de instantâneos. Após concluir a etapa de preparação, você pode

fazer um backup de instantâneos do armazenamento da rede.

Os comandos tsm maintenance snapshot-backup prepare e tsm main-

tenace snapshot-backup complete são usados para criar um backup dos dados do

Tableau Server para instalações do Tableau Server configuradas com armazenamento de

arquivo externo. Para obter mais informações, consulte Backup e restauração com o Arma-

zenamento de arquivos externo

Sinopse

tsm maintenance snapshot-backup prepare [options]

[global options]

Opções

--include-pg-backup

Opcional. Adicionado na versão 2021.1. Versões anteriores sempre incluíam um
backup do Repositório externo.

Opcional.

Um backup do Repositório é feito e copiado para o compartilhamento de rede. Isso só
é aplicável às implantações em que tanto o Repositório externo quanto o Arma-
zenamento de arquivos externos são configurados. Para obter mais informações, con-

sulte Backup e restauração com o Armazenamento de arquivos externo.

--request-timeout <tempo limite em segundos>
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Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

tsm maintenance snapshot-backup restore

Versão:o comando é adicionado na versão 2020.1 e só disponível quando o Tableau Ser-
ver estiver configurado para Armazenamento de arquivos externo.

Restaura o backup do repositório do instantâneo de armazenamento para o Tableau Ser-

ver.

Para obter mais informações, consulte Backup e restauração com o Armazenamento de

arquivos externo.

Sinopse

tsm maintenance snapshot-backup restore [options]

[global options]

Opções

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

tsm maintenance validate-backup-basefilepath

Versão: comando adicionado na versão 2022.1.

Valide se o local do caminho de arquivo base de backup/restauração tem as permissões

corretas para permitir que as funções de backup e restauração funcionem corretamente.

Execute isso depois de definir o caminho do arquivo base para backup e restauração. Para

obter mais informações, consulte tsmmaintenance validate-backup-basefilepath.
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Sinopse

tsm maintenance validate-backup-basefilepath [options]

[global options]

Opções

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

tsm maintenance validate-resources

Valida as pastas de trabalho e fontes de dados para um site. Use esse comando antes da

migração de um site, para detectar problemas com os recursos do site, como pastas de tra-

balho e fontes de dados, que causarão falha na importação do site. Alguns problemas de

recursos podem ser corrigidos republicando nas fontes locais. Outros problemas podem exi-

gir assistência do Suporte do Tableau.

Sinopse

tsm maintenance validate-resources --site-id <site ID>

[global options]

Opções

-id,--site-id <site ID>

Obrigatório.

ID do site cujos recursos você está validando.

-r,--repair

Opcional.
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Tente reparar os recursos inválidos. Os que não podem ser reparados são anotados
na saída.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído.

tsm maintenance ziplogs

Usa o comando ziplogs para criar um armazenamento dos arquivos de log do Tableau

Server.

Sinopse

tsm maintenance ziplogs [options] [global options]

Opções

-a, --all

Opcional.

Inclui msinfo, netstat e dump mais recente. Equivalente a executar o comando com
estas opções:-mi -t -l. Não inclui dados PostgreSQL.

-d, --with-postgresql-data

Opcional.

Inclui a pasta de dados do PostgreSQL se o Tableau Server for interrompido, ou os
arquivos de despejo do PostgreSQL, se o Tableau Server estiver sendo executado.

Esse sinalizador é ignorado para implantações em execução com um Repositório
externo do Tableau Server.

--enddate "<mm/dd/yyyy H:mm>"
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Opcional. Opção de tempo (H:mm) adicionado na versão 2021.4.0.

A data mais recente dos arquivos de registro a serem incluídos. Essa opção deve ser
usada com --startdate e não pode ser usada com --minimumdate. Se essa opção
não for especificada, até dois dias de registros serão incluídos, a partir de 00:00 GMT.

Se você incluir a opção de hora, deverá usar aspas em torno de data e hora. A opção
de hora usa GMT, no entanto, os arquivos de registro resultantes serão gravados
usando o fuso horário local da máquina do Tableau Server.

Exemplo: se o fuso horário local da máquina do Tableau Server for PDT e você quiser
que os arquivos de registro comecem às 7h PDT e terminem às 19h PDT de
28/07/2022, use o seguinte:

tsm maintenance ziplogs -f logs.zip --startdate "07/28/2022 14:00"

--enddate "07/29/2022 02:00"

-f, --file <name>

Opcional.

Define um nome para o arquivo de armazenamento zipado. Se nenhum nome for for-
necido, o armazenamento é criado como logs.zip. O arquivo está gravado no diretório
definido na variável basefilepath.log_archive do TSM . Como padrão:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archi-

ves\

Para obter mais informações sobre os caminhos do arquivo e como alterá-los, con-

sulte tsm File Paths.

-i, --description <string>

Opcional.

Inclui a descrição detalhada do arquivo de armazenamento.

-l, --with-latest-dump
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Opcional.

Quando qualquer serviço falhar, o Tableau Server gerará um arquivo de despejo.
Defina essa opção para incluir o arquivo de dump de falha de serviço mais recente.
Se você não definir essa opção, então, nenhum arquivo de despejo será incluído no
ziplog resultante.

-m, --minimumdate <mm/dd/yyyy>

Opcional.

A data mais recente dos arquivos de log a serem incluídos. Se não for especificado,
no máximo dois dias de arquivo de log são incluídos. O formato da data deve ser
"mm/dd/yyyy". Essa opção não pode ser usada com --startdate e --enddate ou
--all.

-mi, --with-msinfo

Opcional.

Inclua o relatório msinfo32, com informações do sistema sobre o sistema ope-
racional, o hardware e o software em execução.

--nodes

Opcional. Adicionado na versão 2020.3.

Especifique os nós para os quais criar um arquivo ziplog. Se não especificados, os
arquivos ziplogs são criados para todos os nós e salvos no nó inicial. Nós separados
por vírgula. Por exemplo, para coletar logs para os nós 2 e 4:

tsm maintenance ziplogs --nodes node2,node4

-o, --overwrite

Opcional.
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Para a substituição de um arquivo ziplog existente. Se já existir um arquivo com o
mesmo nome e essa opção não for usada, ocorrera uma falha no comando ziplogs.

Por padrão, o arquivo é gravado em:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archi-

ves\

Para obter mais informações sobre os caminhos do arquivo e como alterá-los, con-

sulte tsm File Paths.

--request-timeout <seconds>

Opcional.

Número de segundos para esperar o comando terminar. O valor padrão é 7.200 (120
minutos).

--startdate "<mm/dd/yyyy H:mm>"

Opcional. Opção de tempo (H:mm) adicionado na versão 2021.4.0.

A data mais recente dos arquivos de registro a serem incluídos. Essa opção deve ser
usada com --enddate e não pode ser usada com --minimumdate. Se essa opção
não for especificada, até dois dias de registros serão incluídos, a partir de 00:00 GMT.

Se você incluir a opção de hora, deverá usar aspas em torno de data e hora. A opção
de hora usa GMT, no entanto, os arquivos de registro resultantes serão gravados
usando o fuso horário local da máquina do Tableau Server.

Exemplo: se o fuso horário local da máquina do Tableau Server for PDT e você quiser
que os arquivos de registro comecem às 7h PDT e terminem às 19h PDT de
28/07/2022, use o seguinte:

tsm maintenance ziplogs -f logs.zip --startdate "07/28/2022 14:00"

--enddate "07/29/2022 02:00"

-t, --with-netstat-info
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Opcional.

Incluir as informações de netstat.

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.
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Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm pending-changes

Use os comandos tsm pending-changes para aplicar, descartar ou visualizar alte-

rações de configuração e de topologia pendentes no Tableau Server.

As senhas e os segredos inseridos durante a configuração do TSM são criptografados após

salvá-los. Os segredos permanecem criptografados até, durante e depois de você aplicar as

alterações pendentes. Para obter mais informações sobre o armazenamento de segredos,

consulte Gerenciar segredos do servidor.

l tsm pending-changes apply
l tsm pending-changes discard
l tsm pending-changes list

tsm pending-changes apply

Use o comando tsm pending-changes apply para aplicar alterações de con-

figuração ou topologia pendentes do Tableau Server.

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse
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caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Sinopse

tsm pending-changes apply [global options]

Opções

-iw, --ignore-warnings

Opcional.

Ignore restrições em nível de alerta.

--ignore-prompt

Opcional.

Cancela o prompt de reinicialização. Isso cancela apenas o prompt. O com-
portamento de reinicialização fica inalterado.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1800 (30 minutos).

tsm pending-changes discard

Usa o comando tsm pending-changes discard para descartar alterações de con-

figuração ou topologia pendentes do Tableau Server.

Sinopse

tsm pending-changes discard [options] [global options]
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Opções

--config-only

Opcional.

Descarta apenas as alterações de configuração pendentes.

--topology-only

Opcional.

Descarta apenas as alterações de topologia pendentes.

tsm pending-changes list

Lista as alterações de configuração e topologia pendentes para o Tableau Server. As alte-

rações que não exijam uma reinicialização do servidor serão listadas como não exigindo

uma reinicialização. Se nenhuma das alterações pendentes exigir uma reinicialização, uma

mensagem será exibida dizendo que as alterações não requerem uma reinicialização do ser-

vidor. Se alguma alteração na lista exigir uma reinicialização, toda a lista de alterações pen-

dentes resultará em uma reinicialização. Para obter mais informações sobre configurações

dinâmicas ou alterações de topologia, consulte O que há de novo e o que foi alterado no

Tableau Server e Alterações de topologia dinâmica do Tableau Server.

Sinopse

tsm pending-changes list [options] [global options]

Opções

--config-only

Opcional.

Lista apenas as alterações de configuração pendentes.
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--topology-only

Opcional.

Lista apenas as alterações de topologia pendentes.

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.
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Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm register

É possível usar o comando tsm register para registrar o Tableau Server. Esse

comando permite exibir o modelo do arquivo de registro (por meio da opção --template)

ou fornecer o caminho para um arquivo de registro completo (por meio da opção --file).

É obrigatório o uso de uma dessas duas opções ao chamar o comando tsm register.

Sinopse

tsm register --template | --file <registration-filename>

[global options]

Opções

--file <registration-filename>

Obrigatório.

Caminho para o arquivo que contém os dados de registro.

--template

Obrigatório.

Exibe o modelo de arquivo de registro.
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Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.
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Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm reset

Use o comando tsm reset para limpar o usuário administrador inicial para que possa inse-

rir um novo. Depois de executar o tsm reset, é necessário executar novamente o

comando tabcmd initialuser para criar um novo administrador inicial. O novo nome

não pode ser omesmo nome de usuário do antigo usuário administrador.

Se a sua organização estiver usando o Active Directory ou o LDAP para o repositório de

identidades do Tableau, a conta e a senha especificadas deverão corresponder a uma conta

no diretório.

Sinopse

tsm reset[option] [global options]

Opção

-d,--delete-all-sessions

Opcional.

Excluir todas as sessões de usuário ativo quando o servidor for redefinido.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1800 (30 minutos).

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Tableau Software 2087

Ajuda do Tableau Server noWindows



Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.
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tsm restart

Use o comando tsm restart para reiniciar o Tableau Server. O comando interrompe o

servidor, se necessário, e então o inicia.

Sinopse

tsm restart [global options]

Opção

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1800 (30 minutos).

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.
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Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm schedules

Observação: comandos adicionados na versão 2020.4.0. Nesta versão inicial, ape-
nas backups podem ser gerenciados com os comandos tsm schedules.

É possível usar o comando tsm schedules para gerenciar trabalhos agendados. Para

criar o trabalho de backup agendado, use o comando tsm maintenance backup:

Para obter detalhes, consulte tsmmaintenance backup. Para obter mais detalhes sobre

como gerenciar backups programados, consulte Agendamento e gerenciamento de

backups.

2090 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



l tsm schedules delete
l tsm schedules list
l tsm schedules resume
l tsm schedules suspend
l tsm schedules update

tsm schedules delete

Exclui a agenda especificada.

Sinopse

tsm schedules delete [-si <scheduleID> | -sn <scheduleName>]

[global options]

Opções

-si,--schedule-id <scheduleID>

Exigido se --schedule-name não é usado.

Id da agenda a ser excluída.

-sn,--schedule-name <scheduleName>

Exigido se --schedule-id não é usado.

Nome da agenda a ser excluída.

tsm schedules list

Lista as agendas no servidor.
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Sinopse

tsm schedules list [--next-run | --schedule-id <scheduleID> | -

-schedule-name <scheduleName>] [global options]

Opções

-nr,--next-run

Opcional.

Classifica as agendas pela hora da "próxima execução", da mais antiga à mais
recente.

-si,--schedule-id <scheduleID>

Opcional.

Id da agenda para listar os detalhes.

-sn,--schedule-name <scheduleName>

Opcional.

Classifica as agendas por seus nomes, em ordem alfabética.

tsm schedules resume

Retoma o cronograma suspenso especificado.

Sinopse

tsm schedules resume [-si <scheduleID> | -sn <scheduleName>]

[global options]

Opções

-si,--schedule-id <scheduleID>
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Exigido se --schedule-name não é usado.

Id da agenda a ser retomada.

-sn,--schedule-name <scheduleName>

Exigido se --schedule-id não é usado.

Nome da agenda a ser retomada.

tsm schedules suspend

Suspende a agenda especificada.

Sinopse

tsm schedules suspend [-si <scheduleID> | -sn <scheduleName>]

[global options]

Opções

-si,--schedule-id <scheduleID>

Exigido se --schedule-name não é usado.

Id da agenda a ser suspensa.

-sn,--schedule-name <scheduleName>

Exigido se --schedule-id não é usado.

Nome da agenda a ser suspensa.

tsm schedules update

Atualiza a agenda especificada.
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Sinopse

tsm schedules update[-si <scheduleID> -st <time_to_run> -sr

<recurrence_frequency> -sd <day-or-days>] [global options]

Opções

-si,--schedule-id <scheduleID>

Obrigatório.

Id da agenda a ser atualizada.

-sr,--schedule-recurrence <frequency>

Obrigatório.

Frequência de recorrência da agenda. As opções válidas são "diária", "semanal" ou
"mensal".

-st,--schedule-time <HH:MM>

Obrigatório.

O horário em que a agenda deve ser executada, em formato de 24 horas: HH:MM.

-sd,--schedule-days <day[,day]>

Opcional.

Dias para executar a agenda. Para agendas semanais, use 1-7 em que 1 é segunda-
feira, e 7 é domingo. Para agendas mensais, use de 1 a 31. Se um dia não existir em
um mês específico (30 de fevereiro, por exemplo) é utilizado o último dia válido do
mês. Separe vários valores por vírgulas.

2094 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.
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Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm security

Use os comandos tsm security para configurar o suporte do Tableau Server a SSL

externo (gateway) ou SSL de repositório (Postgres). A configuração do Repositório SSL

inclui a opção para habilitar o SSL por meio de conexões diretas dos clientes do Tableau—

incluindo o Tableau Desktop, TableauMobile e navegadores daWeb— como repositório.

l tsm security custom-cert
l tsm security custom-cert add
l tsm security custom-cert delete
l tsm security custom-cert list

l tsm security external-ssl
l tsm security external-ssl disable
l tsm security external-ssl enable
l tsm security external-ssl list

l tsm security kms
l tsm security kms set-mode aws
l tsm security kms set-mode azure
l tsm security kms set-mode local
l tsm security kms status

l tsm security maestro-rserve-ssl
l tsm securitymaestro-rserve-ssl disable
l tsm securitymaestro-rserve-ssl enable

l tsm security maestro-tabpy-ssl
l tsm securitymaestro-tabpy-ssl disable
l tsm securitymaestro-tabpy-ssl enable

l tsm security regenerate-internal-tokens
l tsm security repository-ssl

l tsm security repository-ssl disable
l tsm security repository-ssl enable
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l tsm security repository-ssl get-certificate-file
l tsm security repository-ssl list

l tsm security rotate-coordination-service-secrets
l A partir da versão 2020.2, para configurar as
extensões de análise Rserve e TabPy, use as páginas
administrativas do Tableau Server. Consulte Con-
figurar conexões com extensões do Analytics.

Pré-requisitos

Antes de configurar o SSL, você precisa adquirir certificados e copiá-los para o computador

que executa o processo de gateway do Tableau Server. É necessária uma preparação adi-

cional para habilitar as conexões diretas dos clientes. Para obter mais informações, consulte

os artigos a seguir:

Configurar o SSL para tráfego de HTTP externo e do Tableau Server

Como configurar o SSL para comunicação interna com o Postgres

 Para obter informações sobre o SSLmútuo (duas vias), consulte Configurar autenticação

do SSLmútuo e comandos tsm authenticationmutual-ssl.

tsm security custom-cert add

Adiciona um certificado CA personalizado ao Tableau Server. Esse certificado é usado opci-

onalmente para estabelecer confiança na comunicação TLS entre um servidor SMTP e o

Tableau Server.

Se já existir um certificado personalizado, esse comando falhará. Você pode remover o cer-

tificado personalizado existente usando o comando tsm security custom-cert

delete .
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Nota: o certificado adicionado com esse comando pode ser usado por outros serviços

do Tableau Server para conexões TLS.

Como parte do seu plano de recuperação de desastres, recomendamosmanter um backup

do arquivo de certificado em um local seguro fora do Tableau Server. O arquivo de cer-

tificado adicionado ao Tableau Server será armazenado e distribuído a outros nós pelo Ser-

viço de arquivos do cliente. No entanto, o arquivo não é armazenado em um formato

recuperável. Consulte Serviço de arquivo do cliente do Tableau Server.

Sinopse

tsm security custom-cert add --cert-file <file.crt>

[global options]

Opções

-c, --cert-file <file.crt>

Obrigatório. Especifica o nome de um arquivo de certificado no formato PEM ou DER
válido.

tsm security custom-cert delete

Remove o certificado personalizado existente do servidor. Isso permite adicionar um novo

certificado personalizado.

Sinopse

tsm security custom-cert delete[global options]

tsm security custom-cert list

Listar detalhes do certificado personalizado.
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Sinopse

tsm security custom-cert list[global options]

tsm security external-ssl disable

Remove os ajustes de configuração de SSL atuais do servidor e interrompe o tráfico de crip-

tografia entre clientes externos e o servidor.

Sinopse

tsm security external-ssl disable [global options]

tsm security external-ssl enable

Habilita e especifica certificado e arquivos chave do SSL por comunicação HTTP externa.

Sinopse

tsm security external-ssl enable --cert-file <file.crt> --key-

file <file.key> [options] [global options]

Opções

--cert-file <arquivo .crt>

Obrigatório. Especificar o nome de um certificado PEM-encoded x509 válido com a
extensão .crt.

--key-file <file.key>

Obrigatório. Especificar um arquivo-chave privado RSA ou DSA válido, com a exten-
são .key por convenção.

--chain-file <chainfile.crt>

Especificar o arquivo de cadeia de certificado (.crt)
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Um arquivo de cadeia de certificado é necessário para o Tableau Desktop no Mac.
Em alguns casos, um arquivo de cadeia de certificado pode ser necessário para o
Tableau Mobile.

Alguns fornecedores de certificado emitem dois certificados para o Apache. O
segundo certificado é um arquivo de cadeia, que é uma concatenação de todos aque-
les que formam a cadeia de certificados para o certificado do servidor.

Todos os certificados no arquivo devem ser x509 codificados por PEM e o arquivo
deve ter a extensão .crt (não .pem).

--passphrase

Opcional. Frase de segurança do arquivo de certificado. A frase de segurança inse-
rida será criptografada em períodos de inatividade.

Observação: se você criar um arquivo de chave de certificado com uma frase de

segurança, não será possível reutilizar a chave de certificado SSL para SAML.

--protocols <list protocols>

Opcional. Liste as versões do protocolo de Segurança de camada de transporte
(TLS) que deseja permitir ou cancelar a permissão.

O TLS é uma versão aprimorada do SSL. O Tableau Server usa o TLS para auten-
ticar e criptografar conexões. Os valores aceitos incluem versões de protocolo com-
patíveis com o Apache. Para desaprovar um protocolo, proceda a versão do
protocolo com um caractere de subtração (-).

Ajuste padrão: "all, -SSLv2, -SSLv3"

Esse padrão não permite de maneira explícita que clientes usem os protocolos do
SSL v2 ou do SSL v3 para se conectarem ao Tableau Server. Entretanto, reco-
mendamos cancelar também as permissões do TLS v1 e do TLS v1.1.

Antes de negar uma versão específica do TLS, verifique se os navegadores que os
usuários usam para conectarem-se ao Tableau Server suportam o TLS v1.2. Pode
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ser necessário preservar o suporte para TLSv1.1 até que os navegadores sejam atu-
alizados.

Caso o suporte a TLS v1 ou v1.1 não seja necessário, use o comando a seguir para
permitir o TLS v1.2 (usando o valor de all) e negar explicitamente o SSL v2, SSL v3,
TLS v1 e o TLS v1.1.

tsm security external-ssl enable --cert-file file.crt --key-file

file.key --protocols "all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1"

tsm security external-ssl list

Mostra uma lista de ajustes relacionados à configuração de SSL externo de gateway. Na

lista, encontram-se nomes de arquivos de certificado em uso, mas não seus nomes.

Sinopse

tsm security external-ssl list [global options]

tsm security kms set-mode aws

Defina omodo do KMS para AWS.

Você precisará da cadeia de caracteres ARN completa do AWS KMS. Essa cadeia de carac-

teres está na seção "Configuração geral" das páginas de gerenciamento do AWS KMS. O

ARN é apresentado neste formato: arn:aws:kms:<region>:<account>:key/<CMK_ID>, por

exemplo, arn:aws:kms:us-west-2:867530990073:key/1abc23de-fg45-

6hij-7k89-1l0mn1234567.

Para obter mais informações, consulte o Sistema de gerenciamento de chaves da AWS.

Sinopse

tsm security kms set-mode aws --key-arn "<arn>" --aws-region

"<region>" [global options]
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Opções

--key-arn

Obrigatório. A opção --key-arn usa uma cópia direta da cadeia de caracteres ARN
na seção "Configuração geral" das páginas de gerenciamento do AWSKMS.

--aws-region

Obrigatório. Especifique uma região, conforme mostrado na coluna Região da tabela
Amazon API Gateway.

Exemplo

Por exemplo, se a instância de AWS KMS estiver em execução na região us-west-2 o

número da conta será 867530990073 e sua chave CMK será 1abc23de-fg45-6hij-

7k89-1l0mn1234567, então o comando seria:

tsm security kms set-mode aws --aws-region "us-west-2" --key-

arn "arn:aws:kms:us-west-2:867530990073:key/1abc23de-fg45-6hij-

7k89-1l0mn1234567"

tsm security kms set-mode azure

Defina omodo KMS para o Azure Key Vault.

Observação: omodo KMS será exibido como "Azure Key Vault" quando executar o

tsm security kms status, mas você define-o como "azure".

Você precisará do nome do Azure Key Vault e do nome da chave no Azure.

Para obter mais informações, consulte Azure Key Vault.
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Sinopse

tsm security kms set-mode azure --key-name "<key_name>" --vault-

name "<vault_name>" [global options]

Opções

--key-name

Obrigatório. O nome da chave assimétrica armazenada no Azure Key Vault.

--vault-name

Obrigatório. O nome do Azure Key Vault.

Exemplo

Por exemplo, se o Azure Key Vault for chamado tabsrv-keyvault e a chave for

tabsrv-sandbox-key01 então o comando será:

tsm security kms set-mode azure --key-name "tabsrv-sandbox-

key01" --vault-name "tabsrv-keyvault"

tsm security kms set-mode local

Defina ou redefina omodo do KMS para local. Local é omodo do KMS padrão. Para obter

mais informações, consulte o Sistema de gerenciamento de chaves do Tableau Server.

Sinopse

tsm security kms set-mode local [global options]

tsm security kms status

Exiba o status da configuração do KMS. O status retornado inclui:

l Status: OK indica que o KMS será acessível pelo Tableau ou pelo nó do controlador,
se for uma instalação de vários nós.
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l Modo: Local, AWS ou Azure Key Vault. Indica qual modo KMS está sendo usado.

l Criptografe e descriptografe a chave de criptografia principal:

OKMS armazena uma coleção de chaves principais de extração (MEKs). Cada

MEK tem:

l Uma ID, por exemplo, 8ddd70df-be67-4dbf-9c35-1f0aa2421521

l Um status “criptografar ou descriptografar chave” ou “somente descriptografar
chave”. Se a chave for "criptografar ou descriptografar", o Tableau Server crip-
tografará os novos dados com ela. Caso contrário, a chave será usada
somente para descriptografia

l Um carimbo de data/hora de criação, por exemplo, “Criado em: 2019-05-
29T23:46:54Z”.

l Primeira transição para criptografar e descriptografar: um carimbo de data/-
hora indicando quando a chave se tornou uma chave de criptografia ou des-
criptografia.

l Transição somente para descriptografia: um carimbo de data/hora indicando
quando ocorreu a transição da chave somente para descriptografia.

Outros valores devolvidos dependem domodo KMS.

Quando omodo KMS é AWS, o seguinte é devolvido:

l O ARN (ID) da chave principal do cliente (CMK).

l A região em que a CMK está localizada.

l A ID da chave principal raiz (RMK) em uso. A RMK é uma chave criptografada pela
CMK. O Tableau Server descriptografa a CMK fazendo chamadas para o AWSKMS.
ARMK é usada para criptografar/descriptografar a chave principal de extração
(MEK). A RMK pode mudar, mas haverá somente uma de cada vez.

Quando omodo KMS é o Azure Key Vault, o seguinte é devolvido:

l Nome do cofre: o nome do Azure Key Vault.

l Nome da chave do Azure Key Vault: o nome da chave no cofre.

Sinopse

tsm security kms status [global options]
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tsm security maestro-rserve-ssl disable

Desative a conexão Rserve.

Para obter mais informações, consulte Usar scripts R (Rserve) no fluxo.

tsm security maestro-rserve-ssl enable

Configure uma conexão entre um servidor Rserve e o Tableau Server versão 2019.3 ou pos-

terior.

Para obter mais informações, consulte Usar scripts R (Rserve) no fluxo.

Sinopse

tsm security maestro-rserve-ssl enable --connection-type <maes-

tro-rserve-secure | maestro-rserve> --rserve-host <Rserve IP

address or host name> --rserve-port <Rserve port> --rserve-user-

name <Rserve username> --rserve-password <Rserve password> --

rserve-connect-timeout-ms <RServe connect timeout>

Opções

--connection-type

Selecione maestro-rserve-secure para habilitar uma conexão segura ou maes-
tro-rserve para habilitar uma conexão não segura. Se você selecionar maestro-
rserve-secure, especifique o caminho do arquivo de certificado na linha de
comando.

--rserve-host

Host

--rserve-port

Porta
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--rserve-username

Username

--rserve-password

Senha

--rserve-connect-timeout-ms

O tempo limite de conexão em milissegundos. Por exemplo, --rserve-connect-
timeout-ms 900000.

tsm security maestro-tabpy-ssl disable

Desative a conexão TabPy.

Para obter mais informações, consulte Usar scripts Python no fluxo.

tsm security maestro-tabpy-ssl enable

Configure uma conexão entre um servidor TabPy e o Tableau Server versão 2019.3 ou pos-

terior.

Para obter mais informações, consulte Usar scripts Python no fluxo.

Sinopse

tsm security maestro-tabpy-ssl enable --connection-type <maes-

tro-tabpy-secure | maestro-tabpy> --tabpy-host <TabPy IP

address or host name> --tabpy-port <TabPy port> --tabpy-user-

name <TabPy username> --tabpy-password <TabPy password> --

tabpy-connect-timeout-ms <TabPy connect timeout>

Opções

--connection-type
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Selecione maestro-tabpy-secure para habilitar uma conexão segura ou maestro-
tabpy para habilitar uma conexão não segura. Se você selecionar maestro-tabpy-
secure, especifique o -cf<certificate file path> do arquivo de certificado na linha de
comando.

--tabpy-host

Host

--tabpy-port

Porta

--tabpy-username

Username

--tabpy-password

Senha

--tabpy-connect-timeout-ms

O tempo limite de conexão em milissegundos. Por exemplo, --tabpy-connect-time-
out-ms 900000.

tsm security regenerate-internal-tokens

Esse comando executa as seguintes operações:

1. Interrompa o Tableau Server se ele estiver em execução.

2. Gera novos certificados SSL internos para o repositório Postgres no servidor de pes-

quisa.

3. Gera novas senhas para todas as senhas gerenciadas internamente.

4. Atualiza todas as senhas do repositório Postgres.
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5. Gera uma nova chave de criptografia para o gerenciamento de chaves do ativo e crip-

tografa os dados de chave do ativo com a nova chave.

6. Gera uma nova chave de criptografia para os segredos de configuração (chave prin-

cipal) e criptografa a configuração com ela.

7. Reconfigura e atualiza o Tableau Server com todos esses segredos. Em uma implan-

tação distribuída, esse comando tambémdistribui a reconfiguração e atualiza todos

os nós no cluster.

8. Regenera uma nova chave principal, adiciona-a ao arquivo principal do repositório

de chaves e cria novos tokens de segurança para uso interno.

9. Inicia o Tableau Server.

Se você planeja adicionar um nó ao cluster depois de executar esse comando, será neces-

sário gerar um novo arquivo de configuração do nó para atualizar os tokens, chaves e

segredos gerados por esse comando. Consulte Instalar e configurar nós adicionais.

Para obter mais informações sobre as senhas internas, consulte Gerenciar segredos do

servidor.

Sinopse

tsm security regenerate-internal-tokens [options]

[global options]

Opções

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1800 (30 minutos).
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tsm security repository-ssl disable

Interrompe o tráfego de criptografia entre o repositório e outros componentes do servidor,

além de interromper o suporte de conexões diretas dos clientes do Tableau.

Sinopse

tsm security repository-ssl disable [global-options]

tsm security repository-ssl enable

Quando o repositório é local, habilita o SSL e gera os arquivos .crt e .key do servidor usados

para o tráfico criptografado entre o repositório Postgres e outros componentes do servidor.

A partir da versão 2021.4, ao usar um repositório externo, importa os arquivos .crt e key do

servidor usados para criptografar o tráfego entre o repositório PostgreSQL externo e os com-

ponentes do Tableau Server.

Ao habilitá-lo, você tem a opção de habilitar o SSL por conexões diretas dos clientes do

Tableau com o servidor.

Sinopse

tsm security repository-ssl enable [options] [global options]

Opções

-i, --internal-only

Opcional. Essa opção se aplica apenas quando o repositório é local para o Tableau
Server e não está configurado externamente para o Tableau Server. Essa opção não
deve ser usada para Tableau Server configurado com Repositório Externo.

Ao definido como --internal-only, o Tableau Server usa o SSL entre o repositório
e outros componentes do servidor. E é compatível com, mas não exige o SSL para

conexões diretas por meio de usuários do tableau ou readonly.
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Se essa opção não estiver definida, o Tableau Server exige o SSL para o tráfego
entre o repositório e outros componentes do servidor, bem como para as conexões

diretas dos clientes do Tableau (para conexões por meio de usuários do tableau ou
readonly).

Ao especificar esta opção, também será necessário concluir as etapas descritas em

Configurar Postgres SSL para permitir conexões diretas de clientes.

-c, --certificate

Opcional. Adicionado na versão 2021.4. Essa opção é aplicável apenas ao Tableau
Server configurado com Repositório externo e pode ser usada para habilitar ou desa-
bilitar conexões SSL após a instalação.

Essa opção permite habilitar o uso de conexões SSL/TSL entre o Tableau Server e o
repositório externo. Ao usar essa opção, forneça o caminho completo para o arquivo
de certificado SSL, incluindo o nome do arquivo para o Repositório externo. Esse
arquivo é igual ao usado ao habilitar o repositório externo.

tsm security repository-ssl get-certificate-file

Obtenha o arquivo de certificado público usado na comunicação SSL com o repositório do

Tableau. OSSL deve estar habilitado na comunicação com o repositório antes que seja

possível recuperar um certificado. O arquivo de certificado é distribuído automaticamente

aos clientes internos do repositório no cluster do Tableau Server. Para habilitar a conexão

de clientes remotos por SSL com o repositório, é necessário copiar o arquivo de certificado

público de cada cliente.

Este comando funciona apenas para Tableau Server que usa umRepositório local e resul-

tará em umerro quando o Tableau Server for configurado com umRepositório externo.

Sinopse

tsm security repository-ssl get-certificate-file [global-opti-

ons]
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Opções

-f, --file

Obrigatório.

Caminho e nome de arquivo completos (com extensão .cert) do local onde o arquivo
de configuração deverá ser salvo. Se existir um arquivo duplicado, ele será subs-
tituído.

tsm security repository-ssl list

Retorna a configuração do SSL do repositório existente (Postgres).

Sinopse

tsm security repository-ssl list [global-options]

tsm security rotate-coordination-service-secrets

Versão: adicionado na versão 2022.1.

Gera novos certificados, chaves e armazenamentos confiáveis usados pelo Serviço de Coor-

denação para conexões seguras.

Sinopse

tsm security rotate-coordination-service-secrets [options]

[global options]

Opções

--coord-svc-restart-timeout <seconds>

Opcional.

Aguarde o número especificado de segundos para que o Serviço de Coordenação
seja reiniciado. Padrão: 1200 (20 minutos).
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--ignore-prompt

Opcional.

Execute uma reinicialização (se necessário) sem avisar.

--request-timeout <seconds>

Opcional.

Aguarde o número especificado de segundos para que o comando seja concluído.
Padrão: 1800 (30 minutos).

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
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IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm settings

È possível usar os comandos tsm settings para exportar (obter) e importar (definir) valo-

res de configuração.

l tsm settings clone
l tsm settings export
l tsm settings import

Importante: o arquivo de configuração do servidor mencionado neste tópico inclui uma
cópia do arquivo principal do repositório de chaves usado para criptografar segredos de

configuração. Recomendamos que tomemedidas adicionais para a segurança do

arquivo de configuração do nó por meio dosmecanismos como descrito emProteção

de segredos para operações de importação e exportação.
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tsm settings clone

Crie uma "carga útil de clonagem" que consiste na configuração e topologia da instalação

do Tableau Server (incluindo portas e serviços externos). Essa carga útil pode ser usada

para recriar uma cópia exata da instalação do servidor. Esse comando foi projetado para

funcionar melhor com uma instalação do Servidor que inclui um repositório externo e um

armazenamento de arquivos externo. Para obter detalhes sobre como usar a carga útil do

clone para criar uma cópia de uma instalação, consulte Clone do Tableau Server.

Sinopse

tsm settings clone --output-directory <output-directory>

[global options]

Opções

-d, --output-directory <output-directory>

Obrigatório.

Especifica o local no qual a carga útil do clone será gravada.

tsm settings export

Exporta a configuração e a topologia do servidor atual para um arquivo.

Os seguintes arquivos não são exportados ou importados com os comandos tsm set-

tings import ou tsm settings export. Você deve gerenciar esses arquivos

manualmente:

l Arquivo de certificado SAML

l Arquivo-chave SAML

l Arquivo de metadados IdP SAML

l OpenID.static.file

l Arquivo Kerberos.keytab

l Arquivo keytab do Kerberos LDAP
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l Arquivo de conf. Kerberos LDAP

l Arquivo de certificado SSL mútuo

l Arquivo de revogação SSL mútuo

l Arquivo de logotipo do cabeçalho de personalização

l Arquivo de logotipo de logon de personalização

l Arquivo de logotipo compacto de personalização

Sinopse

tsm settings export --output-config-file <path/to/output_file.j-

son> [global options]

Opções

-f, --output-config-file <file>

Obrigatório.

Especifica a localização e o nome do arquivo criado por essa operação.

tsm settings import

Importa a configuração ou topologia do servidor.

Os seguintes arquivos não são exportados ou importados com os comandos tsm set-

tings export ou tsm settings import. Você deve gerenciar esses arquivosmanu-

almente:

l Arquivo de certificado SAML

l Arquivo-chave SAML

l Arquivo de metadados IdP SAML

l OpenID.static.file

l Arquivo Kerberos.keytab

l Arquivo keytab do Kerberos LDAP

l Arquivo de conf. Kerberos LDAP

l Arquivo de certificado SSL mútuo
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l Arquivo de revogação SSL mútuo

l Arquivo de logotipo do cabeçalho de personalização

l Arquivo de logotipo de logon de personalização

l Arquivo de logotipo compacto de personalização

Sinopse

tsm settings import --import-config-file <path/to/import_file.j-

son> [global options]

Opções

-f,--import-config-file <FILE>

Obrigatório.

Caminho para o arquivo de entrada.

--config-only

Opcional.

--topology-only

Opcional.

-frc, --force-keys

Opcional.

Faça com que uma chave seja adicionada à configuração, mesmo que não tenha
existido anteriormente.
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Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.
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Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm sites

É possível usar os comandos tsm sites para exportar um site existente e importá-lo

para um novo site (também chamado demigração de site) e para importar o novo site. O

comando unlock está disponível caso um erro bloqueie um site.

Os comandos tsm sites usarão o armazenamento de arquivos local para armazenar os

dados de exportação e importação. Se estiver executando um cluster do Tableau com

vários nós, execute os comandos tsm sites em umTableau Server que estiver com o

Processador de dados em execução. Paramais informações sobre o processo do pro-

cessador de dados e os processos que o exigem, consulte Processos do Tableau Server.

Observação: aomigrar sites entre instâncias do Tableau Server, o site de destino
deve estar em uma versão do Tableau Server que é igual ou posterior à versão do

Tableau Server para o site de origem. Os sites de origem e de destino devem ser de

versões compatíveis do Tableau Server.

Para obter as etapasmais abrangentes de como exportar um site, consulte Exportar ou

importar um site.

l tsm sites export
l tsm sites import
l tsm sites import-verified
l tsm sites unlock

tsm sites export

Exporta um site específico do Tableau Server para um arquivo .zip. Exporte um site para

arquivar as configurações em ummomento específico ou para completar a primeira etapa
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de um processo demigração de site.

Observação: os comandos tsm sites import e tsm sites export podem dei-

xar um site em estado bloqueado se um erro ocorrer. Para desbloquear um site, use o

comando tsm sites unlock.

Sinopse

tsm sites export --site-id <source-siteID> --file <export-file>

[options] [global options]

Opções

-f,--file <export-file>

Obrigatório.

Especifica o nome do arquivo no qual o Tableau Server salva todas as informações do
site.

Este arquivo é gerado para o diretório definido na variável basefilepath.site_
export.exports do TSM. Como padrão:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteexports

Para obter mais informações sobre os caminhos do arquivo e como criá-los, consulte

tsm File Paths.

-id,--site-id <source-siteID>

Obrigatório.

A ID do site sendo exportado. Você poderá obter a ID do site pela URL quando estiver
conectado a um site por meio de um navegador da Web. Para obter informações

sobre como localizar a ID do site, consulte Preparar os sites de origem e destino.
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-ow,--overwrite

Opcional.

Substitui um arquivo de exportação do mesmo nome já existente.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
43.200 (720 minutos).

tsm sites import

Este comando usa o arquivo .zip criado com tsm sites export para gerar um con-

junto de arquivos .csv quemostra como as configurações do site de origem exportado

mapearão para o próximo site de destino.

Por padrão, o arquivo .zip é gerado e salvo no diretório siteexports, em:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteexports

Antes de usar este comando, copie o arquivo .zip para o diretório no qual o Tableau espera

que ele esteja. Este local está definido na variável basefilepath.site_import.ex-

ports do TSM. Por padrão, o diretório de importação é:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports

Para obter mais informações sobre os caminhos do arquivo e como criá-los, consulte tsm

File Paths.
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Observação: os comandos tsm sites import e tsm sites export podem dei-

xar um site em estado bloqueado se um erro ocorrer. Para desbloquear um site, use o

comando tsm sites unlock.

Sinopse

tsm sites import --file <export-file.zip> --site-id <target-

siteID> [options] [global options]

Opções

-f,--file <export-file.zip>

Obrigatório.

Nome do arquivo .zip criado pelo processo tsm sites export, e que deve ser copi-
ado no diretório de importação. Como padrão:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteimports

-id,--site-id <target-siteID>

Obrigatório.

A ID do novo site para o qual está sendo importado (o site de destino). Para obter infor-

mações sobre como localizar a ID do site, consulte Preparar os sites de origem e des-
tino.

-c,--continue-on-ignorable-errors

Opcional.

Continuar importação de site se ocorrerem erros que podem ser ignorados. Esses
erros podem indicar problemas com a importação de uma pasta de trabalho ou fonte
de dados específica.
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-k,--no-verify

Opcional.

Ignora a verificação de arquivos de mapeamento.

-m, --override-schedule-mapper <mapping-file.csv>

Opcional.

Agenda um arquivo de mapeamento para anular o mapeamento normal por nome.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
7.200 (120 minutos).

tsm sites import-verified

Especifica o diretório que contém arquivos demapeamento .csv de um site exportado, para

importar a um novo site. Esta é a etapa final de um processo demigração de site.

Sinopse

tsm sites import-verified --import-job-dir <importjob-direc-

tory> --site-id <target-siteID> [options] [global options]

Opções

-id,--site-id <target-siteID>

Obrigatório.

A ID do novo site para o qual está sendo importado (o site de destino). Para obter

informações sobre como localizar a ID do site, consulte Preparar os sites de origem e
destino.
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-w, --import-job-dir <importjob-directory>

Obrigatório.

Pai do diretório mappings que contém o arquivo .csv do site exportado (origem). O
nome deste diretório pai inclui a ID de importação, a data e a hora. Por exemplo:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports\working\import_ff00_

20180102022014457

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
7.200 (120 minutos).

tsm sites unlock

Use este comando para desbloquear um site.

Opções

-id,--site-id <target-siteID>

Obrigatório.

A ID do site sendo desbloqueado. Para obter informações sobre como localizar a ID

do site, consulte Preparar os sites de origem e destino.

-d, --desired-state <state to leave unlocked site in>

Opcional.

O estado em que o site deve ser deixado após ser desbloqueado. As opções são
"ativo” e "suspenso”. O padrão é "ativo” se não for especificado.

Por exemplo:

Tableau Software 2123

Ajuda do Tableau Server noWindows



tsm sites unlock -id mysite -d suspended

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
300 (5 minutos).

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.
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Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm start

É possível usar o comando tsm start para iniciar o Tableau Server. Se o servidor já esti-

ver em execução, esse comando não faz nada.

Sinopse

tsm start [option][global options]

Opção

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1800 (30 minutos).

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Tableau Software 2125

Ajuda do Tableau Server noWindows



Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm status

Você pode usar o comando tsm statuspara exibir o status do Tableau Server e serviços

individuais (processos) executados como parte do Tableau Server.
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Sinopse

tsm status [global options]

Opções

-v, --verbose

Opcional.

Exibe o status para cada nó no cluster do Tableau Server.

tsm status retornará um destes possíveis status para um nó do Tableau Server:

l RUNNING: o nó está em execução sem status de erro para todos os serviços ou pro-

cessos.

l DEGRADED: o nó está sendo executado com umoumais serviços primários, como o

repositório, em umestado de erro. Se você tiver uma única instância do Serviço de

mensagens e ela falhar,

l ERROR: todos os serviços ou processos primários estão em estado de erro no nó.

l STOPPED: o nó é interrompido, sem status de erro.

Ao executar tsm status com a opção --verbose, o TSM retornará um status para

cada serviço individual (processo). As possíveismensagens de status incluem:

l is running: o serviço está em execução.

l status is unavailable: o status não pode ser determinado, assim como

ocorre quando os serviços estão em inicialização.

l is in a degraded state: o serviço está em execução, mas retorna erros. Este

status indica que o serviço não foi instalado corretamente, não foi configurado ou

falhou de alguma forma.

l is in an error state: o serviço está em execução, mas retorna erros. Este
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status indica que o serviço não foi instalado corretamente ou não foi configurado.

l is synchronizing: o processo de armazenamento de arquivos está sin-

cronizando com outra instância do Armazenamento de arquivos.

l is decommissioning: o processo de armazenamento de arquivos está sendo

desativado.

l is running (Active Repository): o repositório ativo está em execução.

Este é o status esperado.

l is running (Passive Repository): o repositório passivo está em exe-

cução. Este é o status esperado quando há dois repositórios configurados.

l is stopped: o serviço é interrompido. Isso não significa que um serviço esteja em

umestado de erro ou problema. Alguns serviços só são executados quando neces-

sário (o serviço demanutenção de banco de dados, por exemplo).

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850
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Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm stop

É possível usar o comando tsm stop para interromper o Tableau Server. Se o Tableau

Server já estiver interrompido, esse comando não faz nada.

Sinopse

tsm stop [option] [global options]

Opções

--ignore-node-status <nodeID>

Opcional.
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Ignore o status do nó ou dos nós especificados ao determinar se houve uma inter-
rupção do servidor. Essa opção é útil para a remoção de um nó danificado. Separe
vários nós por vírgulas.

Por exemplo, se os nós 2, 3 e 5 não estiverem respondendo corretamente: tsm
stop --ignore-node-status node2,node3,node5

Observação: opção adicionada na versão 2020.1

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1800 (30 minutos).

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.
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Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm topology

Use os comandos de tsm topology para preparar os nós do Repositório de arquivos

para a remoção segura ou para colocá-los de volta emmodo leitura/gravação. Tambémé

possível iniciar um failover de repositório, obter uma lista de nós ou portas, obter o arquivo

de configuração bootstrap exigido para incluir nós adicionais ao seu cluster, remover nós,

configurar o repositório externo e o Armazenamento de arquivos externo.

Ao fazer alterações na topologia, tambémé necessário aplicar as alterações pendentes.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes.

l cleanup-coordination-service
l deploy-coordination-service
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l external-services
l gateway

l gateway disable
l gateway enable
l gateway update

l list
l repository

l disable
l enable
l replace-host

l storage (filestore)
l storage disable
l storage enable
l storage switch-share

l failover-repository
l filestore

l decommission
l recomissionamento

l list-nodes
l list-ports
l nós

l get-bootstrap-file
l remove-nodes
l set-node-role
l set-ports
l set-process
l toggle-coordination-service
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tsm topology cleanup-coordination-service

Observação: começando com a versão 2020.1.0, todos os comandos do ensemble de

serviço de coordenação requerem entrada para um prompt "y/n", confirmando que

haverá reinicialização do servidor. Para executar esses comandos sem entrada, inclua

a opção --ignore-prompt.

Use o comando tsm topology cleanup-coordination-service para remover o

ensemble do Serviço de coordenação de não produção doTableau Server depois de implan-

tar um novo ensemble. Esse comando remove as instâncias antigas do Serviço de coor-

denação em todos os nós no ensemble do Serviço de coordenação de não produção e é

necessário após implantar um novo ensemble desse serviço. Para saber mais sobre os

ensembles do Serviço de coordenação, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coor-

denação.

Na versão 2020.1.0 e posterior, o comando tsm topology deploy-coordination-

service também remove o ensemble antigo. Não há necessidade de executar este

comando separadamente, amenos que a implantação falhe.

Sinopse

tsm topology cleanup-coordination-service [option]

[global options]

Opção

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
2.700 (45 minutos).
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tsm topology deploy-coordination-service

Observação: começando com a versão 2020.1.0, todos os comandos do ensemble de ser-

viço de coordenação requerem entrada para um prompt "y/n", confirmando que haverá rei-

nicialização do servidor. Para executar esses comandos sem entrada, inclua a opção --

ignore-prompt.

É possível usar o comando tsm topology deploy-coordination-service para

implantar o Serviço de coordenação do Tableau Server. Este comando implanta um ensem-

ble do Serviço de coordenação, que é um conjunto de instâncias do Serviço de coor-

denação, executadas em nós especificados no cluster do servidor. Para saber mais sobre

os ensembles do Serviço de coordenação, inclusive quantos nós no cluster devem ter uma

instância do Serviço de coordenação, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coor-

denação.

Na versão 2020.1.0 e posterior, o comando tsm topology deploy-coor-

dination-service também remove o ensemble antigo. Não há necessidade de exe-

cutar o comando cleanup-coordination-service separadamente.

Sinopse

tsm topology deploy-coordination-service --nodes <nodeID,-

nodeID,...> [option] [global-options]

Opções

-n, --nodes <nodeID,nodeID,...>

Obrigatório.

As IDs dos nós para a incluir no novo ensemble do Serviço de coordenação, sepa-
radas por vírgulas. Especifique 1, 3 ou 5 nós do Serviço de coordenação, depen-

dendo do número total de nós no cluster. Para obter mais informações, consulteO
quórum do Serviço de coordenação.

--request-timeout <tempo limite em segundos>
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Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
2.700 (45 minutos).

tsm topology external-services gateway disable

Desabilite todas as instâncias doGateway Independente no Tableau Server.

Sinopse

tsm topology external-services gateway disable [options] [global

options]

Opções

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
2.700 (45 minutos).

tsm topology external-services gateway enable

Habilite instâncias do Independent Gateway no Tableau Server.

Sinopse

tsm topology external-services gateway enable [options] [global

options]

Opções

-c, --config <configuration-file>

Obrigatório
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Especifica o nome do arquivo JSON que contém detalhes de configuração para
todas as instâncias do Independent Gateway.

tsm topology external-services gateway update

Use este comando para atualizar a configuração do Tableau Independent GatewayServer.

Você precisa fazer isso se adicionar ou remover instâncias adicionais do Independent

Gateway ou se atualizar o Independent Gateway. Reúna quaisquer alterações nos com-

putadores do Independent Gateway e atualize o arquivo de configuração antes de executar

este comando.

Sinopse

tsm topology external-services gateway update [option] [global

options]

Opção

-c, --config <configuration-file>

Obrigatório

Especifica o nome do arquivo JSON que contém detalhes de configuração para
todas as instâncias do Independent Gateway.

tsm topology external-services list

Use o comando tsm topology external-service-list para obter um serviço usado para o Repo-

sitório externo do Tableau Server. Por exemplo, se você configurou o Tableau Server para

usar o Amazon RDS, você verá a seguintemensagem:

Esses serviços configurados externamente estão sendo usados pelo Tableau Server:

- pgsql

Sinopse

tsm topology external-service list [global options]
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Opção

Não há opções para este comando.

tsm topology external-services repository disable -n nodeN

Use o comando tsm topology external-services repository disable para interromper o uso do

repositório externo e reconfigurar a instalação para usar um repositório local. Issomigrará

os dados para um repositório local e configurará o Tableau Server para usar o repositório

local.

Sinopse

tsm topology external-services repository disable -n nodeN

Opção

-n, --node-name <nodeID>

Obrigatório.

Especifica a ID do nó para onde o repositório deve ser movido.

Importante: isso não interrompe ou exclui a instância de RDS. Para obter mais infor-
mações sobre como excluir uma instância de RDS, consulte Exclusão de uma ins-
tância de DB no site do AWS.

tsm topology external-services repository enable

Use o comando tsm topology external-services repository enable para configurar o Tableau

Server para usar um repositório externo. Esse comando pode ser usado durante a ins-

talação de um novo Tableau Server para configurar o repositório externo. Se executado em

umTableau Server já existente e em execução, esse comandomigrará os dados do nó local

para o repositório externo e configurará o Tableau Server para usar o repositório externo

após a conclusão damigração.
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Sinopse

tsm topology external-services repository enable -f <file-

name>.json -c <ssl certificate file>.pem

Opções

--f <file name>

Obrigatório.

Caminho e nome de arquivo completos do local onde o arquivo de configuração foi

salvo. Para obter mais informações, consulte Reconfigurar o repositório do Tableau
Server.

--c <ssl certificate file>

Obrigatório para as versões 2021.2 e 2021.2.1. Opcional para versões 2021.2.2 e
posteriores.

Para configurações SSL, baixe o arquivo de certificado e especifique o arquivo para
uso com essa opção.

1. Amazon RDS: consulte Uso de SSL para criptografar a conexão a uma ins-
tância de banco de dados.

2. Banco de dados do Azure: consulte Configurar a conectividade TLS no
banco de dados do Azure para PostgreSQL.

3. Instância PostgreSQL autônoma: consulte Configurar o SMTP .

--no-ssl

Opcional. Esta opção está disponível nas versões 2021.2.2 e posteriores.

Isso significa que o SSL não é necessário ao se conectar ao Repositório externo. Se
você não precisa usar conexões criptografadas, também deve configurar o Repo-
sitório externo para permitir conexões não criptografadas. Ao usar esta opção, as
conexões serão criptografadas se o repositório externo estiver configurado para ofe-
recer suporte a conexões TLS/SSL. Caso contrário, o Tableau Server usará cone-
xões não criptografadas.
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Ignora a verificação para ver se o repositório externo já está configurado para uso
com o Tableau Server. Essa opção normalmente não é recomendada, pois pode
fazer com que o mesmo repositório seja usado por várias instalações do Tableau Ser-
ver, o que pode causar erros. Esta opção pode ser útil para fins de teste ou recu-
peração de desastres.

--skip-state-check

Opcional. Esta opção está disponível nas versões 2022.3.0 e posteriores.

Ignora a verificação para ver se o repositório externo já está configurado para uso
com o Tableau Server. Essa opção pode ser útil para fins de teste ou recuperação de
desastres, mas não é recomendada para uso normal, pois pode fazer com que o
mesmo repositório seja usado por várias instalações do Tableau Server.

tsm topology external-services repository replace-host

Este comando atualiza as configurações do Tableau Server para usar o repositório externo

especificado. Use o comando tsm topology external-services repository replace-host para

reconfigurar o Tableau Server para usar o novo repositório externo imediatamente, sem

mover dados do repositório externo atual para ele. Pode ser necessário migrar manu-

almente os dados. Só faça isso depois de ter avaliado completamente e entendido o impacto

da potencial perda de dados.

Esse comando pode ser usado nos seguintes cenários:

l Expiração planejada dos certificados SSL usados pelas instâncias RDS: as instâncias

RDS precisam ser atualizadas com os novos certificados, e o Tableau Server precisa

ser configurado para usar o novo arquivo de certificado para se conectar à instância

RDS.

l Recuperação de desastres: use isso para se conectar a uma nova instância RDS em

cenários de recuperação de desastres. Para obter mais informações, consulte Criar

uma instância de banco de dados PostgreSQL no Serviço de banco de dados rela-

cional (RDS) da AWS
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Sinopse

tsm topology external-services repository replace-host -f <file-

name>.json -c <ssl certificate file>.pem

Opções

-f <file name>

Obrigatório.

Caminho e nome de arquivo completos do local onde o arquivo de configuração foi

salvo. Para obter mais informações, consulte Reconfigurar o repositório do Tableau
Server.

-c <ssl certificate file>

Opcional.

O arquivo de certificado é o certificado a ser importado para permitir conexões com a
instância. Para RDS, esse é o certificado CA usado para assinar o certificado da ins-

tância. Ele é geralmente o arquivo de certificado raiz rds-ca-XXXX-root.pem mais
recente.Use esse parâmetro para atualizar o Tableau Server se o certificado tiver
sido alterado na instância RDS.

Para obter mais informações, consulte Uso de SSL/TLS para criptografar a conexão
com a uma instância de banco de dados.

Para obter mais informações sobre como obter o arquivo .pem, consulte Uso de SSL
para criptografar uma conexão com uma instância de DB.

--ignore-prompt

Opcional.

Execute esse comando sem instruções.
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tsm topology external-services storage disable

Configure o Tableau Server para executar o Armazenamento de arquivos localmente. Use

este comando para desativar o Armazenamento de arquivos externo emover os dados do

Armazenamento de arquivos para o Tableau Server.

Sinopse

tsm topology external-services storage disable [options] [global

options]

Opções

-fsn <nodeID, nodeID,...>

Obrigatório

Especifique os nós que você deseja para configurar o Armazenamento de arquivos. É
possível especificar mais de um nó. Os dados serão migrados para o primeiro nó da
lista e depois replicados para outros nós.

Para obter mais informações, consulte Reconfigurar Armazenamento de arquivos.

tsm topology external-services storage enable

Configure o Tableau Server comArmazenamento de arquivos externo. OArmazenamento

de arquivos externo usa SAN ouNAS para armazenar os dados do Armazenamento de

arquivos.

Sinopse

tsm topology external-services storage enable [options] [global

options]

Opções

--network-share <network share path>

Obrigatório
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Especifique o nome e o caminho do compartilhamento de rede que você deseja usar
para o Armazenamento de arquivos externo.

Para obter mais informações, consulte Reconfigurar Armazenamento de arquivos.

tsm topology external-services storage switch-share

Use este comando para transferir seus serviços externos para um compartilhamento de

rede diferente. Um exemplo disso pode ser quando o armazenamento conectado à sua

rede atual está no fim da vida útil, e você precisa usar um novo armazenamento conectado

à rede com novo hardware. Para obter mais informações, consulte Reconfigurar Arma-

zenamento de arquivos.

Sinopse

tsm topology external-services storage [option] [global opti-

ons]

Opção

--network-share <network share path>

Obrigatório

Especifique o caminho para o novo compartilhamento de rede para o qual você
deseja mudar.

tsm topology failover-repository

É possível usar tsm topology failover-repository para iniciar manualmente

um failover do repositório atualmente ativo para o segundo repositório passivo.

O comando tsm topology failover-repository é persistente. O failover de repo-

sitório permanece como o repositório ativo até que emita o comando novamente, ou, se o

Tableau Server estiver configurado para isso, até que ocorra o failover automático. Se você

tiver um repositório ativo de preferência configurado, use a opção --preferred para

retornar para esse repositório. Para obter mais informações sobre a configuração de um

repositório ativo de preferência, consulte Repositório do Tableau Server.Se o Tableau
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Server estiver configurado para alta disponibilidade, o failover do repositório é automático,

quando necessário. Use o comando do failover de repositório para fazer o failover manual

do repositório.

Sinopse

tsm topology failover-repository --preferred | --target <node_

id> [global options]

Opções

-r, --preferred

Exigido se -t ou --target não for usado.

Use o nó de preferência como o destino para o failover de repositório.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1800 (30 minutos).

-t, --target <node_id>

Exigido se -r ou --preferred não for usado.

A ID do nó de destino na qual ocorrerá o failover. Localize a ID do nó usando o
comando tsm topology list-nodes.

tsm topology filestore decommission

Você deve usar o comando tsm topology filestore decommission para pre-

parar um nó ou nós do armazenamento de arquivos para a remoção segura. Este comando

coloca os nós especificados emmodo somente leitura e garante que não há conteúdo exclu-

sivo nos nós especificados.
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Se a desativação resultar em umnó único do armazenamento de arquivos, use a opção --

override, ou ocorrerá uma falha na desativação.

Sinopse

tsm topology filestore decommission --nodes <nodeID,nodeID,...>

[options] [global options]

Opções

-n, --nodes <nodeID,nodeID,...>

Obrigatório.

Liste um ou mais nós para desativar, especificados pela ID do nó e separados por vír-
gulas.

--delete-filestore

Opcional.

Força a remoção do armazenamento de arquivos, mesmo se ele não tiver sido desa-
tivado. Você só deve usar esta opção se o nó no qual o armazenamento de arquivos
se encontra estiver em estado de erro e não seja possível desativá-lo. Qualquer
arquivo único no nó será permanentemente excluído.

-o, --override

Opcional.

Substitui avisos ou falhas que normalmente ocorreriam se a remoção do nó de des-
tino do Repositório de arquivos reduzisse o número de nós do repositório de arquivos
restantes para um. Essa opção não pode ser usada com a opção --delete-files-
tore.

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.
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Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1800 (30 minutos).

tsm topology filestore recommission

Use o comando tsm topology filestore recommission para reverter todos os

nós desativados de volta para omodo de leitura/gravação.

Sinopse

tsm topology filestore recommission --nodes <nodeID,nodeID,...>

[global options]

Opções

-n, --nodes <nodeID,nodeID,...>

Obrigatório.

Liste um ou mais nós para reativar, especificados pela ID do nó e separados por vír-
gulas.

tsm topology list-nodes

Exibe os nós no cluster e (opcionalmente) nos serviços em cada nó.

Sinopse

tsm topology list-nodes [options] [global options]

Opções

-v, --verbose

Opcional.

Mostra cada ID do nó, a função do nó (para obter mais informações, consulte set-

node-role abaixo), o endereço do nó e os processos em cada nó.

Tableau Software 2145

Ajuda do Tableau Server noWindows



tsm topology list-ports

Exibe as portas no cluster.

Sinopse

tsm topology list-ports [options] [global options]

Opções

--node-name <nodeID>

Opcional.

Determina o nó para o qual as portas serão listadas.

--service-name

Opcional.

Especifica o serviço para o qual as portas serão listadas.

tsm topology nodes get-bootstrap-file

É possível usar o comando tsm topology nodes get-bootstrap-file para

obter o arquivo bootstrap necessário para adicionar um novo nó ao cluster.

Importante: o arquivo do bootstrap contém uma cópia do arquivo do repositório de chaves

principal, usado para criptografar os segredos da configuração. O arquivo tambémpode ter

credenciais inseridas válidas por um período predeterminado (consulte tabad-

mincontroller.auth.expiration.minutes) e servir como um cookie de sessão. Reco-

mendamos fortemente que você tomemedidas adicionais para proteger o arquivo

bootstrap.
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Sinopse

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json

[global options]

Opções

-f,--file <file>

Obrigatório.

Caminho e nome de arquivo completos do local onde o arquivo de configuração será
salvo. Se existir um arquivo duplicado, ele será substituído.

-nec,--no-embedded-credential

Opcional.

Adicionado na versão 2019.3.

Por padrão, as credenciais inseridas são incluídas no arquivo bootstrap. Use essa
opção caso as credenciais não devam ser incluídas no arquivo bootstrap. As cre-
denciais inseridas são temporárias e expiram de acordo com o valor da chave de con-
figuração tabadmincontroller.auth.expiration.minutes, por padrão,

120 minutos.

Observação: é possível desabilitar a capacidade de incluir credenciais inseridas
no nível do servidor, usando uma opção de configuração. Para obter mais infor-

mações, consulte features.PasswordlessBootstrapInit.

tsm topology remove-nodes

Remove os nós do cluster.
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Para concluir a remoção de um nó, você tambémdeve executar o comando tsm pen-

ding-changes apply. Alguns cenários exigem que os processos sejammovidos ou

reimplantados antes da remoção dos nós. Consulte Remover um nó.

Se você remover um nó e quiser adicioná-lo novamente ao cluster, primeiro será neces-

sário executar o script obliterate para limpar o Tableau e depois reinstalar o nó usando o

processo normal de adição de um novo nó. Para obter mais informações, consulte Remo-

ver o Tableau Server do computador e Instalar e configurar nós adicionais.

Observação: para remover um nó de um cluster, é possível que tenha sido con-

figurado com umprocesso em algum ponto. Se estiver removendo um nó no qual

nunca configurou processos, é necessário adicionar um processo a ele, executar tsm

pending-changes apply e remover o nó.

Sinopse

tsm topology remove-nodes --nodes <nodeID,nodeID,...>

[global options]

Opções

-n, --nodes <nodeID,nodeID,...>

Obrigatório.

Especifica o nó ou nós a serem removidos. Se estiver especificando vários nós,
separe as IDs do nó por vírgula.

tsm topology set-node-role

Defina as funções do nó do Processador em segundo plano e Extrair consultas. Isso deter-

mina o tipo de tarefas que será executado nos nós. As seguintes funções de nó podem ser

úteis se você tiver um cluster de vários nós. Diferentes funções de nó podem exigir licenças
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para AdvancedManagement ou DataManagement, ou para ambos. Para obter mais infor-

mações sobre os requisitos da licença, consulte Gerenciamento de carga de trabalho por

meio das funções de nó.

Observação: fazer configurações para funções de nó requer uma reinicialização do
servidor e exigirá algum tempo de inatividade. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes.

Sinopse

tsm topology set-node-role [options] [global options]

Opções

-n, --nodes <nodeID,nodeID,...>

Obrigatório.

Liste um ou mais nós para definir funções de nó, especificados pela ID do nó e sepa-
rados por vírgulas e sem espaços entre os nós.

-r --role <all-jobs,flows,no-flows,extract-refreshes,-

subscriptions,extract-refreshes-and-subscriptions,no-extract-

refreshes,no-subscriptions,no-extract-refreshes-and-subs-

criptions,extract-queries,extract-queries-interactive>

Obrigatório

Define a função para os nós especificados. Os valores válidos para esta opção são:

l todos os trabalhos: o processador em segundo plano executará todos os tipos
de trabalho.

l fluxos: o processador em segundo plano executará somente os trabalhos de
execução de fluxo.

l nenhum fluxo: o processador em segundo plano não executará os trabalhos de
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execução de fluxo.

l atualizações de extração: o processador em segundo plano executará
somente os trabalhos de atualização de extração. Isso inclui atualizações incre-
mentais, atualizações completas, criptografia e descriptografia de todas as
extrações, incluindo as extrações geradas pelas saídas de fluxo.

l assinaturas: o processador em segundo plano executará somente os tra-
balhos de assinatura.

l atualizações de extração e assinaturas: o processador em segundo plano exe-
cutará os trabalhos de atualizações de extração, criptografia e descriptografia
de todas as extrações, incluindo as extrações criadas pelas saídas de fluxo e
assinatura.

l nenhuma atualização de extração: o processador em segundo plano exe-
cutará todos os trabalhos, exceto as atualizações de extração, criptografia e
descriptografia de extração, incluindo as extrações criadas pelas saídas de
fluxo.

l nenhuma assinatura: o processador em segundo plano executará todos os tra-
balhos, exceto as assinaturas.

l nenhuma atualização de extração e assinatura: o processador em segundo
plano executará todos os trabalhos, exceto as atualizações de extração, crip-
tografia e descriptografia de todas as extrações, incluindo as extrações cri-
adas pelas saídas de fluxo e assinaturas.

l extract-queries: os nós selecionados serão executados como all-jobs e pri-
orizarão o processamento das consultas de extração.

l extract-queries-interactive: os nós selecionados serão executados como todos
os trabalhos e priorizarão o processamento de consultas de extração inte-
rativas, como aquelas que são executadas quando um usuário está olhando
para sua tela e aguardando o carregamento de um painel baseado em extra-
ção. Esta é uma configuração avançada e só deve ser usada se o cluster tiver
uma carga de trabalho pesada de assinatura e alertas, que faz com que os usu-
ários tenham um desempenho diminuído em tempos de carregamentos de
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visualização que são executados na mesma hora que carregamentos agen-
dados.

l system: o processador em segundo plano executará apenas trabalhos de
manutenção do sistema que interagem com outros processos do Tableau Ser-
ver, como limpeza de trabalhos travados, coleta de eventos de banco de dados
e sincronização do Active Directory.

l no-system: o processador em segundo plano executará todos os trabalhos,
exceto as assinaturas.

tsm topology set-ports

Define as portas para uma instância de serviço.

Sinopse

tsm topology set-ports --node-name <nodeID> --port-name <port_

name> --port-value <port_value> [options] [global options]

Opções

-i, --instance <instance_id>

Opcional.

Especifica a id de instância do serviço. Coloca 0 (zero) como padrão, se não espe-
cificado.

-n, --node-name <nodeID>

Obrigatório.

Especifica a ID do nó.

-pn, --port-name <port_name>

Obrigatório.
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O nome da porta a ser definida, neste formato: service_name:port_type. Se
nenhum tipo de porta for especificado, a porta primária é considerada. Para obter sin-

taxe de nome de porta, consulte Portasmapeadas dinamicamente.

-pv, --port-value <port_value>

Obrigatório.

A porta a ser definida.

-r, --restart

Opcional.

Suprime o prompt de reinicialização e reinicializa o Tableau Server quando neces-
sário.

tsm topology set-process

Definir o número de instâncias de processo em umnó. Se o nó já tiver o processo espe-

cificado, o número é atualizado para corresponder à contagem especificada.

l É possível definir apenas um processo por vez. Se você especificar mais que um pro-
cesso, qualquer processo depois dele será ignorado silenciosamente.

l Você deve definir um nó de processo de cada vez. Se você especificar mais de um
nó, o comando exibirá um erro de "nome de nó inválido".

Ao atualizar o número de processos nos números, tambémé preciso aplicar as alterações

pendentes. Namaioria dos casos, isso também requer uma reinicialização do servidor

(você será solicitado), mas há casos especiais em que você pode fazer alterações dinâ-

micas de topologia sem precisar reiniciar o servidor. Para obter mais informações, consulte

Alterações de topologia dinâmica do Tableau Server.
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Observação: para obter uma lista completa dos nomes de processo, consulte Pro-
cessos do Tableau Server.

Sinopse

tsm topology set-process --count <process_count> --node <nodeID>

--process <process_name> [global options]

Opções

-c, --count <process_count>

Obrigatório.

A contagem de processo (número de instâncias) a ser definida.

-n, --node <nodeID>

Obrigatório.

Especifica a ID do nó no qual será definido o processo.

-pr, --process <process_name>

Obrigatório.

O nome do processo a ser definido.

tsm topology toggle-coordination-service

Observação: começando com a versão 2020.1.0, todos os comandos do ensemble de ser-

viço de coordenação requerem entrada para um prompt "y/n", confirmando que haverá rei-

nicialização do servidor. Para executar esses comandos sem entrada, inclua a opção --

ignore-prompt.
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É possível usar o comando tsm topology toggle-coordination-service para

alternar entre ensembles do Serviço de coordenação. Para saber mais sobre os ensem-

bles do Serviço de coordenação, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coor-

denação.

Na versão 2020.1.0 e posterior, o comando tsm topology deploy-coor-

dination-service tambémmuda para o novo ensemble. Não há necessidade de exe-

cutar este comando separadamente.

Sinopse

tsm topology toggle-coordination-service [option]

[global options]

Opção

--request-timeout <tempo limite em segundos>

Opcional.

Aguarde o tempo predefinido para que o comando seja concluído. O valor padrão é
1800 (30 minutos).

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:
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--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm user-identity-store

É necessário usar os comandos tsm user-identity-store paramodificar as con-

figurações do armazenamento de identidades do Tableau Server após a configuração ini-

cial.

A configuração inicial do armazenamento de identidades é parte do processo de instalação.

Consulte Configurar as definições do nó inicial.

Para uma introdução aos conceitos do armazenamento de identidades, consulte Repo-

sitório de identidades.
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Para a tabela de referência de configuração do LDAP/Active Directory, consulte Refe-

rência de configuração do armazenamento de identidades externo.

l get-group-mappings
l get-user-mappings
l list
l set-connection
l set-group-mappings
l set-user-mappings
l verify-group-mappings
l verify-user-mappings

tsm user-identity-store get-group-mappings [options]

Exibe osmapeamentos do grupo do repositório de identidades .

Sinopse

tsm user-identity-store get-group-mappings [global options]

tsm user-identity-store get-user-mappings [options]

Exibe osmapeamentos do usuário do repositório de identidades.

Sinopse

tsm user-identity-store get-user-mappings [global options]

tsm user-identity-store list [options]

Lista a configuração de identidade de usuário.

Sinopse

tsm user-identity-store list [options] [global options]
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Opções

-v, --verbose

Opcional.

Lista todos os parâmetros de configuração.

tsm user-identity-store set-connection [options]

Define parâmetros de conexão do repositório de identidades.

Sinopse

tsm user-identity-store set-connection --kerbkeytab <kerbkeytab>

[options] [global options]

Opções

-b,--bind <username and password | Kerberos>

Opcional.

Define o tipo de associação LDAP.

-d,--domain <domain>

Opcional.

Nome de domínio.

-hn,--hostname <hostname>

Opcional.

O nome de host do servidor LDAP. Você pode inserir um nome de host ou endereço IP
para este valor. O host especificado aqui será usado para consultas de usuário/grupo
no domínio primário. No caso em que as consultas de usuário/grupo estejam em
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outros domínios, o Tableau Server consultará o DNS para identificar o controlador de
domínio apropriado.

-kc,--kerbconfig <kerbconfig>

Opcional.

Caminho do arquivo de configuração do Kerberos.

-kp,--kerbprincipal <kerbprincipal>

Opcional.

Kerberos Principal.

-kt,--kerbkeytab <kerbkeytab>

Obrigatório.

Caminho do arquivo keytab do Kerberos.

-l,--port <port>

Opcional.

Define o valor da porta LDAP.

-lp,--ldappassword <ldappassword>

Opcional.

Senha LDAP.

-lu,--ldapusername <ldapusername>

Opcional.
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Define o valor de nome de usuário LDAP.

-n,--nickname <nickname>

Opcional.

Nome NetBIOS (apelido).

tsm user-identity-store set-group-mappings [options]

Define osmapeamentos do grupo de repositório de identidades e configura os diretórios

LDAP que implementam umesquema arbitrário ou personalizado.

Sinopse

tsm user-identity-store set-group-mappings [options]

[global options]

Opções

-b,--basefilter <groupbasefilter>

Opcional.

Define o valor BaseFilter do grupo.

-cn,--classnames <group_classnames>

Opcional.

Substitui os valores padrão de nome da classe do usuário (contém a cadeia de carac-
teres "groupo”) pelos valores definidos aqui. É possível fornecer vários nomes de
classe separados por vírgulas.

-d,--description <description>

Opcional.

Descrição do grupo.
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-e,--groupemail <groupemail>

Opcional.

Valor de e-mail do grupo.

-m,--member <member>

Opcional.

Define os membros do grupo.

-n,--groupname <groupname>

Opcional.

Nome do grupo.

tsm user-identity-store set-user-mappings [options]

Define osmapeamentos do usuário de repositório de identidades e configura os diretórios

LDAP que implementam umesquema arbitrário ou personalizado.

Sinopse

tsm user-identity-store set-user-mappings --certificate <cer-

tificate> [options] [global options]

Opções

-c,--certificate <certificate>

Opcional.

Localização do arquivo de certificado dos usuários.

-cn,--classnames <user_classnames>

Opcional.
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Substitui os valores padrão de nome da classe do usuário ("user” e "inetOrgPerson”)
pelos valores definidos aqui. É possível fornecer vários nomes de classe separados
por vírgulas.

-dn,--displayname <displayname>

Opcional.

Nome de exibição do usuário.

-e,--email <email>

Opcional.

Endereço de e-mail do usuário.

-jp,--jpegphoto <jpegfile>

Opcional.

Localização da imagem jpeg do usuário.

-m,--memberof <groupname>

Opcional.

Grupo do qual o usuário é um membro.

-t,--thumbnail <thumbnail>

Opcional.

Localização da miniatura do usuário.

-ub,--basefilter <userbasefilter>

Opcional.
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BaseFilter do usuário.

-uu,--ldapusername <ldapusername>

Opcional.

Nome de usuário.

tsm user-identity-store verify-group-mappings [options]

Valida a configuração para omapeamento de grupos LDAP.

Sinopse

tsm user-identity-store verify-group-mappings --verify <group_

name> [global options]

Opções

-v,--verify <group_name>

Opcional.

Nome do grupo a ser pesquisado.

tsm user-identity-store verify-user-mappings [options]

Valida a configuração para omapeamento de usuários LDAP.

Sinopse

tsm user-identity-store verify-user-mappings --verify <user_

name> [global options]

Opções

-v,--verify <user_name>

Opcional.
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Nome do usuário a ser pesquisado.

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>
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Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm version

É possível usar o comando tsm version para obter as versões do TSMe do Tableau

Server.

Sinopse

tsm version [global options]

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

-p, --password <senha>

Obrigatório, com -u ou --username se não tiver sessões ativas.

Especificar a senha do usuário especificado no -u ou --username.

Se a senha tiver espaços ou caracteres especiais, coloque-a entre aspas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Usar o endereço definido para o Gerenciador de serviços do Tableau. A URL deve
começar com https, incluir a porta 8850 e usar o nome do servidor, não o endereço
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IP. Por exemplo, https://<tsm_hostname>:8850. Se nenhum servidor for espe-
cificado, o https://<localhost | dnsname>:8850 é considerado.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use este sinalizador para confiar no certificado autoassinado do controlador TSM.
Para obter mais informações sobre confiança de certificado e conexões CLI, consulte

Conexão de clientes do TSM.

-u, --username <usuário>

Obrigatório se nenhuma sessão estiver ativa, com -p ou --password.

Especificar uma conta de usuário. Se não incluir essa opção, o comando é executado
usando as credenciais de logon.

tsm File Paths

Certos comandos tsm leem ou gravam arquivos nos locais padrão. Esses locais são deter-

minados por chaves de configuração basefilepath definidas para cada comando. O tsm

pode ser usado para exibir o valor atual das chaves e alterar os locais.

Conta de sistema NetworkService

Emalgumas empresas, políticas de segurança que restringem o acesso ao arquivo para

contas do sistema são implementadas, como a conta NetworkService. Se você alterar os

caminhos do arquivo tsm, verifique se a conta de sistemaNetworkService tem permissão

completa (com herança de permissões habilitada) para o caminho resultante. Além disso, se

você alterar um caminho de arquivo que estava originalmente no caminho *\da-

ta\tabsvc\*, você devemanter as permissões do NetworkService do caminho original.

Essa permissão deve ser mantida porque a conta de sistemaNetworkService lida com ope-
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rações pelo Controlador de administração do Tableau Server, Serviço de arquivo do cliente

(Client File Service) e Serviço de coordenação do Tableau Server

Permissões para o local do arquivo de backup/restauração

Permissões necessárias para o site do arquivo de backup/restauração:

l NetworkService: permissão de leitura/gravação/execução

l Conta de serviço Run As: permissão de leitura/gravação/execução

Localização padrão dos arquivos

Durante os processos tsm maintenance backup, restore, send-logs e

ziplogs e os processos tsm sites export e sites import , o Tableau Server

usa os locais padrão dos arquivos criados ou usados por esses comandos.

Para obter detalhes sobre os requisitos de espaço em disco para fazer backup do Tableau

Server, consulte Uso do espaço em disco para backup.

Como padrão:

l Comandos demanutenção de tsm:

l backup—Oarquivo de backup .tsbak é criado em um local temporário no

diretório de dados do nó inicial e, em seguida, salvo em:

<install dri-

ve>:<install\path>\data\tabsvc\files\backups

Por padrão, ele é:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

Mas isso será diferente se tiver instalado o Tableau em uma localização não

padrão. Por exemplo, se tiver instalado no D:\Tableau Server o backup

será salvo em:
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D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups

Observação: o comando de backup demanutenção do tsm não suporta

os caminhosUNC (convenção de nomenclatura universal) de arquivo do

Microsoft Windows, também conhecidos como "caminhos de rede" (\\<-

nome do computador>\<pasta>\<nome do arquivo>), como o caminho

para o local onde os arquivos de backup estão gravados. Em vez disso,

use caminhos de sistema do arquivo local (<drive letter>:\<folder name\<-

file name>).

l restore—Oprocesso de restauração restaura um arquivo de backup de:

<install dri-

ve>:<install\path>\data\tabsvc\files\backups

Por padrão, ele é:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

Mas isso será diferente se tiver instalado o Tableau em uma localização não

padrão. Por exemplo, se tiver instalado no D:\Tableau Server o processo

de restauração usará um backup em:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups

l send-logs—Oprocesso de envio de logs envia os arquivos de:

<install dri-

ve>:<install\path>\data\tabsvc\files\backups

Por padrão, ele é:
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C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

Mas isso será diferente se tiver instalado o Tableau em uma localização não

padrão. Por exemplo, se tiver instalado no D:\Tableau Server o pro-

cesso de envio enviará arquivos de registro de:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups

l ziplogs—Oarquivo ziplogs é gerado em:

<install drive>:<install\path>\data\tabsvc\files\log-

archives

Por padrão, ele é:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\log-archives

Mas isso será diferente se tiver instalado o Tableau em uma localização não

padrão. Por exemplo, se tiver instalado no D:\Tableau Server o arquivo

de ziplogs será gerado em:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archives

l tsm sites

l export—Oarquivo .zip de exportação é gerado no seguinte diretório:

<install dri-

ve>:<install\path>\data\tabsvc\files\siteexports

Por padrão, ele é:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteexports
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Mas isso será diferente se tiver instalado o Tableau em uma localização não

padrão. Por exemplo, se tiver instalado no D:\Tableau Server o arquivo

de exportação .zip será gerado em:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteexports

l import—Durante o processo de importação, o Tableau Server busca os arqui-

vos em:

<install dri-

ve>:<install\path>\data\tabsvc\files\siteimports

Por padrão, ele é:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports

Mas isso será diferente se tiver instalado o Tableau em uma localização não

padrão. Por exemplo, se tiver instalado no D:\Tableau Server o processo

de importação procurará arquivos em:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteimports

Obter o local atual do arquivo

Para ver o local atual do arquivo de um comando específico com tsm configuration

get:

l Para comandos demanutenção de tsm:

l backup, restore e send-logs:

tsm configuration get -k basefilepath.backuprestore

l ziplogs:

tsm configuration get -k basefilepath.log_archive
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l Para comandos de sites tsm:

l export

tsm configuration get -k basefilepath.site_export.ex-

ports

l import

tsm configuration get -k basefilepath.site_import.ex-

ports

Alterar o local atual do arquivo

É possível alterar os locais de arquivos esperados usando o comando tsm con-

figuration set para atualizar as variáveis basefilepath. Para obter detalhes

sobre caminhos específicos de arquivo base, consulte Opções do tsm configuration set.

A alteração da variável basefilepath nãomove os arquivos existentes do diretório ori-

ginal para o novo. Para que os arquivos de backup, restauração e log, ou os arquivos de

exportação e importação de site residam no novo diretório especificado, é necessário

movê-losmanualmente. Você é responsável por criar o novo local e por definir as per-

missões corretas para permitir o acesso ao tsm a qualquer arquivo que será colocado aqui

e à estrutura de diretório contendo esses arquivos. Se você alterar o caminho do arquivo

base de backup/restauração, deverá executar o comando tsmmaintenance validate-

backup-basefilepath (disponível na versão 2022.1 e posterior) para verificar se as per-

missões estão configuradas corretamente.

O comando tsm maintenance backup reúne o backup em um local temporário no dire-

tório de dados antes de salvar o arquivo de backup no local especificado pela variável

basefilepath.backuprestore. Alterar o basefilepath não afeta onde o comando

tsm maintenance backup reúne o arquivo de backup.
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l Para comandos demanutenção de tsm:

l Para alterar o diretório de backup, restore ou send-logs, execute o seguinte

comando:

tsm configuration set -k basefilepath.backuprestore -v

"<drive>:\new\directory\path"

l Para alterar o diretório dos ziplogs:

tsm configuration set -k basefilepath.log_archive -v

"<drive>:\new\directory\path"

l Para comandos de sites tsm:

l Para alterar o diretório de exportação de sites:

tsm configuration set -k basefilepath.site_export.ex-

ports -v "<drive>:\new\directory\path"

l Para alterar o diretório de importação de sites:

tsm configuration set -k basefilepath.site_import.ex-

ports -v "<drive>:\new\directory\path"

Após alterar o local padrão do arquivo, é necessário fazer o seguinte:

1. Aplique as alterações pendentes:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as
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alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

2. Interrompa o Tableau Server:

tsm stop

3. Reinicie o Controlador TSM:

net stop tabadmincontroller_0

net start tabadmincontroller_0

4. Espere algunsminutos até que o controlador reinicie. Confirme se o controlador foi

reiniciado com este comando:

tsm status -v

Quando for possível executar o comando e o Controlador de administração do

Tableau Server estiver listado como "em execução", o controle terá reiniciado.

5. Inicie o Tableau Server:

tsm start

Definições de entidade e Modelos
É possível usar as definições de entidade emodelos com o comando tsm settings

import para fazer várias configurações do Tableau Server.

Exemplo de arquivo de configuração

Este artigo fornece um exemplo de arquivo de configuração JSON completo, com enti-

dades gatewaySettings e identityStore especificadas. Além disso, uma chave de con-

figuração define o tempo limite do gateway como 900 segundos.
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Oarquivo de configuração pode ser diferente dependendo das opções que precisam ser

configuradas.

Durante a instalação, é possível definir vários arquivos de configuração .json. Para definir os

valores de cada arquivo no Tableau Server, o seguinte comando deve ser executado uma

vez para cada arquivo de configuração:

tsm settings import -f path-to-file.json

Depois de definir os arquivos de configuração, execute tsm pending-changes apply para apli-

car as alterações a todos os arquivos .json definidos.

{

"configEntities": {

"gatewaySettings": {

"_type": "gatewaySettingsType",

"port": 80,

"publicHost": "localhost",

"publicPort": 80

},

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "local",

"domain": "example.lan",

"nickname": "EXAMPLE"

}

},

"configKeys": {

"gateway.timeout": "900"

}

}

Entidades e chaves

Como demonstrado no exemplo acima, existem duas classes de parâmetros de con-

figuração: configEntities e configKeys.
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configEntities

Alguns tipos de configurações são executadas por meio de conjuntos de entidadesmape-

ados para cenários específicos, como o repositório de identidades e as configurações de

gateway. Ao passar um conjunto de configEntities com o comando tsm settings

import -f path-to-file.json, TSM valida da configuração. Se os valores pas-

sados forem inválidos, o TSM apresentará um erro. Isso permite a realização de alterações

durante o processo de configuração em vez de verificar uma falha de configuração durante

a inicialização ou o tempo de execução.

As entidades podem ser definidas somente ao incluir um bloco configEntities em um

arquivo .json.

Importante: todos os arquivos referenciados em configEntities devem estar no com-

putador local. Não especifique caminhosUNC.

configKeys

As entidades cobrem somente uma pequena parte dos valores de configuração que podem

ser definidos. Centenas de chaves correspondem aos parâmetros armazenados em arqui-

vos .yml. O Tableau Server usa esses parâmetros para armazenar todas as informações

de configuração para todos os serviços.

As chaves individuais podem ser definidas com o comando tsm configuration. Entretanto,

durante a implantação, émais conveniente configurá-las com outros cenários de con-

figuração em arquivos JSON, comomostrado acima.

Diferente das configEntities, as configKeys não são validadas.

Observação: não é recomendado definir parâmetros não documentados emOpções

do tsm configuration set.

2174 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Entidade gatewaySettings

É necessário definir as configurações de gateway do computador do Tableau Server.

Use omodelo de arquivo de configuração abaixo para criar um arquivo json. Depois de

preencher as opções com os valores adequados, passe o arquivo json e aplique as con-

figurações com os seguintes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Configurações do gateway

As configurações do gateway nomodelo abaixo especificam as definiçõesHTTP do

Tableau Server. Recomendamos usar o SSL/TLS. OTableau Server é inserido no código

para usar a porta 443 do SSL/TLS. Portanto, se o SSL for habilitado, não é necessário atu-

alizar a entidade gatewaySettings.

Modelo de configuração

Use estemodelo para definir as configurações do gateway.

Importante: todas as opções de entidade diferenciammaiúsculas deminúsculas.

Para obter mais explicações sobre arquivos de configuração, entidades e chaves, consulte

Exemplo de arquivo de configuração.
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{

"configEntities": {

"gatewaySettings": {

"_type": "gatewaySettingsType",

"port": 80,

"sslRedirectEnabled": true,

"publicHost": "localhost"

}

}

}

Referência do arquivo de configuração

Esta tabela contém todas as opções que podem ser incluídas no conjunto de entidades

"gatewaySettings".

_type

Obrigatório.

Valor: "gatewaySettingsType"

Não altere.

port

Especifica a porta HTTP. A porta 80 é a Padrão.

sslRedirectEnabled

Opções: true ou false.

publicHost

Especifica o nome de host do serviço http/s.

trustedIPs
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Especifica endereços IP confiáveis que se comunicam com o Tableau Server. Os
endereços IP confiáveis incluem servidores proxy de upstream e servidores que são

usados para autenticação confiável no Server. Consulte Configuração de proxies no
Tableau Server e Adicionar endereços IP confiáveis ou nomes de host ao Tableau
Server.

Se estiver executando o Tableau Server em um cluster, todos os outros nós do cluster
serão incluídos automaticamente no arquivo de configuração correspondente que
esta entidade atualiza. Sendo assim, se especificar um novo valor para trustedIPs,
inclua os endereços IP dos outros nós no valor.

Essa opção tem uma lista de cadeias de caracteres, o que requer passar cada IP ou
host entre aspas, separados por uma vírgula (sem espaço) e entre colchetes. Por
exemplo: ["192.168.1.101","192.168.1.102","192.168.1.103"] ou ["web-
serv1","webserv2","webserv3"].

trustedHosts

Especifica endereços IP confiáveis que se comunicam com o Tableau Server. Nor-
malmente este valor contém uma lista de servidor proxy de upstream. Os valores no
trustedHosts são usados para determinar os objetivos de solicitação do cliente.

Se estiver executando o Tableau Server em um cluster, todos os outros nós do cluster
serão incluídos automaticamente no arquivo de configuração correspondente que
esta entidade atualiza. Sendo assim, se especificar um novo valor para trustedIPs,
inclua os endereços IP dos outros nós no valor.

Essa opção tem uma lista de cadeias de caracteres, o que requer passar cada IP ou
host entre aspas, separados por uma vírgula (sem espaço) e entre colchetes. Por
exemplo: ["192.168.1.101","192.168.1.102","192.168.1.103"] ou ["web-
serv1","webserv2","webserv3"].

Entidade identityStore

OTableau Server exige um repositório de identidades para guardar informações de usuário

e de grupo. Consulte os tópicos Autenticação e Repositório de identidades antes de con-
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figurar o repositório de identidades pela primeira vez. Após instalar o armazenamento de

identidades no Tableau Server, não é possível alterá-lo sem reinstalar o servidor.

Importante: todas as opções de entidade diferenciammaiúsculas deminúsculas.

Antes de começar

Consulte as informações a seguir:

l Se não for utilizar o repositório de identidades local, usará alguma versão do LDAP.

Nesse caso, trabalhe com o administrador de diretório/LDAP para configurar o

Tableau Server para os requisitos do esquema LDAP e de associação.

l A Configuração do Tableau Server está otimizada para o Active Directory. Se você

estiver instalando no Active Directory, recomendamos configurar o repositório de

identidades com aConfigurar as definições do nó inicial.

l A associação ao LDAP não depende de autenticação do usuário. Por exemplo, é

possível configurar o Tableau Server para usar a associação simples para autenticar

o diretório LDAP e, em seguida, configurar o Tableau Server para autenticar usu-

ários com o Kerberos após a instalação.

l Não se conecte ao LDAP com uma associação simples por meio de uma conexão

não protegida. Por padrão, o LDAP com associação simples envia dados em cle-

artext. Use o LDAPS para criptografar o tráfego com uma associação simples. Con-

sulte Configurar canal criptografado no armazenamento de identidade externo

LDAP.

l Para usar a autenticação do Kerberos para associação ao LDAP com o serviço do

Tableau Server, precisará de um arquivo keytab para associaçãoGSSAPI, con-

forme descrito nas seções a seguir. Consulte tambémSaibamais sobre os requisitos

do Keytab.. No contexto do Kerberos, a associaçãoGSSAPI é tudo que precisa

durante a instalação básica do Tableau Server. Após você instalar o servidor, é pos-

sível configurar o Kerberos para autenticação do usuário e delegação do Kerberos
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para fonte de dados.

l Neste tópico, fazemos a distinção entre LDAP (o protocolo da conexão com serviços

do diretório) e um servidor LDAP (uma implementação de um serviço de diretório).

Por exemplo, o slapd é um servidor LDAP que é parte de um projeto doOpenLDAP.

l Valide a configuração LDAP antes de inicializar o servidor, consulte Configurar as defi-

nições do nó inicial.

l Importar arquivos de configuração JSON apenas como parte da configuração inicial.

Se precisar fazer alterações LDAP depois de importar o arquivo de configuração

JSON e o Tableau Server inicializado, não tente importar novamente o arquivo

JSON. Em vez disso, façamudanças individuais de chaves com comandos nativos

tsm ou com tsm configuration set. Consulte Referência de configuração do

armazenamento de identidades externo.

Modelos de configuração

Osmodelos JSON nesta seção são usados para configurar o Tableau Server com dife-

rentes cenários de repositório de identidades. A menos que esteja configurando um repo-

sitório de identidades local, precisará selecionar e editar ummodelo de arquivo de

configuração específico para o ambiente LDAP.

Considere usar a Ferramenta de configuração do repositório de identidades do Tableau

para gerar o arquivo de configuração LDAP JSON. A ferramenta em si não é compatível

com o Tableau. Contudo, usar um arquivo JSON criado pela ferramenta em vez de criar um

arquivomanualmente não altera o status compatível do seu servidor.

Selecione ummodelo de armazenamento de identidades para editar:

l Local

l LDAP - Active Directory

l OpenLDAP - Associação GSSAPI

l OpenLDAP - Associação simples
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Para obter mais explicações sobre arquivos de configuração, entidades e chaves, consulte

Exemplo de arquivo de configuração.

Local

Se sua empresa ainda não possui umActive Directory ou servidor LDAP para autenticação

de usuário, configure o local como o tipo de armazenamento de identidades. Ao selecionar

local, você usa o Tableau Server para criar e gerenciar usuários.

Umamaneira alternativa de configurar o Tableau Server para o repositório de identidades

local é executar a GUI de configuração e selecionar "Local" durante o processo de ins-

talação. Consulte Configurar as definições do nó inicial.

{

"configEntities": {

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "local"

}

}

}

Importante

Osmodelos de configuração LDAP abaixo são exemplos. Osmode-

los, conforme apresentados, não configurarão a conectividade LDAP

na sua organização. Você deve trabalhar com o administrador do dire-

tório para editar os valores demodelo do LDAP para obter uma implantação bem-suce-

dida.

Além disso, todos os arquivos referenciados em configEntities devem estar no com-

putador local. Não especifique caminhosUNC.
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LDAP - Active Directory

A Configuração do Tableau Server está otimizada para o Active Directory. Se você estiver

instalando no Active Directory, configure o repositório de identidades com aConfigurar as

definições do nó inicial.

É necessária uma conexão criptografada com o Active Directory. Consulte Configurar canal

criptografado no armazenamento de identidade externo LDAP.

Se, por algummotivo, você não conseguir configurar o repositório de identidades para se

comunicar com o Active Directory com a interface naWeb do TSM, use essemodelo JSON

para configurar o Tableau Server para se conectar ao Active Directory. Essemodelo usa a

associaçãoGSSAPI (Kerberos) para autenticar o serviço do Tableau Server para o Active

Directory. O Tableau Server inclui suporte para o esquema do Active Directory. Sendo

assim, se você definir a opção "directoryServiceType" como "acti-

vedirectory", não será necessário fornecer as informações de esquema na opção

"identityStoreSchemaType".

{

"configEntities":{

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "activedirectory",

"domain": "your-domain.lan",

"nickname": "YOUR-DOMAIN-NICKNAME",

"directoryServiceType": "activedirectory",

"bind": "gssapi",

"kerberosKeytab": "<path to local key tab file>",

"kerberosConfig": "/etc/krb5.conf",

"kerberosPrincipal": "your-principal@YOUR.DOMAIN"

}

}

}
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Recomendamos a associação ao Active Directory com oGSSAPI. Contudo, é possível

conectar usando associação simples e LDAPS. Para conectar com associação simples,

altere bind para simple, remova as três entidades do Kerberos e adicione as opções

port/sslPort, username e password. Os exemplos a seguir mostram o Active Direc-

tory com json de associação simples.

{

"configEntities":{

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "activedirectory",

"domain": "your-domain.lan",

"nickname": "YOUR-DOMAIN-NICKNAME",

"directoryServiceType": "activedirectory",

"hostname": "optional-ldap-server",

"sslPort": "636",

"bind": "simple",

"username": "username",

"password": "password"

}

}

}

OpenLDAP - Associação GSSAPI

Use omodelo abaixo para configurar o OpenLDAP com a associaçãoGSSAPI. Não use

essemodelo se sua empresa estiver executando o Active Directory. Se estiver instalando

no Active Directory, use omodelo acima, LDAP - Active Directory.

Namaioria dos casos, as empresas que usam oOpenLDAP comGSSAPI (Kerberos) usa-

rão um arquivo keytab para armazenar credenciais. No exemplo a seguir, um arquivo key-

tab é usado para as credenciais de autenticação.

Contudo, é possível fornecer as credenciais por meio das entidades username e

password.
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Além disso, é possível especificar um keytab, um par de nome de usuário e senha. Nesse

caso, o Tableau Server tentará usar o keytab, mas se a autenticação falhar por alguma

razão, ele fará o fallback e usará as credenciais de nome de usuário e senha.

{

"configEntities":{

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "activedirectory",

"domain": "your-domain.lan",

"nickname": "YOUR-DOMAIN-NICKNAME",

"directoryServiceType": "openldap",

"bind": "gssapi",

"kerberosKeytab": "<path to local key tab file>",

"kerberosConfig": "/etc/krb5.conf",

"kerberosPrincipal": "your-principal@YOUR.DOMAIN",

"identityStoreSchemaType": {

"userBaseFilter": "(objectClass=inetOrgPerson)",

"userUsername": "user",

"userDisplayName": "displayname",

"userEmail": "email",

"userCertificate": "certificate",

"userThumbnail": "thumbnail",

"userJpegPhoto": "photo",

"groupBaseFilter": "(objectClass=groupofNames)",

"groupName": "groupname",

"groupEmail": "groupemail",

"groupDescription": "groupdescription",

"member": "member",

"distinguishedNameAttribute": "",

"serverSideSorting": "",

"rangeRetrieval": "",

"userClassNames": ["inetOrgPerson","someClass2"],

"groupClassNames": ["groupOfU-

niqueNames1","groupOfUniqueNames2"]
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}

}

}

}

OpenLDAP - Associação simples

{

"configEntities":{

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "activedirectory",

"domain": "my.root",

"nickname": "",

"hostname": "optional-ldap-server",

"port": "389",

"directoryServiceType": "openldap",

"bind": "simple",

"username": "cn=username,dc=your,dc=domain",

"password": "password",

"identityStoreSchemaType": {

"userBaseFilter": "(objectClass=inetOrgPerson)",

"userUsername": "user",

"userDisplayName": "displayname",

"userEmail": "email",

"userCertificate": "certificate",

"userThumbnail": "thumbnail",

"userJpegPhoto": "photo",

"groupBaseFilter": "(objectClass=groupofNames)",

"groupName": "groupname",

"groupEmail": "groupemail",

"groupDescription": "groupdescription",

"member": "member",

"distinguishedNameAttribute": "",
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"serverSideSorting": "",

"rangeRetrieval": "",

"userClassNames": ["inetOrgPerson","someClass2"],

"groupClassNames": ["groupOfU-

niqueNames1","groupOfUniqueNames2"]

}

}

}

}

Referência do modelo de configuração

Opções de armazenamento de identidades compartilhado

type

Onde deseja armazenar as informações da identidade do usuário. Pode ser local ou
activedirectory. (Caso deseje se conectar a qualquer servidor do LDAP, selecione
activedirectory.)

domain

O domínio do computador no qual o Tableau Server foi instalado.

nickname

O apelido do domínio. Também é chamado de nome NetBIOS nos ambientes do Win-
dows.
A opção nickname é necessária para todas as entidades LDAP. Se sua organização
não exigir um apelido /NetBIOS, envie uma chave em branco, por exemplo: "nick-
name": "".

Opções de associação GSSAPI LDAP

directoryservicetype

O tipo de serviço de diretório ao qual você deseja se conectar. Pode ser acti-
vedirectory ou openldap.

Tableau Software 2185

Ajuda do Tableau Server noWindows



kerberosConfig

O caminho para o arquivo de configuração do Kerberos no computador local. Se
você estiver instalando o Active Directory, não recomendamos usar o arquivo de con-
figuração do Kerberos ou o arquivo keytab existente que já possa estar no PC unido

pelo domínio. Consulte Repositório de identidades.

kerberosKeytab

O caminho para o arquivo keytab do Kerberos no computador local. É recomendado
criar um arquivo keytab com chaves especificas ao serviço do Tableau Server e que
você não compartilhe o arquivo keytab com outros aplicativos do computador.

kerberosPrincipal

O nome principal do servidor do Tableau Server na máquina do host. O keytab deve
ter permissões para este principal. Não utilize um keytab existente do sistema. Em
vez disso, recomendamos que você registre um novo nome principal do servidor.
Para ver os principais em um determinado keytab, execute o comando klist -k.

Consulte Saibamais sobre os requisitos do Keytab..

Opções de associações simples do LDAP

directoryservicetype

O tipo de serviço de diretório ao qual você deseja se conectar. Pode ser acti-
vedirectory ou openldap.

hostname

O nome de host do servidor LDAP. Você pode inserir um nome de host ou endereço
IP para este valor. O host especificado aqui será usado apenas para consultas de
usuário/grupo no domínio primário. Se as consultas de usuário/grupo estiverem em
outros domínios (não no domínio primário), o Tableau Server não usará esse valor,
mas, em vez disso, consultará o DNS para identificar o controlador de domínio apro-
priado.

port

Use esta opção para especificar a porta não segura do servidor LDAP. O plaintext
normalmente é 389.
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sslPort

Use esta opção para ativar o LDAPS. Especifique a porta segura do servidor LDAP. A
porta do LDAPS normalmente é a 636. Para usar o LDAPS, você também deve espe-

cificar a opção hostname. Consulte Configurar canal criptografado no arma-
zenamento de identidade externo LDAP.

username

O nome de usuário que deseja usar para se conectar ao serviço do diretório. A conta
especificada deve ter permissão para consultar o serviço do diretório. Para o Active
Directory, insira o nome de usuário, por exemplo, jsmith. Para servidores LDAP,
insira o nome diferenciado (DN) do usuário que deseja usar para se conectar. Por
exemplo, você pode inserir cn=username,dc=your-local-domain,dc=lan.

password

A senha do usuário que deseja usar para se conectar ao servidor LDAP.

Opções de LDAP compartilhado

As opções a seguir podem ser definidas para implementações de LDAP genérico,

OpenLDAP ou do Active Directory.

bind

Omodo pelo qual você deseja autenticar a comunicação do serviço do Tableau Ser-
ver ao serviço de diretório do LDAP. Insira gssapi para GSSAPI (Kerberos).

domain

Em ambientes do Active Directory, especifique o domínio em que o Tableau Server
está instalado, por exemplo, "example.lan".
Para LDAP sem AD: a cadeia de caracteres desse valor é exibida na coluna "Domínio"
das ferramentas de gerenciamento de usuários. Você pode inserir uma cadeia de
caracteres arbitrária, mas a chave não pode ficar em branco.

root

Somente LDAP. Não especifique para Active Directory.
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Se você não usar um componente dc na raiz do LDAP ou se quiser especificar uma
raiz mais complexa, será necessário definir a raiz do LDAP. Use o formato "o=my,-
,u=root". Por exemplo, para o domínio, example.lan, a raiz seria "o=exa-
ample,u=lan".

membersRetrievalPageSize

Esta opção determina o número máximo de resultados retornados por uma consulta
LDAP.
Por exemplo, considere um cenário em que o Tableau Server está importando um
grupo LDAP que contém 50.000 usuários. Tentar importar um número de usuários
tão grande em uma única operação não é uma prática recomendada Quando essa
opção estiver definida como 1500, o Tableau Server importará os primeiros 1500 usu-
ários na primeira resposta. Depois que esses usuários forem processados, o
Tableau Server solicitará os próximos 1500 usuários do servidor LDAP e assim por
diante.
Recomendamos modificar essa opção apenas para acomodar os requisitos do ser-
vidor LDAP

Opções do identityStoreSchemaType

Se configurar uma conexão LDAP com um servidor LDAP, é possível inserir informações

de esquema específicas do servidor LDAP no objeto identityStoreSchemaType.

Importante: se estiver se conectando ao Active Directory ("direc-
toryServiceType": "activedirectory"), não configure estas opções.

userBaseFilter

O filtro que deseja usar para os usuários do Tableau Server. Por exemplo, é possível
especificar um atributo de classe do objeto e um atributo de unidade organizacional.

userUsername

O atributo que corresponde aos nomes de usuário no servidor LDAP.

userDisplayName

2188 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



O atributo que corresponde aos nomes de exibição do usuário no servidor LDAP.

userEmail

O atributo que corresponde aos endereços de e-mail do usuário no servidor LDAP.

userCertificate

O atributo que corresponde aos certificados de usuário no servidor LDAP.

userThumbnail

O atributo que corresponde às imagens em miniatura do usuário no servidor LDAP.

userJpegPhoto

O atributo que corresponde às imagens de perfil do usuário no servidor LDAP.

groupBaseFilter

O filtro que deseja usar para os grupos de usuários do Tableau Server. Por exemplo,
é possível especificar um atributo de classe do objeto e um atributo de unidade orga-
nizacional.

groupName

O atributo que corresponde aos nomes de grupo no servidor LDAP.

groupEmail

O atributo que corresponde aos endereços de e-mail do grupo no servidor LDAP.

groupDescription

O atributo que corresponde às descrições de grupo no servidor LDAP.

member

O atributo que descreve a lista de usuários em um grupo.

distinguishedNameAttribute
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O atributo que armazena os nomes diferenciados de usuários. Este atributo é opci-
onal, mas aprimora o desempenho das consultas do LDAP.

serverSideSorting

Se o servidor LDAP está configurado para classificação do lado do cliente dos resul-
tados de consultas. Se o servidor LDAP for compatível com a classificação do lado do
servidor, defina essa opção como true. Caso não tenha certeza de que seu servidor
LDAP suporta essa classificação, insira false, pois uma configuração incorreta pode
causar erros.

rangeRetrieval

Se o servidor LDAP está configurado para retornar um intervalo de resultados de con-
sulta de uma solicitação. Isso significa que os grupos com muitos usuários serão soli-
citados em conjuntos pequenos, em vez de todos de uma vez. Os servidores LDAP
que suportam uma recuperação abrangente terão melhor desempenho para con-
sultas grandes. Se o servidor LDAP for compatível com a recuperação de intervalo,
defina essa opção como true. Caso não tenha certeza de que seu servidor
LDAP suporta a recuperação de intervalo, insira false, pois uma configuração incor-
reta pode causar erros.

groupClassNames

Por padrão, o Tableau Server pesquisa por classe de objeto do grupo LDAP que con-
tenham a cadeia de caracteres “group”. Se os objetos do grupo LDAP não cor-
respondem com o nome de classe padrão, substitua o padrão configurando este
valor. É possível fornecer vários nomes de classe separados por vírgulas. Essa
opção tem uma lista de cadeias de caracteres, o que requer passar cada classe
entre aspas, separados por uma vírgula (sem espaço) e entre colchetes. Por exem-
plo: ["basegroup","othergroup"].

userClassNames

Por padrão, o Tableau Server pesquisa por classes de objeto do usuário LDAP que
contenham a cadeia de caracteres “user” e “inetOrgPerson”. Se os objetos do usu-
ário LDAP não usarem estes nomes de classe padrão, substitua o padrão con-
figurando este valor. É possível fornecer vários nomes de classe separados por
vírgulas. Essa opção tem uma lista de cadeias de caracteres, o que requer passar
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cada classe entre aspas, separados por uma vírgula (sem espaço) e entre colchetes.
Por exemplo: ["userclass1",userclass2”].

Importar o arquivo JSON

Depois de editar o arquivo JSON, passe o arquivo e aplique as configurações usando os

seguintes comandos:

tsm settings import -f path-to-file.json

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Entidade kerberosSettings

Antes de configurar a autenticação do Kerberos, revise Requisitos do Kerberos.

Use omodelo de arquivo de configuração abaixo para criar um arquivo json. Depois de

preencher as opções com os valores adequados, passe o arquivo json e aplique as con-

figurações com os seguintes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso
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não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Modelo de configuração

Use essemodelo para configurar as definições do Kerberos.

Importante: todas as opções de entidade diferenciammaiúsculas deminúsculas.

Para obter mais explicações sobre arquivos de configuração, entidades e chaves, consulte

Exemplo de arquivo de configuração.

Após finalizar a configuração inicial da autenticação do Kerberos, use a subcategoria tsm

authentication kerberos <commands> para definir valores adicionais.

{

"configEntities": {

"kerberosSettings": {

"_type": "kerberosSettingsType",

"enabled": "true",

"keytabFile": "/path/to/keytab_file"

}

}

}

Referência do arquivo de configuração

A lista a seguir inclui todas as opções que podem ser incluídas com o conjunto de entidades

"kerberosSettings".

Opção

Valor

enabled

Opções: true ou false.
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Habilita a autenticação do Kerberos.

keytabFile

Obrigatório.

Caminho para um arquivo keytab válido do Kerberos.

dBClasses

Lista separada por vírgulas de classes de banco de dados para credenciais globais.
Pode ser exigida para conexões com fontes de dados Cloudera.

Entidade mutualSSLSettings

Antes de configurar SSLmútuo, consulte Configurar o SSL para tráfego de HTTP externo e

do Tableau Server.

A entidade mutualSSLSettings combina as configurações de SSL e de SSLmútuo.

Para SSLmútuo, é necessário que o SSL externo tenha sido habilitado e configurado cor-

retamente.

As entidades TSM usam JSON e pares de chave-valor. Use omodelo de arquivo de con-

figuração abaixo para criar um arquivo .json. Forneça valores das chaves adequadas pra

seu ambiente, em seguida transmita o arquivo .json para o Tableau Server com os coman-

dos a seguir:

tsm settings import -f <path-to-file.json>

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma
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reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, con-

sulte tsm pending-changes apply.

Modelo de configuração

Use estemodelo para configurar o SSLmútuo.

Importante: todas as opções de entidade diferenciammaiúsculas deminúsculas.

Para obter mais explicações sobre arquivos de configuração, entidades e chaves, consulte

Exemplo de arquivo de configuração.

{

"configEntities": {

"mutualSSLSettings": {

"_type": "mutualSSLSettingsType",

"sslEnabled": true,

"proxyLogin": false,

"clientCertRequired": true,

"caCertFile": "required",

"keyFileName": "required",

"keyPassphrase": "",

"chainFile": "",

"revocationFile": "",

"redirect": false,

"fallbackToPassword": true,

"protocols": "",

"cipherSuite": "",

"forceHttpsForPublicEmbed": false

}

}

}
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Referência do arquivo de configuração

sslEnabled

Habilitar SSL. Este é um pré-requisito da habilitação do SSL mútuo.

clientCertRequired (MutualSSL)

Definido como true para habilitar a autenticação por SSL mútuo. Definido como false
para desabilitar.

caCertFile (MutualSSL)

Obrigatório.

Especificar o arquivo de certificado emitido pela Autoridade de certificação para SSL
bidirecional. O caminho do arquivo deve ser legível pelo Tableau Server.

certFileName

Especificar o arquivo que contém a concatenação de certificados PEM codificados
pela CA que formam a cadeia de certificados para o certificado do servidor.

Como alternativa, o arquivo de referência pode ser o mesmo que caCertFile quando
os certificados da CA são anexados diretamente ao certificado do servidor para con-
veniência.

keyFileName

Se a chave não estiver combinada com o certificado, use essa chave de configuração
para apontar para o arquivo de chave. Caso você tenha tanto uma chave privada RSA
quanto uma DSA, é possível fazer a configuração de maneira paralela (por exemplo,
para permitir o uso de cifras DSA).

keyPassphrase

Opcional. Frase de segurança do arquivo de certificado. A frase de segurança
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inserida será criptografada em períodos de inatividade.

Observação: se você criar um arquivo de chave de certificado com uma frase de

segurança, não será possível reutilizar a chave de certificado SSL para SAML.

revocationFile

Especifica o caminho do arquivo para um arquivo de Certificate Revocation List (.crl)
da CA do SSL.

Redirect

Padrão: true. Especifica se o Tableau Server deve redirecionar solicitações http
como https para o endpoint correspondente.

clientCertMapping (MutualSSL)

Especifica o método para recuperar o nome de usuário do certificado.

Valores aceitos: ldap, upn, cn

l Para um servidor usando autenticação local, a definição padrão é upn(Nome
principal de usuário).

l Quando a autenticação do Tableau Server está configurada para o Active
Directory (AD) o padrão é ldap (Protocolo de acesso aos diretórios leves).
Isso comanda o servidor a acessar o AD para validar o usuário, e ignora os
nomes no certificado.

É possível definir cn para que qualquer um dos dois tipos de autenticação usem
CN no Nome de exibição do assunto no certificação.

Para obter mais informações, consulteMapeamento de um certificado de cliente
para um usuário durante a autenticaçãomútua.

fallbackToPassword (MutualSSL)

Defina como true para fornecer a usuários a opção de fazer logon no Tableau Server
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usando nome de usuário e senha em caso de falha da autenticação por SSL mútuo.
Defina como false para remover essa opção de fallback.

protocols

Liste as versões do protocolo de Segurança de camada de transporte (TLS) que
deseja permitir ou cancelar a permissão.

Valor padrão: "all -SSLv2 -SSLv3"

Entretanto, recomendamos que você use a seguinte configuração:

"all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1"

Para obter mais informações, consulte tsm security external-ssl enable. Para obter
mais informações, consulte a documentação online da Apache.

cipherSuite

Liste criptografias que serão autorizadas ou recusadas para SSL.

Valor padrão:
"HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!RC4:!3DES:!CAMELLIA:!IDEA:!SEED"

Consulte a página do Criptografias deOpenSSL para obter o formato de lista de codi-
ficação. Tenha cuidado ao alterar esta opção. Os valores padrão não permite crip-
tografias que não são mais consideradas suficientemente seguras.

proxyLogin

Padrão: false. Indica que o Tableau Server usa um proxy para o SSL somente no
momento de logon. Controla o protocolo que o servidor reporta para o Tableau Desk-
top referente a APIs de logon.

forceHTTPForPublicEmbed

Valor padrão: false. Força o uso de SSL pelo código de exibições inseridas.
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Entidade openIDSettings

Antes de configurar a autenticação doOpenID, consulte Requisitos para usar o OpenID

Connect.

Use omodelo de arquivo de configuração abaixo para criar um arquivo json. Depois de

preencher as opções com os valores adequados, passe o arquivo json e aplique as con-

figurações com os seguintes comandos:

tsm settings import -f path-to-file.json

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Modelo de configuração

Use estemodelo para definir configurações doOpenID.

Importante: todas as opções de entidade diferenciammaiúsculas deminúsculas.

Para obter mais explicações sobre arquivos de configuração, entidades e chaves, consulte

Exemplo de arquivo de configuração.

Depois de concluir a configuração inicial do OIDC, use a subcategoria tsm authentication

openid <commands> para definir mais valores.

{

"configEntities": {

"openIDSettings": {
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"_type": "openIDSettingsType",

"enabled": true,

"clientId": "required",

"clientSecret": "required",

"configURL": "required if staticFile value is not set",

"staticFile": "required if configURL value is not set",

"externalURL": "required"

}

}

}

Referência do arquivo de configuração

A lista a seguir inclui todas as opções que podem ser incluídas com o conjunto de entidades

"openIDSettings".

_type

Obrigatório.

Não altere.

enabled

Obrigatório.

Defina como true.

clientId

Obrigatório.

Especifica a ID do cliente do provedor que o IdP designou para o aplicativo. Por exem-
plo, “laakjwdlnaoiloadjkwha".

clientSecret

Obrigatório.
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Especifica o segredo do cliente do provedor. Este é um token usado pelo Tableau
para verificar a autenticidade da resposta do IdP. Este valor é um segredo e deve ser
mantido em segurança.

Por exemplo, “fwahfkjaw72123=".

configURL

Obrigatório.

Especifica a URL de configuração do provedor. Se você não especificar uma URL de
configuração, exclua essa opção e defina um caminho e nome de arquivo para o sta-
ticFile.

staticFile

Obrigatório.

Especifica o caminho local para o documento JSON de descoberta OIDC estático. Se
você não especificar um arquivo estático, exclua essa opção e especifique uma url
para o configURL.

externalURL

Obrigatório.

A URL do servidor. Ela é normalmente o nome público do seu servidor, como
http://example.tableau.com.

connectionTimeout

Opcional.

Especifica a extensão do limite de tempo da conexão em segundos. O padrão é 10.

readTimeout

Opcional.
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Especifica a extensão do limite de tempo de leitura em segundos. O padrão é 30.

ignoreDomain

Defina isso como true, se o seguinte for verdadeiro:

l Você está usando endereços de e-mail como nomes de usuário no Tableau Ser-
ver

l Você forneceu aos usuários no IdP vários nomes de domínio

l Você quer ignorar a parte de nome de domínio da recuperação email no IdP

Antes de prosseguir, revise os nomes de usuário que serão usados como um resul-
tado da configuração desta opção como true. Podem ocorrer conflitos do nome de
usuário. Em caso de conflito de nome de usuário, o risco de divulgação de infor-

mações é alto. Consulte Requisitos para usar o OpenID Connect.

ignoreJWK

Defina como true se o seu IdP não oferecer suporte à validação JWK. Neste caso,
recomendamos autenticar a comunicação com o seu IdP usando TLSmútuo ou outro
protocolo de segurança da camada de rede. O padrão é false.

customScope

Especifica um valor de escopo personalizado relacionado ao usuário que pode ser

usado para consultar o IdP. Consulte Requisitos para usar o OpenID Connect.

idClaim

Altere este valor se o seu IdP não usar a recuperação sub para identificar exclu-
sivamente os usuários do token ID. A recuperação IdP especificada deve conter uma
única e exclusiva cadeia de caracteres.

usernameClaim

Altere este valor para a recuperação IdP que a sua empresa usará para corresponder
nomes de usuários, conforme armazenado no Tableau Server.

Tableau Software 2201

Ajuda do Tableau Server noWindows



clientAuthentication

Especifica o método de autenticação de cliente personalizado para OpenID Connect.

Para configurar o Tableau Server para usar o Salesforce IdP, defina esse valor como
client_secret_post.

iFramedIDPEnabled

Defina como true para permitir que o IdP seja exibido em um iFrame. O IdP deve
desabilitar a proteção contra roubo de cliques para permitir a apresentação do
iFrame.

Entidade samlSettings

Este artigo contém ummodelo emateriais de referência para a configuração de SAML

para todo o servidor no Tableau Server, que é feita por meio de um arquivo de con-

figuração com chaves e valores para a entidade samlSettings. Essas informações com-

plementam as etapas de configuração SAML emConfigurar SAML em todo o servidor.

Para criar ummodelo de configuração de SAML e aplicá-lo ao Tableau Server, conclua

estas etapas:

1. Leia com atenção as duas seguintes seções que descrevem omodelo e sua estru-

tura (Definições e categorias demodelos eModelo de configuração samlSettings).

2. Cole o código JSON contido nomodelo em umnovo arquivo de texto e salve-o

usando a extensão .json.

3. Use a Referência de entidade de configuração de SAML para obter ajuda sobre

como fornecer valores quando for necessário.

4. Adicione pares de chave/valor opcionais específicos ao seu ambiente. Por exemplo,

se seu arquivo de chave do certificado SAML solicitar uma frase secreta, será neces-

sário especificar a frase secreta no parâmetro wgser-
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ver.saml.key.passphrase usando o comando tsm configuration set.

5. Passar o arquivo de configuração para o Tableau Server.

Definições e categorias de modelos

Omodelo usa placeholders para cada valor de chave. Esses placeholders são cate-

gorizados da seguintemaneira:

l Obrigatório: atributos com o valor "required" devem ser substituídos pelos

dados válidos, antes que o comando de configuração seja executado. Consulte a refe-

rência do arquivo de configuração para obter valores válidos.

l Inserido no código: nomes de atributos com um sublinhado (_) como prefixo, por

exemplo "_type" têm valores inseridos no código. Não altere esses valores.

l Valores padrão: atributos que são definidos para um valor que não é

"required" são valores padrão. Eles são atributos exigidos que você pode alterar

de acordo com o que for adequado para o seu ambiente.

l Conjuntos vazios: valores vazios ("") podem ser passados como estão, ou você

pode oferecer um valor para a sua instalação.

Importante: todas as opções de entidade diferenciammaiúsculas deminúsculas.

Modelo de configuração samlSettings

Cole este código em umarquivo de texto e faça as alterações relevantes para seu ambiente,

usando a referência abaixo.

{

"configEntities": {

"samlSettings": {

"_type": "samlSettingsType",

"enabled": true,
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"returnUrl": "required",

"entityId": "required",

"certFile": "required",

"keyFile": "required",

"idpMetadataFile": "required",

"idpDomainAttribute": "",

"idpUsernameAttribute": "required"

}

}

}

Referência de entidade de configuração de SAML

A lista a seguir inclui todas as opções que podem ser incluídas com o conjunto de entidades

"samlSettings".

idpMetadataFile

Obrigatório. O caminho e o nome do arquivo para o arquivo XML gerado pelo IdP. Os
metadados de XML devem incluir o atributo do nome do usuário (asserção).

Se as etapas descritas em Configurar SAML em todo o servidor foram seguidas, o

valor a ser inserido aqui será:

"C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\saml\<metadata-

file.xml>"

enabled

true | false

Obrigatório. Indica se a autenticação SAML está ativada. Não defina esta opção para
true antes de definir outras opções de configuração SAML necessárias.

returnURL
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AURL que os usuários do Tableau Server digitam no navegador para acessar o ser-
vidor, como https://tableau_server.example.com. Esse valor é usado para criar
o atributo URL ACS ao configurar o IdP.

entityId

Obrigatório. O valor da ID da entidade do provedor de serviços (neste caso, Tableau
Server).

Identifica a configuração do Tableau Server para o IdP. Recomendamos que você
digite o mesmo valor da opção returnURL.

idpUsernameAttribute

Obrigatório. Nos metadados do IdP, encontre o atributo usado para especificar os
valores de nome de usuário e insira o nome desse atributo. O padrão é username.

certFile

Obrigatório. Digite o local e o nome do arquivo de certificado x509 (.crt) para SAML.
Por exemplo:

"C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\saml\<file.crt>"

Para obter mais informações, consulte Requisitos do SAML e Configurar SAML em
todo o servidor.

keyFile

Obrigatório. Especifique o local do arquivo de chave privada (.key) que acompanha o
arquivo de certificado. Por exemplo:

"C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\saml\<file.key>"

Observação: se você estiver usando uma chave RSAPKCS#8 que requer uma
frase secreta, você deve definir a senha usando uma entidade configKey
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(consulte Exemplo de arquivo de configuração) ou com tsm configuration set. A
chave para a frase secreta que usa esses métodos é wgser-
ver.saml.key.passphrase. O valor deve ser uma cadeia de caracteres não
nula.

idpDomainAttribute

Para organizações que usam LDAP ou Active Directory, esse valor especifica qual
atributo SAML que o Tableau Server consultará para determinar o nome de domínio.
Por exemplo, se o IdP especificar o nome de domínio no atributo domain, então você

especificaria domain para esse valor.Observação : para empresas que têm usu-

ários entrando em vários domínios, esse valor é obrigatório.

Se você não fornecer um valor para esta chave, o valor usado depende da con-
figuração de armazenamento de identidades do Tableau Server:

l Para o armazenamento de identidades local, o valor idpDomainAttribute é
ignorado.

l Para Active Directory ou armazenamentos de identidades LDAP, o Tableau
usa o FQDN da definição de configuração wgserver.domain.default.

Para obter o valor de wgserver.domain.default, é possível executar o segu-
inte comando:

tsm configuration get --key wgserver.domain.default

desktopNoSAML

true | false

Opcional. Permitem que os usuários utilizem a autenticação SAML quando fazem
logon no Tableau Desktop.

Por padrão, isso não é definido, portanto o comportamento efetivo é equivalente à
configuração como false. Se o logon único dos aplicativos de cliente do Tableau não
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funcionar com seu IdP, é possível definir isso como verdadeiro para desabilitar a
autenticação SAML por meio do Tableau Desktop.

appNoSAML

true | false

Opcional. Permita o uso de SAML para fazer logon de versões mais antigas do apli-
cativo Tableau Mobile. Os dispositivos que executam a versão 19.225.1731 do apli-
cativo Tableau Mobile e ignoram essa opção. Para desabilitar os dispositivos que
executam a versão 19.225.1731 e posteriores do Tableau Mobile, desabilite o SAML
como uma opção de logon do cliente no Tableau Server.

logoutEnabled

true | false

Opcional. Permite um logout único [SLO] para usuários que fizeram logon com o
SAML. O padrão é true.

Os metadados de configuração IdP devem incluir um único endpoint de logout com vin-
culação POST.

Esta configuração se aplica apenas para SAML em todo o servidor

Quando definida para false, o Tableau Server não tentará o logout único [SLO].

logoutUrl

Opcional. Insere a URL de redirecionamento usada depois que os usuários saem do
servidor. Definir esta opção requer que logoutEnabled seja definido para true.

Por padrão, esta é a página de logon do Tableau Server. Você pode especificar uma
URL absoluta ou relativa.

maxAuthenticationAge

Opcional. Especifica o número máximo de segundos permitidos entre a autenticação
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do usuário com o IdP e o processamento da mensagem AuthNResponse. O valor
padrão é -1, o que significa que maxAuthenticationAge não está definido ou é igno-
rado por padrão. Antes de fevereiro de 2022, o valor padrão era 7200 (2 horas).

Para otimizar o comprimento da sessão, use o mesmo valor de tempo limite que é
definido no IdP.

maxAssertionTime

Opcional. Determina o número máximo de segundos, desde a criação, em que uma
asserção de SAML pode ser usada. O valor padrão é 3000 (50 minutos).

sha256Enabled

true | false

Opcional. O tipo de assinatura que o Tableau Server usará ao enviar mensagens
para o IdP. Quando definido para true, o Tableau Server assinará mensagens com
o algoritmo de assinatura SHA 256. Quando definido para false, o Tableau Server
assinará mensagens com SHA 1. O padrão é true.

Esta opção define o algoritmo de assinatura para as seguintes mensagens que o
Tableau Server assina: 

l Mensagens AuthnRequest quando signRequests estiver habilitado.

l Mensagens LogoutRequest se logoutEnabled estiver habilitado.

signRequests

true | false

Opcional. Especifica se o Tableau Server assinará os AuthnRequests enviados ao
IdP. Os pedidos assinados nem sempre são necessários para todos os IDPs. Reco-
mendamos assinar solicitações para garantir a opção mais segura ao configurar o
SAML. Para verificar se seu IdP aceita solicitação assinada, inspecione os meta-
dados do IdP: se wantAuthnRequestsSigned estiver definido para true, então seu
IdP aceitará solicitações assinadas.
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O valor padrão é: true. Para desativar as solicitações assinadas, defina essa opção
como false.

acceptableAuthnContexts

Opcional. Define o atributo SAML AuthNContextClassRef. Este atributo opcional
impõe a validação de certos "contextos" de autenticação em fluxos iniciados pelo IdP.
Defina um conjunto separado por vírgulas para este atributo. Quando esse atributo é
definido, o Tableau Server valida que a resposta SAML contém pelo menos um dos
valores listados. Se a resposta SAML não contiver um dos valores configurados, a
autenticação será rejeitada, mesmo que o usuário tenha autenticado com sucesso
com o IdP.

Deixar essa opção em branco resultará em comportamento padrão: qualquer res-
posta SAML autenticada com sucesso resultará em um usuário sendo concedido a
uma sessão dentro do Tableau Server.

iFramedIdpEnabled

true | false

Opcional. O valor padrão é false, ou seja, quando os usuários selecionam o botão de
fazer logon em uma exibição inserida, o formulário de logon do IdP é aberto em uma
janela pop-up.

Ao definir como true, e um usuário de servidor SAML que já tenha feito logon acessar
uma página da Web com uma exibição inserida, não será necessário que ele faça
logon para visualizar a exibição.

É possível definir isso como true apenas se o IdP oferece suporte a logon dentro de
um iframe. A opção de iframe é menos segura do que o uso de um pop-up, por isso
nem todos os IdPs oferecem suporte a ela. Se a página de logon do IdP implementar
proteção contra clickjack, como a maioria faz, não será possível exibir a página de
logon em um iframe e o usuário não conseguirá fazer logon.

Se o seu IdP oferece suporte a fazer logon por meio de um iframe, pode ser neces-
sário habilitá-lo de maneira explícita. No entanto, mesmo que seja possível usar essa
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opção, ela desabilita a proteção contra clickjack do Tableau Server para SAML e por
isso ela ainda apresenta um risco de segurança.

Passar o arquivo de configuração para o Tableau Server

Depois de fornecer um valor apropriado para cada entidade incluída nomodelo, use os

seguintes comandos para passar o arquivo .json e aplicar os ajustes ao Tableau Server.

tsm settings import -f path-to-file.json

tsm pending-changes apply

Consulte também

Ao concluir a configuração inicial do SAML, use tsm authenticationmutual-ssl <com-

mands> para definir valores adicionais.

Para obter a referência da linha de comando referente à configuração do SAML, consulte

tsm authentication saml <commands>.

Entidade sapHanaSettings

Use a entidade sapHanaSettings para configurar a delegação SAML para SAP HANA.

Consulte Configurar SSOpara SAP HANA antes de continuar.

Use omodelo de arquivo de configuração abaixo para criar um arquivo json. Depois de

preencher as opções com os valores adequados, passe o arquivo json e aplique as con-

figurações com os seguintes comandos:

tsm settings import -f path-to-file.json

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma
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reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém,

nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt,

mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma

reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Configurações SAML do SAP HANA

As configurações nomodelo abaixo especificam as configurações do Tableau Server em

um cenário de delegação SAML comSAP HANA.

Modelo de configuração

Use estemodelo para definir as configurações de autenticação confiável.

Todos os referenciados em configEntities devem estar no computador local. Não espe-

cifique caminhosUNC.

Importante: todas as opções de entidade diferenciammaiúsculas deminúsculas.

Para obter mais explicações sobre arquivos de configuração, entidades e chaves, consulte

Exemplo de arquivo de configuração.

{

"configEntities": {

"sapHanaSettings": {

"_type": "sapHanaSettingsType",

"enabled": "true",

"usernameFormat": "username",

"usernameCase": "preserve",

"certFile": "path-to-cert_file",

"keyFile": "path-to-key_file"

}

}

}
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Referência do arquivo de configuração

Esta tabela contém todas as opções que podem ser incluídas no conjunto de entidades

"gatewaySettings".

enabled

Obrigatório.

Valores: true ou false

usernameFormat

Valores: username, domain_and_username, ou email

Especifica o formato de credencial do nome de usuário.

usernameCase

Valores: lower, upper, ou preserve

Especifica o caso de nome da entrada do usuário.

certFile

Especifica o caminho do arquivo e o nome do arquivo de certificado no computador
local.

Por exemplo, "c:\\Program Files\\Tableau\\Tableau Ser-

ver\\SAML\\saml_cert.crt".

keyFile

Especifica o caminho do arquivo e o nome da chave de certificado no computador
local.

Por exemplo, "c:\\Program Files\\Tableau\\Tableau Ser-

ver\\SAML\\saml_key.der".
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Entidade shareProductUsageDataSettings

Antes de configurar essa entidade, consulte Dados de uso do produto para entender melhor

os dados comportamentais e de uso que o Tableau coleta. (Seus valores de banco de dados

confidenciais nunca são incluídos.)

Use omodelo de arquivo de configuração abaixo para criar um arquivo json. Depois de

preencher as opções com os valores adequados, passe o arquivo json e aplique as con-

figurações com os seguintes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas isso

não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Modelo de configuração

Use estemodelo para definir as configurações de dado de uso do produto.

Importante: todas as opções de entidade diferenciammaiúsculas deminúsculas.

Para obter mais explicações sobre arquivos de configuração, entidades e chaves, consulte

Exemplo de arquivo de configuração.

{

"configEntities": {

"shareProductUsageDataSettings": {

"_type": "shareProductUsageDataSettingsType",

"enabled": "true"

Tableau Software 2213

Ajuda do Tableau Server noWindows



}

}

}

Referência do arquivo de configuração

A lista a seguir inclui todas as opções que podem ser incluídas com o conjunto de entidades

"shareProductUsageDataSettings":

_type

Valor obrigatório: shareProductUsageDataSettingsType

enabled

Opções: trueou false

O padrão, true, compartilha dados de uso do produto do servidor com o Tableau.

Entidade trustedAuthenticationSettings

Antes de configurar a autenticação confiável, consulte Autenticação confiável.

Use omodelo de arquivo de configuração abaixo para criar um arquivo json. Depois de

preencher as opções com os valores adequados, passe o arquivo json e aplique as con-

figurações com os seguintes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-
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nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Modelo de configuração

Use estemodelo para definir as configurações de autenticação confiável.

Importante: todas as opções de entidade diferenciammaiúsculas deminúsculas.

Para obter mais explicações sobre arquivos de configuração, entidades e chaves, consulte

Exemplo de arquivo de configuração.

Depois de concluir a configuração inicial da autenticação confiável, use a subcategoria tsm

authentication trusted <commands> para definir mais valores.

{

"configEntities": {

"trustedAuthenticationSettings": {

"_type": "trustedAuthenticationSettingsType",

"trustedHosts": ["webserv1","webserv2","webserv3"]

}

}

}

Referência do arquivo de configuração

A lista a seguir inclui todas as opções que podem ser incluídas com o conjunto de entidades

"trustedAuthenticationSettings".

trustedHosts

Obrigatório.

Os endereços IP ou nomes do host de servidores da Web que solicitam tíquetes con-
fiáveis do Tableau Server.

Essa opção tem uma lista de cadeias de caracteres, o que requer passar cada IP ou
host entre aspas, separados por uma vírgula (sem espaço) e entre colchetes. Por
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exemplo: ["192.168.1.101","192.168.1.102","192.168.1.103"] ou ["web-
serv1","webserv2","webserv3"].

Os valores que você especificar sobrescrevem qualquer configuração anterior. Por-
tanto, é obrigatória a inclusão da lista completa de hosts ao configurar esse valor.

tokenLength

Opcional.

O valor pode ser definido como qualquer inteiro entre 9 e 255, inclusive.

Determina o número de caracteres em cada ticket confiável. A configuração padrão
de 24 caracteres fornece 144 bits de aleatório. Esta opção é ignorada, a menos que
useV2Tickets esteja definido como true, o que não é uma prática recomendada.

logLevel

Opcional.

all | debug | info | warn | error | fatal | off

Padrão: info

Especifica o nível de registro para processos relacionados à criação e recuperação

de tickets confiáveis. Consulte Alterar níveis de registro.

timeoutInSeconds

Opcional.

Padrão: 180

Especifica a duração (em segundos) para invalidar tickets confiáveis após sua cri-
ação.

tryCount

Opcional.
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Inteiro.

Padrão: 10

Especifica a quantidade de tentativas para criar uma entrada de ticket confiável.

use9DigitToken

Opcional.

true | false

Padrão: false

Quando definido como true, os tickets têm nove dígitos (como na versão 8.0 e ante-
rior) e a opção tokenLength é ignorada. Esta opção é usada para o suporte tem-
porário do código herdado.

Aviso: definir esta opção como true prejudica muito o poder de segurança da
autenticação de tíquete confiável.

useV2Tickets

Opcional.

true | false

Padrão: false

Especifica se o Tableau Server deve retornar um formato de URL herdado para soli-
citações de tíquete confiáveis. O formato de URL herdado inclui uma cadeia de 24
caracteres codificada com Base64. A partir do Tableau Server 10.3, a URL retornada
foi atualizada e inclui uma UUID codificada Base64 e uma cadeia de 24 caracteres ale-
atória e segura. Somente defina a opção como true se tiver implementado tíquetes
confiáveis com código personalizado que exige o formato de URL herdado. Em vez
disso, recomendamos atualizar o seu código personalizado para aceitar o novo for-
mato de URL.
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Entidade de web-data-connector-settings

Esta entidade é usada para gerenciar as configurações do conector de dados daWeb

(WDC). Para saber mais sobre o uso deWDCs no Tableau Server, consulte Conectores

de dados daWeb no Tableau Server e tsm data-access.

Use omodelo de arquivo de configuração abaixo para criar um arquivo .json. Depois de

preencher as opções com os valores correspondentes, passe o arquivo .json e aplique as

configurações usando os seguintes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma rei-

nicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse

caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas

isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma rei-

nicialização, elas serão aplicadas sem umprompt. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes apply.

Configurações do conector de dados da Web

As configurações do conector de dados daWeb (WDC) nomodelo abaixo especificam se

osWDCs estão habilitados, se a atualização deWDCs está habilitada e as listas seguras

principais e secundárias. As listas seguras indicam quais URLs doWDC são aprovadas

para uso na instalação do Tableau Server e os domínios ou URLs nos quais um conector

pode enviar e receber solicitações.

Modelo de configuração

Use estemodelo para definir as configurações doWDC.

Importante: todas as opções de entidade diferenciammaiúsculas deminúsculas.
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Para obter mais explicações sobre arquivos de configuração, entidades e chaves, consulte

Exemplo de arquivo de configuração.

WDC único

{

"configEntities": {

"web-data-connector-settings": {

"_type": "webDataConnectorSettingsType",

"refreshEnabled": true,

"whitelist": {

"https://www.example.com:443/wdc/": {

"secondaryWhitelist": [

"https://www.example.com/.*",

"https://www.coolapi.com/.*"

]

}

},

"enabled": true

}

}

}

Múltiplos WDCs

{

"configEntities": {

"web-data-connector-settings": {

"_type": "webDataConnectorSettingsType",

"refreshEnabled": true,

"whitelist": {

"https://www.example.com:443/wdc/": {
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"secondaryWhitelist": [

"https://www.example.com/.*"

]

},

"https://www.mysite.com:443/coolwdc/": {

"secondaryWhitelist": [

"https://www.mysite.com/.*",

"https://www.coolapi.com/.*"

]

}

},

"enabled": true

}

}

}

Referência do arquivo de configuração

Esta tabela contém todas as opções que podem ser incluídas no conjunto de entidades

web-data-connector-settings.

_type

Obrigatório.

Valor: webDataConnectorSettingsType

Não altere.

refreshEnabled

Defina como false para desabilitar a atualização de WDCs. O padrão é true.

lista autorizada

Obrigatório.
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Pode conter um ou mais conjuntos de correspondência de listas seguras e listas segu-
ras secundárias (um conjunto por WDC). A primeira URL fornecida é a lista segura, é
nela que você especifica a URL e a porta do WDC, formatados da seguinte maneira:

<scheme>://<host>:<port>/<path>

Para muitos WDCs, o valor <port> é 443, que é a porta padrão para HTTPS, mas é
possível verificar o valor para o seu conector ao analisar os detalhes da fonte de
dados no Tableau Server ou no Tableau Cloud.

secondaryWhitelist

Obrigatório.

Especifica os domínios ou URLs aos quais um conector pode enviar solicitações e
receber solicitações de, por exemplo, bibliotecas JavaScript externas, REST APIs ou
arquivos locais. Para adicionar um domínio inteiro a esta lista de segurança secun-
dária, você pode usar uma expressão curinga .* no final da URL, como mostrado no
exemplo a seguir:

https://www.example.com/.*

enabled

Defina como false para desabilitar o uso de WDCs. O padrão é true.

tabcmd

Observação: o utilitário de linha de comando tabcmd versão 2.0 está disponível no
Tableau tabcmd (nova janela). Essa nova versão permite executar comandos tabcmd

noMacOS e Linux e autenticar usando tokens de acesso pessoal, o que proporciona

compatibilidade com a autenticaçãomultifator. A versão 2.0 é baseada em endpoints

públicos disponíveis no Tableau Server Client (TSC) baseado emPython. Essa versão

Tableau Software 2221

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://tableau.github.io/tabcmd


mais recente funciona com o Tableau Cloud e tem suporte limitado para o Tableau Ser-

ver.

O Tableau fornece o utilitário de linha de comando tabcmd que pode ser usado para auto-

matizar tarefas de administração do site no seu site do Tableau Server. Por exemplo, criar

ou excluir usuários, projetos e grupos.

Observação: o utilitário tabcmd está incluído no Tableau Server e é instalado auto-
maticamente nos nós do servidor. No entanto, seu instalador não está incluído, por-

tanto, se você deseja executar o tabcmd em computadores que não fazem parte da

instalação do Tableau Server, você precisa baixar o instalador do site do Tableau.

Para obter mais informações, consulte Instalar tabcmd abaixo.

Instalar tabcmd

Observação: estas instruções são para instalar o utilitário de linha de comando
tabcmd 1.0. Para instalar o utilitário de linha de comando tabcmd 2.0, vá para Tableau

tabcmd (nova janela).

Ao atualizar o Tableau Server ou o Tableau Cloud para uma nova versão, se uma versão

atualizada do tabcmd for exigida, é possível baixá-la da página de Versões do TableauSer-

ver, no site do Tableau.

Para o Tableau Server , recomendamos que você baixe a versão que corresponde à ver-

são do seu servidor. Para o Tableau Cloud, recomendamos que você sempre baixe a ver-

sãomais recente para evitar problemas causados por incompatibilidades de versão. Em

ambos os casos, usar uma versão desatualizada do tabcmd pode causar erros e resultados

imprevisíveis.
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1. Abra um navegador daWeb e vá para a página Versões do Tableau Server. Acesse

esta páginamesmo que você use o TableauOnline.

2. Se você estiver usando:

l Tableau Cloud, use o Tableau tabcmd 2.0 (nova janela).
l O Tableau Server (Windows ou Linux): selecione a versão que cor-
responde à versão do seu servidor.

Emambos os casos, se as informações expandidasmostrarem as versões demanu-

tenção, selecione amais recente ou a que corresponde à versão de seu servidor.

Você será redirecionado à página de notas de versão, chamada Problemas resol-

vidos, onde poderá ler sobre asmelhorias de segurança e os problemas resolvidos.

3. Nos problemas resolvidos, navegue até a seçãoBaixar arquivos e selecione o link
de download do tabcmd compatível com o computador no qual você executará os

comandos. 
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As etapas restantes se referem a este computador como "o computador do tabcmd”.

4. Salve o instalador no computador do tabcmd ou em uma localização acessível a par-

tir daquele computador .

5. Conclua as etapas de instalação como adequado para o sistema operacional do com-

putador do tabcmd.

l Windows

Por padrão, tabcmd é instalado em C:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Server\<version>\extras\Command Line Uti-

lity. É possível alterar isso durante a instalação e recomendar a instalação

do tabcmd emuma pasta chamada tabcmd na raiz da unidade C:\ (C:\-

tabcmd). Isso pode facilitar a localização e a execução e acomodará algumas

limitações com o sistema operacionalWindows, se você adicionar o diretório

tabcmd aoWindowsPATH.

Observação: o programa de instalação do tabcmd não adiciona o dire-
tório tabcmd à variável PATH doWindows. Você pode adicionar manu-

almente, ou incluir o caminho completo para tabcmd sempre que chamá-

lo.

É possível instalar o tabcmd de duasmaneiras noWindows:
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l Clique duas vezes no instalador para seguir as etapas na interface do

usuário:

a. Aceite o contrato de licença.

b. Se você quiser instalar em um local não padrão, clique emPer-
sonalizar e digite ou navegue até o local em que deseja instalar o

tabcmd.

c. Clique em Instalar.

Se o prompt doWindowsDefender Firewall ou Controle de conta

do usuário for exibido, clique emPermitir acesso.

l Execute o instalador no prompt de comando:

a. Abra um prompt de comando como umadministrador no com-

putador do tabcmd.

b. Navegue até o diretório onde você copiou o instalador do tabcmd.

c. Instale o tabcmd:

tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>-

x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1

Para instalar em um local não padrão:

tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>-

x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 INSTALLDIR-

R="<path\to\install\directory>"

Por exemplo:
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tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>-

x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 INSTALLDIR-

R="C:\tabcmd"

Para obter uma lista completa das opções da linha de comando

que você pode usar com o instalador do tabcmd, execute o ins-

talador com um /?. Para obter mais informações sobre as opções

da linha de comando do instalador do tabcmd, consulte Instalar

switches e propriedades do tabcmd (Windows).

O programa deConfiguração do tabcmd cria registros em C:\U-

sers\<user>\AppData\Local\Temp que você pode usar, se tiver pro-

blemas para instalar o tabcmd. Os registros usam a convenção de

nomenclatura Tableau_Server_Command_Line_Utility_(<ver-

sion_code>)_##############.log.

l Linux

Observação: para executar o tabcmd emum computador Linux, você

deve instalar o Java 11. Em sistemas semelhantes ao RHEL, ele será ins-

talado como uma dependência ao instalar o tabcmd. Em sistemas

Ubuntu, você precisa instalar o Java 11 separadamente, se ele ainda não

estiver instalado.

A partir de julho de 2022, as distribuiçõesDebian não sãomais aceitas.

Para obter mais informações, consulte a postagem daComunidade do

Tableau.

a. Faça logon como umusuário com acesso sudo ao computador do

tabcmd.

b. Navegue até o diretório onde você copiou o pacote de .rpm ou .deb
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baixado.

l Emdistribuições emRHEL, incluindo o CentOS, execute o

comando a seguir:

sudo yum install tableau-tabcmd-<ver-

sion>.noarch.rpm

l EmUbuntu, execute o seguinte comando:

sudo apt-get install ./tableau-tabcmd-<ver-

sion>_all.deb

Para desinstalar o tabcmd de um computador Linux, consulte a documentação da vari-

edade Linux que você está executando.

6. (Opcional) Adicione o local totalmente qualificado onde o tabcmd está instalado no

caminho do sistema para permitir que você execute comandos tabcmd sem alterar

para esse local ou especificar o local com cada comando. As etapas para fazer isso

dependem do tipo e da versão do sistema operacional. Para obter mais informações,

consulte PATH_(variável).

Como usar o tabcmd

As etapas básicas para usar o tabcmd são as seguintes:

1. Abra o prompt de comando como umadministrador.

Observação: não use o PowerShell para executar comandos tabcmd noWin-

dows. O uso do PowerShell pode causar um comportamento inesperado.

2. Em um computador comWindows, se o tabcmd foi instalado em um computador que

não seja o nó inicial, altere para o diretório em que o tabcmd foi instalado.
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Emum computador com Linux, não é necessário mudar para o diretório de ins-

talação.

3. Execute o comando tabcmd.

Ao usar o tabcmd, você deve estabelecer uma sessão de servidor autenticado. A sessão

identifica o site do servidor ou do Tableau Cloud e o usuário que a executa. Você pode ini-

ciar uma sessão primeiro e especificar seu comando em seguida, ou você pode iniciar uma

sessão e executar o comando de uma vez.

Importante: caso esteja usando o tabcmd para executar mais de uma tarefa, você
deve executar uma tarefa após a outra (em série), em vez de aomesmo tempo (em

paralelo).

Os comandos (como login) e as opções (como -s, -u, etc.) não diferenciammai-

úsculas deminúsculas, mas os valores fornecidos por você (como User@Example.com)

diferenciammaiúsculas deminúsculas.

Exemplos

Ocomando a seguir demonstra como iniciar uma sessão com o Tableau Server chamada

tabserver.mycompany.com:

tabcmd login -s http://tabserver.mycompany.com -u admin -p

mypassword

Opróximo exemplomostra um comando que exclui uma pasta de trabalho chamada

Sales_Workbook:

tabcmd delete "Sales_Workbook"

Confira aqui como fazer tudo o que foi descrito acima com um comando; observe que não é

preciso usar login aqui:
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tabcmd delete "Sales_Workbook" -s http://tabserver.mycompany.com

-u admin -p mypassword

UmTableau Server pode executar vários sites. Quando uma pasta de trabalho está no site

Padrão de um servidor de vários sites, não é preciso especificar Padrão, o comando acima é

suficiente. No entanto, se o comando se aplicar somente a algo em um site diferente do

Padrão, você deverá especificar a ID desse site (consulte logon). Este é omesmo comando

para uma pasta de trabalho que está no siteWest Coast Sales (ID de site wsales):

tabcmd delete "Sales_Workbook" -s http://tabserver.mycompany.com

-t wsales -u admin -p mypassword

As opções -s, -t, -u, e -p estão entre as variáveis globais do tabcmd, que podem ser usa-

das com qualquer comando.

Para obter mais informações, consulte Comandos tabcmd.

Mensagens e registros de status

Quando um comando for bem-sucedido, o tabcmd retornará um código de status de zero.

Umamensagem de erro completa para códigos de status diferentes de zero é impressa

para stderr. Além disso, asmensagens de progresso ou informativas podem ser impressas

para stdout.

Um registro completo chamado tabcmd.log que inclui depuração, progresso emensagens
de erro é gravado em C:\Users\<username>\AppData\Local\Tableau\.

Comandos tabcmd

Observação: o utilitário de linha de comando tabcmd versão 2.0 está disponível no
Tableau tabcmd (nova janela). Essa nova versão permite executar comandos tabcmd

noMacOS e Linux e autenticar usando tokens de acesso pessoal, o que proporciona

compatibilidade com a autenticaçãomultifator. A versão 2.0 é baseada em endpoints

públicos disponíveis no Tableau Server Client (TSC) baseado emPython. Essa versão
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mais recente funciona com o Tableau Cloud e tem suporte limitado para o Tableau Ser-

ver.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Comandos tabcmd.

Você pode usar os seguintes comandos com a ferramenta de linha de comando tabcmd:

addusers (para um grupo)
createextracts
creategroup
createproject
createsite
createsiteusers
createusers
decryptextracts
deleteworkbook-name ou datasource-name
deleteextracts
deletegroup
deleteproject
deletesite
deletesiteusers
deleteusers
editdomain
editsite
encryptextracts
export
get url
initialuser
listdomains
listsites
logon
logout
publish
publishsamples
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reencryptextracts
refreshextracts
removeusers
reset_openid_sub
runschedule
set
syncgroup
upgradethumbnails
validateidpmetadata
version

addusers group-name

Adiciona usuários ao grupo especificado.

Exemplo

tabcmd addusers "Development" --users "users.csv"

Opções

--users

Adiciona os usuários do arquivo .csv conhecido ao grupo especificado. O arquivo
deve ser uma lista simples com um nome de usuário por linha. Os nomes de usuário
não diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Os usuários já devem ter sido cri-
ados no Tableau Server.

Se usar esse comando em arquivos.csv grandes no Tableau Server, um admi-
nistrador de servidor pode habilitar configurações que ajudem a melhorar o desem-
penho.

Para obter mais informações, consulte Diretrizes do arquivo de importação CSV.

--[no-]complete

Quando definida como complete, essa opção exige que todas as linhas sejam válidas
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para que qualquer alteração seja bem-sucedida. Se não especificada, --complete
será usada.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.
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-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.
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--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createextracts

Cria extrações para uma pasta de trabalho ou fonte de dados publicada.

Opções

-d, --datasource

O nome da fonte de dados de destino para a criação de extração.

--embedded-datasources

Uma lista de nomes das fontes de dados inseridas separadas por espaço na pasta
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de trabalho destino. Coloque nomes de fontes de dados entre aspas duplas se con-
tiverem espaços. Disponível somente ao criar extrações para uma pasta de trabalho.

--encrypt

Criar extração criptografada.

--include-all

Inclua todas as fontes de dados inseridas na pasta de trabalho de destino. Disponível
somente ao criar extrações para a pasta de trabalho.

--parent-project-path

Caminho do projeto principal que contém o recurso de destino. Deve especificar o
nome do projeto com --projeto.

--project

O nome do projeto que contém o recurso de destino. Necessário somente se a - pasta
de trabalho ou - fonte de dados for especificada. Se não especificado, o projeto
padrão 'Default' será usado.

-u, -url

O nome canônico do recurso conforme ele aparece na URL.

-w, -workbook

O nome da pasta de trabalho de destino para a criação de extração.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --
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user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
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de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.
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--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

creategroup group-name

Cria um grupo. Use addusers (para grupos locais) para adicionar usuários após a criação

do grupo. Usarsyncgroup (para grupos do Active Directory) para criar e sincronizar um

grupo do Tableau Server com umgrupo do Active Directory.

Exemplo

tabcmd creategroup "Development"

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.
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-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
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entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor
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responda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createproject project-name

Cria um projeto.

Exemplo

tabcmd createproject -n "Quarterly_Reports" -d "Workbooks

showing quarterly sales reports."

Opções

-n, --name

Especifica o nome do projeto que você deseja criar.

--parent-project-path

Especifica o nome do projeto principal para o projeto aninhado, como indicado na
opção -n. Por exemplo, para especificar um projeto denominado "aninhado" que
existe em um projeto "Principal", use a seguinte sintaxe: --parent-project-path
"Main" -n "Nested".

-d, --description
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Especifica uma descrição para o projeto.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.
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-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.
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--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createsite site-name

Cria um site.

Exemplos

Crie um site denominadoWest Coast Sales. Uma ID de site WestCoastSales será auto-

maticamente criada, o site não terá limite de cota de armazenamento e os administradores

de site poderão adicionar e remover usuários:

tabcmd createsite "West Coast Sales"

Crie um site denominado West Coast Sales com a ID de site wsales:
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tabcmd createsite "West Coast Sales" -r "wsales"

Impeça que os administradores de site adicionem usuários ao site:

tabcmd createsite "West Coast Sales" --no-site-mode

Defina uma cota de armazenamento, emMB:

tabcmd createsite "West Coast Sales" --storage-quota 100

Opções

-r, --url

Usada em URLs para especificar o site. Diferente do nome do site.

--user-quota

Número máximo de usuários que podem ser adicionados ao site.

--[no-]site-mode

Permite ou nega a administradores de site a capacidade de adicionar ou remover usu-
ários do site.

--storage-quota

Em MB, a quantidade de pastas de trabalho, extrações e fontes de dados que podem
ser armazenadas no site.

--extract-encryption-mode

Omodo de criptografia de extração do site pode ser imposto, habilitado ou desa-
bilitado. Para obter mais informações, consulte Extrair criptografia em repouso.

--run-now-enabled
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Permita ou negue aos usuários a execução manual de atualizações, fluxos ou agen-

damentos de extração. true para permitir que os usuários executem tarefas manu-

almente ou false para impedir que os usuários executem tarefas manualmente. Para

obter mais informações, consulte Configurações do servidor (geral e per-
sonalização).

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

2246 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server/pt-br/ssl_config_mutual.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/pt-br/ssl_config_mutual.htm


O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

Tableau Software 2247

Ajuda do Tableau Server noWindows



--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createsiteusers filename.csv

Adiciona usuários a um site, com base nas informações fornecidas em umarquivo de valo-

res separados por vírgula (CSV). Se o usuário ainda não tiver sido criado no servidor, o

comando cria o usuário antes de adicioná-lo ao site.

O arquivo CSV deve conter um oumais nomes de usuário e tambémpode incluir (para

cada usuário) senha, nome completo, tipo de licença, nível de administrador, publicador
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(sim/não) e endereço de e-mail. Pra obter informações sobre o formato do arquivo CSV,

consulte Diretrizes do arquivo de importação CSV.

Como uma alternativa à inclusão de permissões a nível do administrador ou publicador no

arquivo CSV, é possível transmitir informações a nível de acesso ao incluir a opção --role

e especificar a função no site que deseja atribuir aos usuários listados no arquivo CSV.

Por padrão, os usuários são adicionados ao site no qual você está logado. Para adicionar

usuários a um site diferente, inclua a opção global --site e especifique esse site. (Você

deve ter permissões para criar os usuários no site especificado.)

Se o servidor contiver vários sites, você não pode adicionar administradores do servidor (sis-

tema) por meio do comando createsiteusers. Em vez disso, use createusers. Se

você especificar a função no site ServerAdministrator para a opção --role, o

comando retornará um erro. Se o arquivo CSV incluir System como valor para o admi-

nistrador, o valor é ignorado e o usuário recebe o tipo de licença Unlicensed.

Se o servidor contiver somente um site (o site padrão), você pode especificar system para

o valor do administrador de um usuário, ou atémesmo atribuir a função no site Ser-

verAdministrator usando a opção --role, se deseja que todos os usuários no

arquivo CSV sejam administradores do sistema.

Por padrão, este comando cria usuários usando uma operação síncrona (ele aguarda que

todas as operações sejam concluídas antes de continuar). Você pode usar a opção --no-

wait para especificar uma operação assíncrona.

Melhorar o desempenho para arquivos CSV grandes

Umadministrador de servidor pode usar o comando tabadmin set para habilitar con-

figurações que ajudam amelhorar o desempenho de arquivosCSV grandes. Para obter

mais informações, consulte Melhorar o desempenho de grandes arquivosCSV passados

pelo tabcmd no tópico Diretrizes do arquivo de importação CSV.
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Autenticação local

Se o servidor estiver configurado para usar autenticação local, as informações no arquivo

CSV serão usadas para criar usuários.

Autenticação do Active Directory

Se o servidor estiver configurado para usar a autenticação do Active Directory, as infor-

mações do usuário serão importadas do Active Directory e as informações de senha e

nome amigável do arquivo CV serão ignoradas. Além disso, se um usuário for especificado

no arquivo CSV, mas existir um usuário correspondente no Active Directory, esse usuário

não será adicionado ao Tableau Server. Para os usuários do Active Directory, como não é

garantido que o nome de usuário seja exclusivo entre os domínios, você deverá incluir o

domínio como parte do nome de usuário. É possível especificar como domain\u-

sername ou username@domain.com; contudo, recomendamos usar o formato

domain\username. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de usuários

em implantações com armazenamentos de identidades externos.

Exemplo

tabcmd createsiteusers "users.csv" --role "Explorer"

Opções

--admin-type

Preterido. Em vez disso, use a opção --role.

--auth-type

Define o tipo de autenticação (Local ou SAML) para todos os usuários no arquivo
.csv. Se não for especificada, o padrão é Local.
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Observação: para usar a autenticação SAML, o site deve ser configurado para SAML
específico do site em definições do Tableau Server. Para obter informações, consulte

Configurar SAML para um site específico.

--[no-]complete

Preterido. Comportamento de erro padrão: se houver mais de 3 erros em um espaço
de dez linhas, então o comando falhará.

--no-publisher

Preterido. Em vez disso, use a opção --role.

--nowait

Não espera que os trabalhos assíncronos sejam concluídos.

--publisher

Preterido. Em vez disso, use a opção --role.

--role

Especifica uma função no site para todos os usuários no arquivo .csv. Quando você
deseja atribuir funções no site usando a opção --role, crie um arquivo CSV separado
para cada função no site.

Os valores válidos são: ServerAdministrator, SiteAdministratorCreator,
SiteAdministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, Explo-
rerCanPublish, Publisher, Explorer, Interactor, Viewer e Unlicensed.

O padrão é Unlicensed para novos usuários e inalterado para usuários existentes.
Os usuários são adicionados como não licenciados também no caso de uma ins-
talação de servidor com base em usuário e se o comando createsiteusers criar um
novo usuário, mas você já tiver atingido o limite de número de licenças para usuários.
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Observação: em um Tableau Server de vários sites, se você deseja atribuir a

função no site ServerAdministrator usando a opção --role, use o comando
createusers em vez do createsiteusers.

--silent-progress

Não exibe mensagens de progresso para o comando.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server
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AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.
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--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createusers filename.csv

Cria usuários no Tableau Server com base em informações fornecidas em umarquivo de

valores separados por vírgula (CSV).
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Oarquivo CSV deve conter um oumais nomes de usuário e tambémpode incluir (para cada

usuário) senha, nome completo, tipo de licença, nível de administrador, publicador (sim/não)

e endereço de e-mail. Pra obter informações sobre o formato do arquivo CSV, consulte Dire-

trizes do arquivo de importação CSV.

Como uma alternativa à inclusão de permissões a nível do administrador ou publicador no

arquivo CSV, é possível transmitir informações a nível de acesso ao incluir a opção --role

e especificar a função no site que deseja atribuir aos usuários listados no arquivo CSV.

Se o servidor tiver apenas um site (o site padrão), o usuário é criado e adicionado ao site. Se

o servidor tiver vários sites, o usuário é criado, mas não é adicionado a nenhum site. Para

adicionar usuários a um site, use createsiteusers.

No caso de uma instalação de servidor com base em usuário, se o comando criar um novo

usuário, mas você já tiver atingido o limite de número de licenças para usuários, esse usu-

ário será adicionado como não licenciado.

Autenticação local

Se o servidor estiver configurado para usar autenticação local, as informações no arquivo

CSV serão usadas para criar usuários.

Autenticação do Active Directory

Se o servidor estiver configurado para usar a autenticação do Active Directory, as infor-

mações do usuário serão importadas do Active Directory e as informações de senha e nome

amigável do arquivo CV serão ignoradas. Além disso, se um usuário for especificado no

arquivo CSV, mas existir um usuário correspondente no Active Directory, esse usuário não

será adicionado ao Tableau Server. Para os usuários do Active Directory, como não é garan-

tido que o nome de usuário seja exclusivo entre os domínios, você deverá incluir o domínio

como parte do nome de usuário. É possível especificar como domain\username ou user-

name@domain.com; contudo, recomendamos usar o formato domain\username. Para

obter mais informações, consulte Gerenciamento de usuários em implantações com arma-

zenamentos de identidades externos.

Tableau Software 2255

Ajuda do Tableau Server noWindows



Exemplo

tabcmd createusers "users.csv" --role "ServerAdministrator"

tabcmd createusers "users.csv"

Opções

--admin-type

Preterido. Em vez disso, use a opção --role.

--[no-]complete

Preterido. Comportamento de erro padrão: se houver mais de 3 erros em um espaço
de dez linhas, então o comando falhará.

--no-publisher

Preterido. Em vez disso, use a opção --role.

--nowait

Não espera que os trabalhos assíncronos sejam concluídos.

--publisher

Preterido. Em vez disso, use a opção --role.

-r, --role

Especifica uma função no site para todos os usuários no arquivo .csv. Quando você
deseja atribuir funções no site usando a opção --role, crie um arquivo CSV separado
para cada função no site.
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Os valores válidos são: ServerAdministrator, SiteAdministratorCreator,
SiteAdministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, Explo-
rerCanPublish, Publisher, Explorer, Interactor, Viewer e Unlicensed.

Em um servidor com vários sites, o comando não atribui o usuário a um site. Portanto,
as únicas funções no site que o comando atribuirá com sucesso são Ser-
verAdministrator e Unlicensed. Ao especificar qualquer outra função no site, o
comando atribui a função de Unlicensed.

Em um servidor de site único, o usuário é criado e adicionado ao site padrão usando a
função que você especificar.

No caso de uma instalação de servidor com base em usuário, se o comando criar um
novo usuário, mas você já tiver atingido o limite de número de licenças para usuários,
esse usuário será adicionado como não licenciado.

--silent-progress

Não exibe mensagens de progresso para o comando.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate
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Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.
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-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
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precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir
mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é
um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

decryptextracts

Descriptografa todas as extrações em um site. Se nenhum site for especificado, as extra-

ções no site padrão serão descriptografadas. Para obter mais informações, consulte

Extrair criptografia em repouso.

Dependendo do número e do tamanho das extrações, essa operação pode consumir recur-

sos significativos do servidor. Considere executar este comando fora do horário comercial

normal.

Exemplo

tabcmd decryptextracts "West Coast Sales"

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate
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Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.
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-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
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útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteworkbook-name ou datasource-name

Exclui do servidor a pasta de trabalho ou fonte de dados especificada.

Esse comando captura o nome da pasta de trabalho ou fonte de dados como está no ser-

vidor, e não o nome do arquivo de quando ele foi publicado.

Exemplo

tabcmd delete "Sales_Analysis"

Opções

-r, --project

O nome do projeto que contém a pasta de trabalho ou a fonte de dados a ser excluída.
Caso não esteja especificado, o projeto “Padrão” será adotado.

--parent-project-path

Especifica o nome do projeto principal para o projeto aninhado, como indicado na
opção -r. Por exemplo, para especificar um projeto denominado "aninhado" que
existe em um projeto "Principal", use a seguinte sintaxe: --parent-project-path
"Main" -r "Nested".

--workbook

O nome da pasta de trabalho que você deseja excluir.

--datasource

O nome da fonte de dados que você deseja excluir.
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Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

2264 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server/pt-br/ssl_config_mutual.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/pt-br/ssl_config_mutual.htm


--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos
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subsequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da
sessão. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteextracts

Exclui extrações para uma pasta de trabalho ou fonte de dados publicada.

Opções

-d, --datasource

O nome da fonte de dados de destino para a exclusão de extração.

--embedded-datasources

Uma lista de nomes das fontes de dados inseridas separadas por espaço na pasta
de trabalho destino. Coloque nomes de fontes de dados entre aspas duplas se con-
tiverem espaços. Disponível somente ao excluir extrações para uma pasta de
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trabalho.

--encrypt

Criar extração criptografada.

--include-all

Inclua todas as fontes de dados inseridas na pasta de trabalho de destino.

--parent-project-path

Caminho do projeto principal que contém o recurso de destino. Deve especificar o
nome do projeto com --projeto.

--project

O nome do projeto que contém o recurso de destino. Necessário somente se a - pasta
de trabalho ou - fonte de dados for especificada. Se não especificado, o projeto
padrão 'Default' será usado.

-u, -url

O nome canônico do recurso conforme ele aparece na URL.

-w, -workbook

O nome da pasta de trabalho de destino para a exclusão de extração.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser
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executados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por

cincominutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.
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-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout
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Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletegroup group-name

Exclui do servidor um grupo especificado.

Exemplo

tabcmd deletegroup "Development"

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.
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-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
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fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
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que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteproject project-name

Exclui do servidor um projeto especificado.

Ao usar tabcmd, só é possível especificar projetos de nível superior na hierarquia de um

projeto. Para automatizar tarefas que deseja realizar em umprojeto incluso em umprojeto

principal, use a chamada a API REST equivalente do Tableau.

Exemplo

tabcmd deleteproject "Designs"

Opção

--parent-project-path

Especifica o nome do projeto principal para o projeto aninhado, como indicado no
comando. Por exemplo, para especificar um projeto denominado "Designs" que existe
em um projeto "Principal", use a seguinte sintaxe: --parent-project-path "Main"

"Designs".

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco
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minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site
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Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o
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processamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor
responda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletesite site-name

Exclui do servidor um site especificado.

Exemplo

tabcmd deletesite "Development"

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.
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-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
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fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
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que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletesiteusers filename.csv

Exclui os usuários do site no qual você está logado. Os usuários que serão removidos são

especificados em umarquivo que contém uma lista simples de um nome de usuário por

linha. (Nenhuma informação adicional é necessária além do nome do usuário.)

Por padrão, se o servidor tiver apenas um site ou se o usuário pertencer a apenas um site, o

usuário tambémé removido do servidor. Em uma instalação do Tableau Server Enterprise,

se o servidor contiver vários sites, os usuários que recebem a função de site deAdmi-
nistrador de servidor são removidos do site, mas não do servidor.

Se o usuário possui conteúdo, a função de usuário é alterada paraNão licenciado, mas ele
não será removido do servidor ou site. O conteúdo ainda é propriedade desse usuário. Para

remover o usuário completamente, você deve alterar o proprietário do conteúdo e, em

seguida, tentar removê-lo novamente.

Se o usuário foi importado do Active Directory, ele é removido do site e, possivelmente, do

servidor. No entanto, o usuário não é excluído do Active Directory.

Exemplo

tabcmd deletesiteusers "users.csv"

Melhorar o desempenho para arquivos CSV grandes

Umadministrador de servidor pode usar o comando tabadmin set para habilitar con-

figurações que ajudam amelhorar o desempenho de arquivosCSV grandes. Para obter
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mais informações, consulte Melhorar o desempenho de grandes arquivosCSV passados

pelo tabcmd no tópico Diretrizes do arquivo de importação CSV.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para
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iniciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

Tableau Software 2281

Ajuda do Tableau Server noWindows



--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteusers filename.csv

Exclui os usuários listados no arquivo de valores separados por vírgula (.csv) espe-

cificado.

O arquivo.csv deve conter uma lista simples de um nome de usuário por linha.

Exemplo

tabcmd deleteusers "users.csv"
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Opções

--[no-]complete

Quando definida como --complete, essa opção exige que todas as linhas sejam váli-
das para que qualquer alteração seja bem-sucedida. Se não especificada, --com-
plete será usada.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

Tableau Software 2283

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server/pt-br/ssl_config_mutual.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/pt-br/ssl_config_mutual.htm


-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy
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Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

editdomain

Observação: como prática recomendada, você deve fazer backup do Tableau Server
antes de editar o domínio. O domínio é salvo no Repositório do Tableau e, se for
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alterado incorretamente, os administradores podem conseguir fazer logon.

Altera o apelido ou nome de domínio completo de um domínio do Active Directory no ser-

vidor. Um “apelido” de domínio é o nome de domínio NetBIOS doWindows.

É possível modificar o apelido para qualquer domínio que o servidor esteja usando. Em

geral, você podemodificar o nome de domínio completo de qualquer domínio, exceto

daquele que você usou para entrar. No entanto, caso o nome de usuário atualmente usado

por você para entrar esteja no domínio atual e no novo domínio, você podemodificar o

nome completo do domínio atual.

Para garantir que o Tableau Server possa se conectar a outros domínios do Active Direc-

tory, você tambémdeve especificar domínios secundários aos quais o Tableau Server se

conecta definindo a opção wgserver.domain.whitelist com o TSM. Para obter

mais informações sobre domínios secundários e configuração da conexão, consulte wgser-

ver.domain.whitelist.

Consulte Gerenciamento de usuários em implantações com armazenamentos de iden-

tidades externos para entender como vários domínios, mapeamento de nome de domínio e

nomes de usuário interagem com o Tableau Server.

Para visualizar uma lista de domínios, use listdomains.

Exemplos

tabcmd editdomain --id 2 --nickname "new-nickname"

tabcmd editdomain --id 3 --name "new-name"

Opções

--id

A ID de domínio para alterar. Para obter uma lista de IDs de domínio, use listdomains.
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--name

O novo nome para o domínio.

--nickname

O novo apelido para o domínio.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.
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-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy
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Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

editsite site-name

Altera o nome de um site ou o nome de sua pastaWeb. Você tambémpode usar esse

comando para permitir ou negar aos administradores de site a capacidade de adicionar e

remover usuários ou impedir que os usuários executem determinadas tarefasmanu-
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almente. Se os administradores de site tiverem direitos de gerenciamento de usuário, você

poderá especificar quantos usuários eles podem adicionar a um site.

Exemplos

tabcmd editsite wc_sales --site-name "West Coast Sales"

tabcmd editsite wc_sales --site-id "wsales"

tabcmd editsite wsales --status ACTIVE

tabcmd editsite wsales --user-quota 50

Opções

--site-name

O nome do site que é exibido.

--site-id

Usada na URL para identificar o site de forma exclusiva.

--user-quota

Número máximo de usuários que podem ser membros do site.

--[no-]site-mode

Permitir ou impedir que os administradores de site adicionem usuários ao site.

--status

Defina como ACTIVE para ativar um site ou SUSPENDED para suspender um site.

--storage-quota
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Em MB, a quantidade de pastas de trabalho, extrações e fontes de dados que podem
ser armazenadas no site.

--extract-encryption-mode

Omodo de criptografia de extração do site pode ser imposto, habilitado ou desa-
bilitado. Para obter mais informações, consulte Extrair criptografia em repouso.
Dependendo do número e do tamanho das extrações, essa operação pode consumir
recursos significativos do servidor.

--run-now-enabled

Permita ou negue aos usuários a execução manual de atualizações, fluxos ou agen-

damentos de extração. true para permitir que os usuários executem tarefas manu-

almente ou false para impedir que os usuários executem tarefas manualmente. Para

obter mais informações, consulte Configurações do servidor (geral e personalização).

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.
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Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy
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Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
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valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

encryptextracts

Criptografa todas as extrações em um site. Se nenhum site for especificado, as extrações

no site padrão serão criptografadas. Para obter mais informações, consulte Extrair crip-

tografia em repouso.

Dependendo do número e do tamanho das extrações, essa operação pode consumir recur-

sos significativos do servidor. Considere executar este comando fora do horário comercial

normal.

Exemplo

tabcmd encryptextracts "West Coast Sales"

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.
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Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy
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Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -
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430105/Sheet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

export

Exporta uma exibição ou pasta de trabalho do Tableau Server e a salva em umarquivo.

Esse comando tambémpode exportar apenas os dados usados para uma exibição. Os

dados de visualização são exportados no nível de resumo. Para exportar dados detalhados,

você deve usar a interface de usuário do Tableau Server. Para obter detalhes, consulte Bai-

xar exibições e pastas de trabalho.

Observe o seguinte quando for usar esse comando:

l Permissões: Para exportar, você deve ter a permissãoExportar imagem. Por

padrão, essa permissão é autorizada ou herdada para todas as funções, embora as

permissões possam ser definidas por pasta de trabalho ou exibição.

l Exportando dados: Para exportar apenas os dados para uma exibição, use a opção
--csv. Ela exporta os dados de resumo usados em uma exibição para um arquivo

.csv.

l Como especificar a exibição, a pasta de trabalho ou os dados a serem expor-
tados:

l Use parte da URL para identificar o que será exportado, especialmente a

cadeia de caracteres "workbook/view" já que ela aparece na URL da pasta

de trabalho ou da exibição. Não use o “nome amigável” e exclua a ID de sessão

:iid=<n> do final da URL.

Por exemplo, a exibição de amostra do Tableau Temperaturas globais na pasta

de trabalhoRegional tem umaURL parecida com essa: <server_name>/#/-
views/Regional/GlobalTemperatures?:iid=3
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Para exportar a exibiçãoGlobal Temperatures, use a cadeia de caracteres

Regional/GlobalTemperatures.

Nãouse Regional/Global Temperatures ou Regi-

onal/GlobalTemperatures?:iid=3.

l Se o servidor executa vários sites e a exibição ou a pasta de trabalho está em

um site que não seja o Padrão, use -t <site_id>.

l Para exportar uma pasta de trabalho, obtenha a cadeia de caracteres da URL

ao abrir uma exibição da pasta e a inclua na cadeia que for usar.

No exemplo acima, para exportar a pasta de trabalhoRegional, use a cadeia

de caracteres Regional/GlobalTemperatures.

l Para exportar uma pasta de trabalho, ela deve ter sido publicada com a opção

Mostrar planilhas como guias selecionada na caixa de diálogo Publicar do
Tableau Desktop.

Observação: não é possível exportar a pasta de trabalho do Tableau que con-
tém as exibições administrativas.

l Para filtrar os dados que você baixa, adicione um filtro de parâmetro usando

este formato:

?<filter_name>=value

ou, se filtrar em umparâmetro e esse parâmetro tiver um nome de exibição

que corresponda ao nome de umamedida ou dimensão:

?Parameters.<filter_name>=value

l O formato do arquivo salvo: Suas opções de formato dependem do que está

sendo exportado. Uma pasta de trabalho somente pode ser exportada como um

PDF, usando o argumento --fullpdf. É possível exportar uma exibição como um
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PDF (--pdf) ou umPNG (--png).

l O nome e o local do arquivo salvo (opcional): Se você não informar um nome, ele

será derivado do nome de exibição ou pasta de trabalho. Se você não informar um

local, o arquivo será salvo em seu diretório de trabalho atual. Caso contrário, você

poderá especificar um caminho completo ou um que seja relativo ao seu diretório de

trabalho atual.

Observação: você deve incluir uma extensão de nome de arquivo, por exemplo,
.csv ou .pdf. O comando não adiciona automaticamente uma extensão ao

nome de arquivo que você fornece.

l Objetos de página da Web do painel não incluídos em exportações para PDF:
Um painel pode conter opcionalmente um objeto de página daWeb. Se você estiver

executando uma exportação para PDF de um painel que contém umobjeto de página

daWeb, esse objeto não será incluído no PDF.

l Caracteres não-ASCII e não padrão e exportações de PDF: se você tiver expor-
tando uma exibição ou pasta de trabalho com umnome que inclua um caractere fora

do conjunto de caracteres ASCII ou não padrão, será necessário codificar o caractere

comURL (ou codificar com percentual).

Por exemplo, se o seu comando inclui a cidade Zürich, é necessário codificá-lo com

URL como Z%C3%BCrich:

tabcmd export "/Cities/Sheet1?locationCity=Z%C3%BCrich" -

fullpdf

Limpeza do cache para usar dados em tempo real

Opcionalmente, você pode adicionar o parâmetro de URL ?:refresh=yes para forçar

uma consulta de dados atualizados em vez de extrair os resultados do cache. Se você esti-

ver usando o tabcmd com seu próprio script e o parâmetro de URL refresh estiver sendo

muito usado, isso poderá prejudicar o desempenho. É recomendável usar refresh
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somente quando dados em tempo real são necessários, por exemplo, em umpainel único

em vez de uma pasta de trabalho inteira.

Exemplos

Exibições

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --csv -f "Weekly-

Report.csv"

tabcmd export -t Sales "Sales/Sales_Analysis" --pdf -f "C:\Ta-

bleau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth" --png

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth?:refresh=yes" --png

Pastas de trabalho

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --fullpdf

tabcmd export "Sales/Sales_Analysis" --fullpdf --pagesize

tabloid -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

Opções

-f, --filename

Salva o arquivo com o nome de arquivo e extensão fornecidos.

--csv

Somente exibição. Exporte os dados da exibição (dados de resumo) no
formato.csv.

--pdf

Somente exibição. Exportar como PDF.
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--png

Somente exibição. Exportar como imagem em formato.png.

--fullpdf

Somente pasta de trabalho. Exportar como PDF. É preciso que a pasta de trabalho

tenha sido publicada com a opçãoMostrar planilhas como guias habilitada.

--pagelayout

Define a orientação da página (landscape ou portrait) do PDF exportado. Se não
especificada, sua configuração do Tableau Desktop será usada.

--pagesize

Define o tamanho da página do PFD exportado como o seguinte: unspecified, let-
ter, legal, note folio, tabloid, ledger, statement, executive, a3, a4, a5, b4,
b5 ou quarto. O padrão é letter.

--width

Define a largura em pixels. O padrão é 800 px.

--height

Define a altura em pixels. O padrão é 600 px.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco
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minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

2302 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server/pt-br/ssl_config_mutual.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/pt-br/ssl_config_mutual.htm


Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o
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processamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor
responda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

get url

Obtém o recurso de Tableau Server que é representado pela URL (parcial) especificada. O

resultado é retornado como umarquivo.

Observe o seguinte quando for usar esse comando:

l Permissões: para obter um arquivo, você deve ter a permissãoBaixar/salvar na
Web como. Por padrão, essa permissão é autorizada ou herdada para todas as fun-
ções, embora as permissões possam ser definidas por pasta de trabalho ou exibição.

l Especificando uma exibição ou pasta de trabalho para obter: você pode espe-
cificar uma exibição para obter usando a cadeia de caracteres "/vi-

ews/<workbookname>/<viewname>.<extension>"e especificar uma pasta

de trabalho para obter usando a cadeia de caracteres "/work-

books/<workbookname>.<extension>". Substitua <workbookname> e

<viewname> com os nomes da pasta de trabalho e exibição, àmedida que apa-

recem naURL, quando você abre a exibição em umnavegador e substitui

<extension> pelo tipo de arquivo que deseja salvar. Não use a ID da sessão no final

da URL (?:iid=<n>) ou o nome "amigável"da pasta de trabalho ou exibição.
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Por exemplo, ao abrir Totais regionais de uma exibição em uma pasta de trabalho cha-

madaResumo demétricas, a URL ficará parecida com:

/views/MetricsSummary_1/RegionalTotals?:iid=1

Use a cadeia de caracteres /views/MetricsSummary_1/Re-

gionalTotals.<extension> para obter a exibição.

Use a cadeia de caracteres /workbooks/MetricsSummary_1.<extension>

para obter a pasta de trabalho.

Ao baixar pastas de trabalho e exibições de Tableau Server, o conteúdo do arquivo

.twb ou .twbx é armazenado em texto simples. Todos os dados, incluindo valores de fil-

tro que podem fornecer pistas semânticas para os dados, poderão ser lidos por qual-

quer pessoa que abrir o arquivo.

l Extensão do arquivo: a URL deve incluir uma extensão de arquivo. A extensão

determina o que é retornado. Uma exibição pode ser retornada no formato PDF,

PNGouCSV (somente dados de resumo). Uma pasta de trabalho do Tableau

retorna como TWB se ele se conectar a uma fonte de dados publicada ou usar uma

conexão ativa, ou umTWBX caso se conecte a uma extração de dados.

Observação: se você estiver baixando uma exibição para um arquivo PDF ou

PNGe incluir um parâmetro --filename com a extensão .pdf ou .png, não

será necessário incluir uma extensão .pdf ou .png na URL.

l O nome e o local do arquivo salvo (opcional): o nome que você usa para --file-
name deve incluir a extensão do arquivo. Se você não informar um nome e extensão

de arquivo, ambos serão derivados da cadeia de caracteres de URL. Se você não

informar um local, o arquivo será salvo em seu diretório de trabalho atual. Caso con-

trário, você poderá especificar um caminho completo ou um que seja relativo ao seu

diretório de trabalho atual.
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l Tamanho do PNG (opcional): se o arquivo salvo estiver emPNG, você poderá espe-

cificar o tamanho, em pixels, na URL.

Limpeza do cache para usar dados em tempo real

Opcionalmente, você pode adicionar o parâmetro de URL ?:refresh=yes para forçar

uma consulta de dados atualizados em vez de extrair os resultados do cache. Se você esti-

ver usando o tabcmd com seu próprio script, usar demais o parâmetro refresh poderá ter

um impacto negativo sobre o desempenho. É recomendável usar refresh somente

quando dados em tempo real são necessários, por exemplo, em umpainel único em vez de

uma pasta de trabalho inteira.

Exemplos

Exibições

tabcmd get "/views/Sales_Analysis/Sales_Report.png" --filename

"Weekly-Report.png"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.pdf" -f "Q1G-

rowth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth" -f "Q1Growth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.csv"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:size=640,480"

-f growth.png

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:refresh=yes" -

f growth.png

Pastas de trabalho

tabcmd get "/workbooks/Sales_Analysis.twb" -f "C:\Tableau_Work-

books\Weekly-Reports.twb"
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Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.
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--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos
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subsequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da
sessão. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

initialuser

Crie o usuário administrativo inicial em um servidor que não tenha um usuário administrativo

inicial definido.

Observação: o comando tabcmd initialuser não requer autenticação no Tableau Ser-
ver, mas deve sr executado no nó inicial do servidor.

Observações:

l o comando tabcmd initialuser não requer autenticação no Tableau Server, mas
deve sr executado no nó inicial do servidor.

l O valor de username não pode incluir uma arroba (@), a menos que o sufixo do
nome de usuário corresponda ao domínio primário do Tableau Server. Por exemplo,
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se o Tableau Server se conectar ao domínio "myco.com", o nome de usuário
"user@example.com@myco.com" não pode ser usado.

Exemplos

tabcmd initialuser --username "admin" --password "password" --

server http://localhost

tabcmd initialuser --username "admin" --password "password" --

friendly "Tableau Admin" --server http://localhost

Para solicitar a senha no shell, não inclua o parâmetro --password no comando. Por

exemplo:

tabcmd initialuser --username "admin" --server http://localhost

Opções

-f, --friendly

Cria o usuário administrativo inicial com o nome de exibição.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.
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-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
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fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
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que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

listdomains

Exibe uma lista de domínios do Active Directory que estão em uso no servidor, juntamente

com os seus apelidos e IDs. Se o servidor estiver configurado para usar a autenticação

local, o comando retorna apenas o nome de domínio local.

Exemplo

tabcmd listdomains

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.
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Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy
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Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
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valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

listsites

Retorna uma lista de sites aos quais o usuário conectado pertence.

Exemplo

tabcmd listsites --username adam --password mypassword

Opções

--get-extract-encryption-mode

Omodo de criptografia de extração do site pode ser imposto, habilitado ou desa-
bilitado. Para obter mais informações, consulte Extrair criptografia em repouso.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.
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Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy
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Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -
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430105/Sheet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

logon

Umusuário do Tableau Server faz logon.

Use as opções globais --server, --site, --username, --password para criar uma

sessão.

Observação: quando você usa o comando tabcmd login, não é possível usar o logon
único (SSO, single-sign-on) do SAML, mesmo se o servidor estiver configurado para

usar o SAML. Para entrar, você deve inserir o nome de usuário e senha de um usuário

criado no servidor. Você terá as permissões do usuário do Tableau Server pelo qual

está logado. Para obter mais informações, consulte Definir funções dos usuários no site

e Permissões.

Se quiser fazer logon usando asmesmas informações que já foram usadas para criar uma

sessão, basta especificar a opção --password. Serão usados o nome de usuário e ser-

vidor armazenados no cookie.

Se o servidor estiver usando uma porta diferente de 80 (o padrão), você deverá especificá-

la.

Você só precisa da opção --site (-t) quando o servidor está executando vários sites e

você está se conectando a um site que não seja o padrão. Se você não fornecer uma senha,

uma será solicitada. Se a opção --no-prompt for especificada e nenhuma senha for for-

necida, o comando falhará.

Após o logon, a sessão continuará até expirar no servidor ou até que o comando logout

seja executado.

Exemplo
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Conecta o usuário jsmith ao Tableau Server que executa no computador local:

tabcmd login -s http://localhost -u jsmith -p password

Conecta o administrador ao site Sales no sales-server:

tabcmd login -s http://sales-server -t Sales -u administrator -

p password

tabcmd login -s http://sales-server:8000 -t Sales -u admi-

nistrator -p password

Conecta o administrador ao site Sales no sales-server com o uso do SSL, mas não valida o

certificado SSL do servidor:

tabcmd login --no-certcheck -s https://sales-server -t Sales -u

administrator -p password

Estabelece um proxy avançado e uma porta para localhost:

tabcmd login --proxy myfwdproxyserver:8888 -s http://localhost

-u jsmith -p password

Conecta o usuário jsmith ao proxy reverso com o uso do SSL:

tabcmd login -s https://myreverseproxy -u jsmith -p password

Opções

-s, --server

Se o comando for executado de um computador com o Tableau Server que faça
parte da rede, é possível usar http://localhost. Caso contrário, especifique a
URL do computador, por exemplo, http://bigbox.myco.com ou http://bigbox.

Se o servidor estiver usando SSL, você precisará especificar https:// na URL do
computador.
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No Tableau Cloud especifique a URL https://online.tableau.com.

-t, --site

Inclua essa opção caso o servidor tenha vários sites e você esteja fazendo logon em
um site que não seja o padrão.

A ID do site é usada na URL para identificá-lo com exclusividade. Por exemplo, um site
chamado West Coast Sales pode ter uma ID west-coast-sales.

-u, --username

O nome de usuário do usuário que faz o logon. Para o Tableau Cloud, o nome de usu-
ário é o endereço de e-mail do usuário.

-p, --password

Senha do usuário especificada para --username. Se você não fornecer uma senha,
uma será solicitada.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo fornecido filename.txt em vez
de na linha de comando para aumento da segurança.

-x, --proxy

Use para especificar o servidor proxy HTTP e a porta (Host:Porta) para a solicitação
de tabcmd.

--no-prompt

Não solicite uma senha. Se nenhuma senha for especificada, o comando login
falhará.
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--no-proxy

Não use um servidor proxy HTTP.

--cookie

Salva a ID de sessão no logon. Os comandos subsequentes não exigirão logon. Este
valor é o padrão para o comando.

--no-cookie

Não salve as informações de ID da sessão após um logon bem-sucedido. Os coman-
dos subsequentes exigirão logon.

--timeout SECONDS

O número de segundos que o servidor deve esperar antes de processar o comando
login. Padrão: 30 segundos.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.
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Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy
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Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -
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430105/Sheet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

logout

Faz logout no servidor.

Exemplo

tabcmd logout

publish filename.twb(x), filename.tds(x), or filename.hyper

Publica a pasta de trabalho (.twb(x)), fonte de dados (.tds(x)) ou extração (.hyper) espe-

cificadas no Tableau Server.

Por padrão, se você estiver publicando uma pasta de trabalho, todas as planilhas da pasta

de trabalho serão publicadas sem nomes de usuário ou senhas de banco de dados.

As permissões inicialmente atribuídas à pasta de trabalho ou fonte de dados são copiadas

do projeto onde o arquivo é publicado. As permissões para o recurso publicado podem ser

alteradas depois que o arquivo for publicado. 

Se a pasta de trabalho contiver filtros de usuário, será preciso especificar uma das opções

deminiatura.

Exemplo

tabcmd publish "analysis.twbx" -n "Sales_Analysis" --db-username

"jsmith" --db-password "secret-password"

tabcmd publish "analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis"

--oauth-username "user-name" --save-oauth

Se o arquivo não estiver nomesmo diretório de tabcmd, inclua o caminho completo do

arquivo.
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Exemplo

tabcmd publish "\\computer\volume\Tableau Work-

books\analysis.twbx" -n "Sales_Analysis" --db-username "jsmith"

--db-password "secret-password"

tabcmd publish "\\computer\volume\Tableau Workbooks\analysis_

sfdc.hyper" -n "Sales Analysis" --oauth-username "username" --

save-oauth

Opções

-n, --name

Nome da pasta de trabalho ou fonte de dados no servidor. Se omitida, a pasta de tra-
balho, fonte de dados ou extração de dados terá o nome do arquivo.

-o, --overwrite

Substitui a pasta de trabalho, fonte de dados ou extração de dados se ela já existir no
servidor.

-r, --project

Publica a pasta de trabalho, fonte de dados ou extração de dados no projeto espe-
cificado. Publica no projeto “padrão” se não for especificado.

--parent-project-path

Especifica o nome do projeto principal para o projeto aninhado, como indicado na
opção -r. Por exemplo, para especificar um projeto denominado "aninhado" que
existe em um projeto "Principal", use a seguinte sintaxe: --parent-project-path
"Main" -r "Nested".

--db-username
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Use essa opção para publicar um nome de usuário de banco de dados com a pasta de
trabalho, fonte de dados ou extração de dados.

--db-password

Use essa opção para publicar uma senha de banco de dados com a pasta de tra-
balho, fonte de dados ou extração.

--save-db-password

Armazena a senha de banco de dados fornecida no servidor.

--oauth-username

Endereço de e-mail da conta do usuário. Conecta o usuário por meio de uma conexão
OAuth pré-configurada, caso o usuário já tenha um token de acesso salvo para a
fonte de dados na nuvem especificada em --name. Os tokens de acesso são geren-
ciados nas preferências do usuário.

Para conexões OAuth existentes com a fonte de dados, use essa opção em vez de --
db-username e --db-password.

--save-oauth

Salva a credencial especificada por --oauth-username como credencial inserida na
pasta de trabalho ou fonte de dados publicada.

Subsequentemente, quando o publicador ou administrador do servidor faz logon no
servidor e edita a conexão dessa pasta de trabalho ou fonte de dados, as con-
figurações da conexão mostrarão essa credencial OAuth como inserida no conteúdo.

Se quiser agendar atualizações de extração após publicar, você precisará incluir essa
opção em --oauth-username. Isso é análogo a usar --save-db-password com
uma conexão de banco de dados tradicional.

--thumbnail-username
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Se a pasta de trabalho contiver filtros de usuário, as miniaturas serão geradas com
base no que o usuário especificado pode ver. Não pode ser especificada quando a
opção --thumbnail-group estiver definida.

--thumbnail-group

Se a pasta de trabalho contiver filtros de usuário, as miniaturas serão geradas com
base no que o grupo especificado pode ver. Não pode ser especificada quando a
opção --thumbnail-username estiver definida.

--tabbed

Quando uma pasta de trabalho com exibições com guias é publicada, cada planilha
torna-se uma guia que os visualizadores podem usar para navegar pela pasta de tra-
balho. Observe que essa configuração substituirá qualquer segurança no nível de pla-
nilha.

--append

Anexa o arquivo de extração à fonte de dados existente.

--replace

Usa o arquivo de extração para substituir a fonte de dados existente.

--disable-uploader

Desabilita o carregador de arquivos incremental.

--restart

Reinicia o upload do arquivo.

--encrypt-extracts

Criptografa extrações ao publicar uma pasta de trabalho, fonte de dados ou extração
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no servidor. Para obter mais informações, consulte Extrair criptografia em repouso.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.
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-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.
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--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

publishsamples

Descrição

Publica pastas de trabalho de amostra do Tableau ao projeto especificado. Qualquer amos-

tra existente será substituída.

Sintaxe

tabcmd publishsamples -n [project name] [Global options]

Exemplo

Publique amostras no prijeto Vendas internas no site Padrão, como o usuário jsmith.
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tabcmd publishsamples -n "Inside Sales" -t "" -s localhost --

username "jsmith" --password "secret-password"

Opções

-n, --name

Obrigatório. Publica amostras do Tableau ao projeto especificado. Se o nome do pro-
jeto incluir espaços, insira-o entre aspas.

--parent-project-path

Especifica o nome do projeto principal para o projeto aninhado, como indicado na
opção -n. Por exemplo, para especificar um projeto denominado "aninhado" que
existe em um projeto "Principal", use a seguinte sintaxe: --parent-project-path
"Main" -n "Nested".

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.
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Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy
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Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -

2334 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



430105/Sheet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

reencryptextracts

Criptografa novamente todas as extrações em um site com novas chaves de criptografia.

Esse comando vai regenerar a chave de criptografia e a chave de criptografia de dados.

Você deve especificar um site. Para obter mais informações, consulte Extrair criptografia em

repouso.

Dependendo do número e do tamanho das extrações, essa operação pode consumir recur-

sos significativos do servidor. Considere executar este comando fora do horário comercial

normal.

Exemplos

tabcmd reencryptextracts "Default"

tabcmd reencryptextracts "West Coast Sales"

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate
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Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.
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-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso

Tableau Software 2337

Ajuda do Tableau Server noWindows



precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir
mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é
um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

refreshextractsworkbook-name or datasource-name

Faz uma atualização completa ou incremental de extrações que pertencem à pasta de tra-

balho ou fonte de dados especificada.

Esse comando captura o nome da pasta de trabalho ou fonte de dados como ele aparece

no servidor, e não o nome do arquivo quando ele foi publicado. Apenas um administrador

ou o proprietário da pasta de trabalho ou fonte de dados tem permissão para executar essa

operação.

Observação: estemétodo falhará e resultará em umerro se o Administrador do ser-

vidor tiver desativado a configuraçãoExecutar agora para o site. Para obter mais
informações, consulte Configurações do Tableau Server.

Exemplos

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --datasource

sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --parent-pro-

ject-path "Main" --project "Sales External" --datasource sales_

ds

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook"

tabcmd refreshextracts --url SalesAnalysis

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook" --
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addcalculations

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds --remo-

vecalculations

Opções

--incremental

Executa a operação de atualização incremental.

--synchronous

Adiciona a operação de atualização completa à fila usada pelo processador em
segundo plano para ser executada assim que o processador em segundo plano esti-
ver disponível. Se um processador em segundo plano estiver disponível, a operação é
executada imediamente. A operação de atualização aparece no relatório de Tarefas
em segundo plano.

Durante uma atualização síncrona, o tabcmdmantém uma conexão em tempo real
com o servidor, enquanto a operação de atualização está em andamento, sondando a
cada segundo até que o trabalho em segundo plano esteja concluído.

--workbook

O nome da pasta de trabalho que contém extrações para atualização. Se a pasta de
trabalho tiver espaços no nome, coloque-o entre aspas.

--datasource

O nome da fonte de dados que contém extrações para atualização.

--project

" --workbook ou --datasource para identificar uma pasta de trabalho ou fonte de

dados em um projeto que não seja o padrão. Caso não esteja especificado, o projeto
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Padrão será adotado.

--parent-project-path

Especifica o nome do projeto principal para o projeto aninhado, como indicado na
opção --project.

Por exemplo:

l Para especificar um projeto denominado "aninhado" que existe em um projeto
"Principal", use a seguinte sintaxe:

l --parent-project-path "Main" --project "Nested"

l Para especificar um projeto chamado "Aninhado2" que está aninhado dentro
do projeto "Aninhado": 

l --parent-project-path "Main/Nested" --project "Nes-

ted2"

--url

O nome da pasta de trabalho conforme ele aparece no URL. Uma pasta de trabalho
publicada como “Análise de vendas” tem um nome de URL “SalesAnalysis”.

--addcalculations

Use com --workbook para materializar os cálculos na extração inserida da pasta de
trabalho ou --datasource para materializar os cálculos na fonte de dados de extra-
ção. Adiciona a operação à consulta usada pelo processo do processador em
segundo plano. Se um processador em segundo plano estiver disponível, a operação

é executada imediatamente. Essa operação aparece na exibição administrativa Tare-
fas em segundo plano para extrações .

--removecalculations

Use com --workbook ou --datasource para remover cálculos que foram
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materializados previamente. Adiciona a operação à consulta usada pelo processo do
processador em segundo plano. Se um processador em segundo plano estiver dis-
ponível, a operação é executada imediatamente. Essa operação aparece na exibição

administrativa Tarefas em segundo plano para extrações .

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
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a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.
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--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

reset_openid_sub

Limpa os identificadores doOpenID Connect (valores secundários) que já foram associados

às identidades do Tableau Server. Consulte Alteração de IdPs no Tableau Server para o

OpenID Connect.

Exemplo

tabcmd reset_openid_sub --target-username jsmith
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Opções

--target-username

Limpa o valor secundário do usuário individual especificado.

--all

Limpa os valores secundários de todos os usuários.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server
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AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.
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--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

removeusers group-name

Remove usuários do grupo especificado.

Exemplo
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tabcmd removeusers "Development" --users "users.csv"

Opções

--users

Remove os usuários no arquivo.csv fornecido do grupo especificado. O arquivo deve
ser uma lista simples com um nome de usuário por linha.

Se usar esse comando em arquivos.csv grandes no Tableau Server, um admi-
nistrador de servidor pode habilitar configurações que ajudem a melhorar o desem-

penho. Para mais informações, consulteMelhorar o desempenho de grandes
arquivosCSV passados pelo tabcmd

--[no-]complete

Exige que todas as linhas sejam válidas para que qualquer alteração seja bem-suce-
dida. Se não especificada, --complete será usada.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.
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Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy
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Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
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valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

runschedule schedule-name

Executa as tarefas no agendamento especificado para o site no qual você está conectado

nomomento. Você não pode executar isso para todos os sites usando tabcmd. Para exe-

cutar as tarefas na agenda para todos os sites, faça login na interface daWeb, na página

Agendas, selecione Todos os sites e execute agora na agenda.

Esse comando captura o nome da agenda como está especificado no servidor.

Esse comando não está disponível para o Tableau Cloud.

Observação: estemétodo falhará e resultará em umerro se o Administrador do ser-

vidor tiver desativado a configuraçãoExecutar agora para o site. Para obter mais
informações, consulte Configurações do Tableau Server.

Exemplo

tabcmd runschedule "5AM Sales Refresh"

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.
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-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
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entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor
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responda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

set setting

Habilita a configuração especificada no servidor. Os detalhes sobre cada configuração

podem ser vistos na páginaManutenção do servidor.

Use um ponto de exclamação em frente ao nome da configuração para desabilitá-la. É pos-

sível habilitar ou desabilitar as seguintes configurações:

l allow_scheduling

l embedded_credentials

l remember_passwords_forever

Exemplo

tabcmd set embedded_credentials

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser
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executados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por

cincominutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.
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-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout
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Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

syncgroup group-name

Sincroniza um grupo do Tableau Server com umdo Active Directory. Caso o grupo do

Tableau Server ainda não exista, ele é criado e sincronizado com o grupo do Active Direc-

tory especificado.

Se o nome do grupo em si inclui um caractere "@" (a não ser como separador de

domínio) será necessário fazer referência ao símbolo usando o formato hex "\0x40".

Exemplo

tabcmd syncgroup "Development"

tabcmd syncgroup "Dev\0x40West"

Observação: caso sincronize um grupo no qual você émembro, as alterações feitas

usando este comando não serão aplicadas ao seu usuário. Por exemplo, caso use

este comando para remover o direito de administrador de usuários em umgrupo no

qual émembro, você ainda será um administrador ao finalizar o comando.
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Opções

--grant-license-mode <grant-license-mode>

Especifica se uma função deve ser concedida no logon. O padrão é on-sync. Os valo-
res válidos são: on-login, on-sync. Se nenhum valor for especificado, pressupõe-se
que seja on-sync, e a função padrão será concedida quando o grupo estiver sin-

cronizado. Para obter mais informações, consulteModificação das funções de usuário
com a Atribuição de função no logon.

--no-publisher

Preterido. Em vez disso, use a opção --role.

--overwritesiterole

Use --role para permitir que a função de site de um usuário seja sobrescrita por uma
função com menos privilégios. Por padrão, a função de site de um usuário pode ser
promovida ao usar --role, mas não pode ser rebaixada. A opção --overw-
ritesiterole rebaixa as funções de site de usuários, portanto use-a com cuidado.

--publisher

Preterido. Em vez disso, use a opção --role.

-r, --role

Especifica uma função no site para os usuários no grupo. O padrão é Unlicensed.

Os valores válidos são: SiteAdministratorCreator, SiteAd-
ministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish,
Publisher, Explorer, Interactor, Viewer, Unlicensed.

--silent-progress

Não exibe mensagens de progresso para o comando.
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Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.
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--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de auten-
ticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a for-
necer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos
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subsequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da
sessão. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

upgradethumbnails

Começa e interrompe o trabalho de Atualizar miniaturas. Para saber mais, consulte Tarefa

Atualizar miniaturas.

Exemplos

Para iniciar o trabalho de Atualizar miniaturas:

tabcmd upgradethumbnails --server <serverURL>

Para parar o trabalho de Atualizar miniaturas em andamento:

tabcmd upgradethumbnails --server <serverURL> --stop
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Opções

--stop

Quando especificado, interrompe o trabalho de Atualizar miniaturas em andamento.
Se essa opção não for especificada, o trabalho de Atualizar miniatura será iniciado.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.
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-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy
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Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

validateidpmetadata

Identifica sites do Tableau Server configurados com IdPs usando o algoritmo de resumo

inseguro, SHA-1. Este comando também identifica IdPs que estão usando certificados com

um tamanho de chave RSA insuficiente ou tamanho de curva elíptica.
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Observação: este comando está disponível apenas para SAML específico do site.
Para obter mais informações, consulte Configurar SAML para um site específico.

Opções

--digest-algorithms <ALGORITHMS>

Uma lista de algoritmos de resumo separados por espaço. Os valores legais são
sha1 esha256 . Se não for especificado, o servidor usará os valores da definição de

configuração do servidor,wgserver.saml.blocklisted_digest_algorithms.

--min-allowed-elliptic-curve-size <SIZE>

Se não for especificado, o servidor usará os valores da definição de configuração do

servidor,wgserver.saml.min_allowed.elliptic_curve_size.

--min-allowed-rsa-key-size <SIZE>

Se não for especificado, o servidor usará os valores da definição de configuração do

servidor,wgserver.saml.min_allowed.rsa_key_size.

--site-names <SITENAMES>

Uma lista separada por espaços de nomes de sites nos quais a validação do cer-
tificado deve ser realizada. Se não for especificado, todos os sites serão ins-
pecionados.

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token

de autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser
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executados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.

-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar
a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.
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-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout
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Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de opção
e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é útil caso
precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a seguir mos-
tra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/Sheet1 é um
valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

version

Exibe as informações de versão da instalação atual do utilitário tabcmd.

Exemplo

tabcmd version

Opções globais

As opções abaixo são usadas por todos os comandos tabcmd. As opções --server, --

user e --password são exigidas pelomenos uma vez para iniciar a sessão. Um token de

autenticação é armazenado, demodo que comandos subsequentes possam ser exe-

cutados sem que essas opções sejam incluídas. Esse token permanece válido por cinco

minutos após ter sido usado pelo último comando.

-h, --help

Exibe a ajuda do comando.
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-c, --use-certificate

Use o certificado de cliente para entrar. Exigido quando o SSL mútuo está habilitado.

Para obter informações sobre como configurar o certificado de acordo com o sistema
operacional do seu Tableau Server, comece com o seguinte tópico:

l Windows: Configurar o SSLmútuo

l Linux: Configurar o SSLmútuo

-s, --server

AURL Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

-u, --user

O nome de usuário do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para ini-
ciar a sessão.

-p, --password

A senha do Tableau Server, que é exigida pelo menos uma vez para iniciar a sessão.

--password-file

Permite que a senha seja armazenada no arquivo .txt fornecido, em vez de na linha
de comando para aumento da segurança.

-t, --site

Indica que o comando se aplica ao site especificado pela Tableau Server ID do site,
entre aspas simples e duplas. Para especificar o site Padrão, use uma sequência
vazia com aspas simples ou duplas ('' ou "") ou use o padrão em aspas duplas
("Padrão"). A ID de site diferencia maiúsculas e minúsculas ao usar um token de
autenticação em cache. Se as letras não corresponderem, você pode ser solicitado a
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fornecer uma senha, mesmo que o token ainda seja válido.

-x, --proxy

Host:Port

Use o proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Quando especificada, o comando não solicitará uma senha. Se nenhuma senha
válida for fornecida, o comando falhará.

--no-proxy

Quando especificado, um proxy HTTP não será usado.

--no-certcheck

Quando especificado, tabcmd (o cliente) não valida o certificado SSL do servidor.

--[no-]cookie

Quando especificada, a ID da sessão é salva no logon para que os comandos sub-
sequentes não precisem fazer logon. Use o prefixo no- para não salvar a ID da ses-
são. A sessão é salva por padrão.

--timeout

Aguarda o número especificado de segundos para que o servidor conclua o pro-
cessamento do comando. Por padrão, o processo aguardará até que o servidor res-
ponda.

--

Especifica o final das opções na linha de comando. Use -- para indicar ao tabcmd
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que tudo que estiver após -- não deve ser interpretado como uma definição de
opção e, em vez disso, pode ser interpretado como um valor para o comando. Isso é
útil caso precise especificar um valor no comando que inclui um hífen. O exemplo a
seguir mostra como é possível usar -- em um comando tabcmd, onde -430105/S-
heet1 é um valor obrigatório para o comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

Dica: para comandos Tabcmd 1.0 disponíveis para o Tableau Cloud, consulte comandos
tabcmd .

Instalar switches e propriedades do tabcmd (Windows)

Observação: o utilitário de linha de comando tabcmd versão 2.0 está disponível no
Tableau tabcmd (nova janela). Essa nova versão permite executar comandos tabcmd

noMacOS e Linux e autenticar usando tokens de acesso pessoal, o que proporciona

compatibilidade com a autenticaçãomultifator. A versão 2.0 é baseada em endpoints

públicos disponíveis no Tableau Server Client (TSC) baseado emPython. Essa ver-

sãomais recente funciona com o Tableau Cloud e tem suporte limitado para o Tableau

Server.

Você pode usar os seguintes switches ao instalar o Utilitário de linha de comando do

Tableau Server (tabcmd) versão 2019.4.0 ou posteriores usando a linha de comando no

Windows.

Observação: não há switches equivalentes para a versão Linux do instalador tabcmd.

Switch Descrição Comentários

/install |
/repair |
/uninstall

| /layout "

Execute a con-

figuração para

instalar, repa-

O padrão é instalar, exibir a interface do usuário e
todos os prompts. Se nenhum diretório for espe-
cificado em uma nova instalação, C:\Program
Files\Tableau\Tableau Ser-
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<direc-

tory>"
rar ou desins-

talar o tabcmd

ou, com o

/layout, crie

uma cópia

local completa

do pacote de

instalação no

diretório espe-

cificado.

ver\<version>\extras\Command Line

Utility será assumido.

/passive Execute a Ins-

talação com

interface do

usuário

mínima e sem

prompts.

/quiet | /si-
lent

Executar a ins-

talação em

modo total-

mente silen-

cioso e não

super-

visionado.

Nenhuma inter-

face do usuário

ou prompts

são exibidos.

Observação: use /silent ou /quiet, mas
não ambos.
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/norestart Execute a Ins-

talação sem rei-

niciar o

Windows,

mesmo que

seja neces-

sária uma rei-

nicialização.

Observação: em casos raros específicos, uma

reinicialização não pode ser cancelada, mesmo

quando essa opção é usada. Isso émais pro-

vável quando uma reinicialização do sistema

anterior foi ignorada, por exemplo, durante a ins-

talação de outro software.

/log

"<log-

file>"

Registrar infor-

mações no

arquivos e

caminho espe-

cificados.

Por padrão, os

arquivos de

registro são cri-

ados na pasta

do usuário

%TEMP%, com

uma con-

venção de

nomenclatura

de Tableau_
Server_Com-

mand_Line_

utility_

<version_

code>.log.

Se nenhuma localização de arquivo for especificada,

o arquivo de registro será gravado na pasta TEMP

do usuário (C:\U-

sers\<username>\AppData\Local\Temp).

Verifique se há erros neste arquivo de registro, após

a instalação.

Exemplo: <Setup file> /silent /log

"C:\Tableau\Logs\tabcmd-Install"

ACCEPTEULA=1
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Propriedades Des-
crição

Comentários

ACCEPTEULA=1|0 Aceita o
Contrato
de
licença
do usu-
ário final
(EULA).
Neces-
sário
para uma
ins-
talação
tranquila,
silenciosa
e pas-
siva. 1 =
aceita o
EULA, 0 =
não
aceita o
EULA.

Se não estiver incluído

ao usar o /passive,

/silent ou /quiet,

a configuração falhará

silenciosamente.

Se incluído, mas defi-

nido como 0, a ins-

talação falha.

INSTALLDIR-

="<p-

path\to\installation\directory>"

Instalar o
tabcmd
no local
de ins-
talação
não
padrão
espe-
cificado.

Especifica a localização

para instalar o tabcmd.

Se não for usado, o

tabcmd será instalado

em C:\Program

Files\Ta-

bleau\Tableau

Server\<version_

code>\ex-
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tras\Command

Line Utility

Exemplo: <Setup
file> /silent

INSTALLDIR-

R="C:\tabcmd"

Solução de problemas
Você pode usar os seguintes tópicos para solucionar problemas no Tableau Server.

Trabalhar com arquivos de log

Criar arquivos de registro é uma parte regular das atividades do Tableau Server. Os arqui-

vos de registro do servidor podem ser necessários ao solucionar problemas com o Tableau

Server ou se o Suporte do Tableau solicitar os registros para ajudar a resolver um pro-

blema.

É possível criar um arquivo de registro compactado por meio do comando tsm main-

tenance ziplogs. O arquivo compactado contém cópias dos registros que podem ser

descompactadas e examinadas ou enviadas para o Suporte do Tableau. Depois de criar

uma cópia do arquivo, você pode excluir o arquivo do servidor. Para obter mais infor-

mações sobre arquivos de registro, consulte Instantâneos do arquivo de log (Arquivar

logs).

Este conjunto de tópicos fornece informações sobre como criar arquivo de logs, o conteúdo

de arquivos de registro específicos e detalhes sobre quando e como verificar um log.
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Conteúdo de registros do Tableau Server

Todos os processo do Tableau Server grava informações sobre o que está fazendo com seu

próprio arquivo de registro. Cada um fornece informações detalhadas sobre as ações de

cada processo. Juntos, esses arquivos de registro contêm informações detalhadas sobre a

comunicação interna entre componentes do Tableau Server enquanto processam as soli-

citações dos usuários ou executam tarefas automatizadas. Os registros do Tableau Server

contêm apenas informações técnicas úteis para a solução de problemas; o status de dife-

rentes componentes, as ações tomadas por diferentes processos, as tentativas de comu-

nicação, as consultas ao banco de dados (sem incluir resultados) e os tempos de

solicitações, por exemplo.

Os arquivos de registro podem conter alguns dados específicos, como nomes de servidores

de banco de dados, bem como seus endereços e portas IP, nomes ou endereços IP dos

computadores do Tableau Server e URLs e nomes das pastas de trabalho e exibições aces-

sadas pelos usuários.

Os arquivos de registro não contêm dados confidenciais do cliente, como senhas, resultados

das consultas ou dadosmostrados nas exibições.

Observação: ao fazer login noDEBUG nível, as informações completas do ambiente
são coletadas quando o Tableau é iniciado. Isso significa que, se você tiver informações

confidenciais em uma variável de ambiente, elas poderão ser incluídas em um registro.

Registrar no nível INFO padrão apenas reúne informações de ambiente seguro.

O comando tsm maintenance ziplogs permite que os usuários não apenas gerem

umarquivo compactado com arquivos de registro, mas também incluam dados do repo-

sitório do Tableau Server se a opção -d for especificada. O repositório contémmetadados

do Tableau Server (por exemplo, nomes de usuário, grupos, projetos, permissões no

Tableau Server, agendas de atualização de extração). O repositório também inclui infor-

mações de layout e conexão para as pastas de trabalho, mas não tem dados como senhas,

dados reais do banco de dados ou dadosmostrados na exibição.
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Os dadosmostrados em exibições vêm de arquivos de extração ou bancos de dados, e são

armazenados em cache namemória. Eles não são salvos em registros ou, no caso de cone-

xões em tempo real, em arquivos separados em computadores do Tableau Server. Os

arquivos de extração são armazenados nos computadores do Tableau Server como arqui-

vos .hyper na pasta dataengine, mas nunca são incluídos no arquivo de registro com-

pactados

Investigação de problemas do Tableau Server

A variedade e a complexidade de problemas possíveis no Tableau Server indicam que não

existe um processo simples a ser usado na investigação de todos os problemas, e sim uma

abordagem geral que inclui estas etapas:

1. Apague os arquivos de registro existentes para reduzir seu tamanho. Para obter
mais informações, consulte Remover arquivos desnecessários.

Importante: se houver uma chance de obter ajuda do Suporte do Tableau para solu-
cionar problemas, certifique-se de criar um arquivo compactado dos seus registros

antes de limpá-los. A limpeza pode excluir informações importantes para o Suporte.

Para obter detalhes sobre a criação de arquivos de registro, consulte Instantâneos

do arquivo de log (Arquivar logs).

2. Defina o nível de registro apropriado. Isso é algo que o Suporte do Tableau o ins-
truirá a fazer. Para obter mais informações, incluindo o impacto de diferentes níveis
de registro, consulte Alterar níveis de registro.

3. Reproduza o problema que você está solucionando para que os logs capturem os
eventos relacionados ao problema.

4. Crie um arquivo dos registros. Para obter mais informações, consulte Instantâneos
do arquivo de log (Arquivar logs).

Importante: use esse arquivo ao examinar os arquivos de registro. É acon-

selhável não editar, mover ou excluir nenhum arquivo diretamente no servidor.
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5. Examine o log do controlador de administração do TSM \ta-

badmincontroller\tabadmincontroller_node<n>-<n>.log para enten-

der qualquer configuração ou implantação feita pelo TSMna linha de comando, UI da

Web ou API, inclusive tarefas iniciadas pelo TSM. Comece com o log do controlador.

É onde você obterá informaçõesmais úteis.

Observação: Otsm.log émenos prolixo que tabadmincontroller_*.logo,

mas pode fornecer informações úteis e complementares de solução de problemas.

6. Analise os registros do Apache (\httpd\access.####_##_##_##_##_##.-
log e \httpd\error.log) por solicitações que possam estar relacionadas ao pro-

blema sendo investigado.

Os logs do Apache conterãomuito "ruído" que não se aplica a problemas que você

está enfrentando.

l Se você encontrar uma solicitação que pareça estar relacionada ao problema,
procure no diretório vizqlserver por entradas que incluam a ID de soli-
citação exclusiva dos registros do Apache.

l Procure o código de resposta e a mensagem associados à ID de solicitação.

l Pesquise pelo nome da pasta de trabalho, exibição, painel ou fonte de dados
que está relacionada ao seu problema. Procure um carimbo de data/hora per-
tinente.

l Se encontrar uma solicitação que pareça estar relacionada ao seu problema,
examine o código de resposta associado à solicitação. (200s são bons, 500s
indicam problemas).

l Localize a ID de solicitação exclusiva associada com a solicitação identificada
(a ID de solicitação exclusiva é uma cadeia de 24 caracteres alfanuméricos no
final da solicitação).

7. Revise o arquivo de registromais detalhadamente para procurar por outrasmen-
sagens e possíveis erros.

l Use a ID de solicitação dos logs do Apache para procurar a pasta vizql-
server do arquivo de log por arquivos que contêm entradas de registro rela-
cionadas. Procure indicações de um problema (por exemplo, mensagens de
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erro ou consultas em execução há muito tempo)
l A ferramenta gratuita de código aberto, Logshark, pode ser uma opção útil
para revisar arquivos de registro. Para obter mais informações, consulte Solu-
cionar problemas do Tableau Server no Blueprint do Tableau.

8. Analise o registro do script.

O Tableau Server inclui registros damaioria dos scripts incluídos no diretório de

scripts. Como padrão:C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\ Esses registros são salvos em:

l <install_drive>\<install\path>\logs\

por padrão: 
l C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs\

9. Entre em contato com o suporte

Se você não conseguir resolver o problema por conta própria, ou se o Suporte do

Tableau pedir, envie o arquivo compactado para o Tableau.

Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Server

OTableau Server gere arquivos de registro como uma parte normal do funcionamento.

Cada serviço executado como parte do Tableau Server gera seus próprios registros. Esses

arquivos de registro incluem informações sobre o que está acontecendo no servidor, o que

o serviço ou processo está fazendo e se quaisquer erros ou avisos foram gerados. A exten-

são das informações nos registros depende de qual serviço está gravando-os, quais os

níveis de registro estão definidos e o que está acontecendo no servidor.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Localizações dos arquivos de regis-

tro do servidor.

Os arquivos de registro podem ser úteis para ajudar a identificar e corrigir problemas no

Tableau Server. Em alguns casos, os administradores do sistema podem ser capazes de

analisar os registros e encontrar pistas para o que está acontecendo, mas namaioria das
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situações os registros do Tableau Server sãomais úteis para o Suporte ao Tableau.

Quando você abre um caso com suporte, pode ser solicitado a enviar arquivos de registro do

seu servidor.

Observação: os diretórios e registros específicos gerados pelo Tableau Server depen-
dem da versão do servidor que você está executando e quais processos você con-

figurou. Novos serviços e processos são adicionados periodicamente para aceitarem

novas funcionalidades. Para obter detalhes sobre processos ou serviços para os quais

você pode encontrar registros, consulte Processos do Tableau Server.

Arquivos de registro do Tableau Server em um cluster ativo

Como uma prática recomendada, você não deve editar ou excluir arquivos de registro em

uma instalação ativa do Tableau Server. Fazer isso pode causar comportamento ines-

perado ou tempo de inatividade do servidor. A maioria dos registros do Tableau Server são

gravados em um local no diretório de dados. Alguns registros são gravados em outros

locais.

A maneiramais fácil e segura de reunir e visualizar arquivos de registro do servidor é criar

um arquivo de registro, que é uma coleção de registros compactados de todos os nós em

um cluster. Se você acha que pode precisar de registros antigos por qualquer motivo, por

exemplo, para comparar com novos registros depois de fazer uma atualização, ou para

enviar ao Tableau Support ao solucionar problemas de servidor, crie um arquivo zip emova-

o para um local seguro que não faz parte da infraestrutura do Tableau Server. Para obter

mais informações sobre arquivos de registro em umarquivo de registro, consulte Arquivos

de registro do Server compactados.

Os registros podem ocupar bastante espaço, especialmente em um servidor muito usado.

Você pode usar o comandotsmmaintenance cleanup para remover os registros que não

deseja ou precisamais, mas se você acha que pode precisar dos registros existentes, con-

sidere arquivá-los antes da limpeza.
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Locais de registros primários em uma instalação do Tableau Server em execução

Amaioria dos registros do Tableau Server são gravados no diretório de dados, por padrão

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\. Subpastas

são criadas para cada instância de um serviço, com umnome que inclui o nome do serviço

e o código de versão. Por exemplo:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\backgrounder

Configuração de locais de arquivo em uma instalação do Tableau Server em execução

Além de registros para cada serviço ou processo, config uma subpasta contém infor-

mações de configuração sobre o serviço.

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\config\backgrounder

OTableau Support pode pedir que você reúna alguns desses itens se estiver trabalhando

com eles em umproblema de servidor. O conteúdo pode ser analisado pelo Suporte.

Registros que não estão escritos no local principal

Alguns registros não fazem parte do conjunto principal de registros e são escritos para

locais diferentes das pastas de registro normais:

l O log do TSM. O arquivo tsm.log está localizado em C:\U-

sers\<user>\.tableau\tsm

l O log de instalação. Por padrão, o arquivo app-install.log está localizado em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs.

l O log de atualização. Por padrão, o arquivo app-upgrade.log está localizado em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs.

l Registros do script de shell. Os scripts do Tableau Serve estão localizados no dire-

tório de scripts (Como padrão:C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\.) e emmuitos desses registros

gerados, sempre que um script é executado. Os registros de script são salvos em:
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<install_drive>\<install\path>\logs\

por padrão:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs

Arquivos de registro do Server compactados

Pode ser que você queira analisar os arquivos de registro do Tableau Server ou precisar

enviá-los para o Suporte do Tableau, se tiver um problema com seu servidor. Use o

comando tsm maintenance ziplogs para criar um arquivo compactado de arquivos

de registro de todos os nós em sua instalação. Por padrão, os armazenamentos dos arqui-

vos de registro do Tableau Server são reunidos em umarquivo compactado chamado

logs.zip, mas é possível especificar um nome de arquivo diferente ao criar o arma-

zenamento. É possível copiar o arquivo do servidor para um computador local e abri-lo aqui

ou enviá-lo para o Suporte do Tableau.

Quando você abre o arquivo, um diretório é criado para cada nó no cluster, e nesse diretório

estão subdiretórios para cada serviço ou processo usando esta convenção de nomeação:

<service_name>_<instance>.<version>.<build>

Se houver várias instâncias de um serviço em umnó, haverá vários diretórios para esse ser-

viço, um para cada instância. Por exemplo, se você tiver dois Processadores em segundo

plano em umnó, você verá diretórios como estes:

backgrounder_0.<version>.<build>

backgrounder_1.<version>.<build>

Os diretórios e registros específicos no arquivo zip dependem da versão do Tableau Server

que você tem e de quais processos você configurou. Para obter detalhes sobre processos

ou serviços para os quais você pode encontrar registros, consulte Processos do Tableau

Server.
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Arquivos temporários

Todos os arquivos que começam com exe_ in na pasta abaixo é um arquivo do Tableau

Server e pode ser excluído.

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\temp

Instantâneos do arquivo de log (Arquivar logs)

OTableau Server inclui a funcionalidade para gerar um instantâneo dos arquivos de log

para fins de arquivamento. Se planeja limpar e excluir arquivos de log antigos como parte

damanutenção do servidor regular, considere arquivar os arquivos de log em uma loca-

lização de armazenamento fora do servidor antes de excluí-los.

Observação: para obter instruções sobre coletar registros em versões antigas do

Tableau Server paraWindows, consulte a ajuda on-line arquivada na página Ajuda do

Tableau.

Ou, se estiver trabalhando com o Suporte do Tableau em um caso, o engenheiro de

suporte pode solicitar um instantâneo do arquivo de log do servidor.

Este tópico descreve:

l Como gerar um instantâneo do arquivo de log

l Como enviar o instantâneo diretamente para o Suporte do Tableau a partir das fer-
ramentas de administrador do Tableau Server

l Como baixar o instantâneo

l Como excluir logs arquivados

Usar a interface na Web do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850. Para obter mais informações, consulte Fazer

logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.
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2. Clique na guiaManutenção.

3. Gere um instantâneo do arquivo de log.

a. Na páginaManutenção do servidor, emArquivos de log, clique emGerar ins-
tantâneo do arquivo de log.

Uma caixa de diálogos de opções é exibida:

b. Na páginaOpções, insira ou selecione as opções desejadas, incluindo uma

Descrição, o Intervalo de tempo dos arquivos de log a serem incluídos e os

tipos opcionais de logs a serem incluídos (Incluir Netstat Info, Incluir
MSInfo, Incluir dados de Postgres, Incluir arquivos de despejo
recentes), em seguida clique emGerar instantâneo do arquivo de log.

O instantâneo é salvo no computador em um local fixo onde o TSMe o Tableau Ser-

ver estão instalados. Se você tiver uma instalação com vários nós, o instantâneo será

salvo no nó inicial do cluster. A localização é especificada pela variável base-

filepath_log_archives.

Por padrão, o instantâneo é salvo em:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\log-archives
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Encontre a localização atual ao consultar a configuração basefilepath.log_

archives , e altera a localização ao especificar um novo valor para base-

filepath.log_archive. Para obter mais informações, consulte tsm File Paths.

4. Depois de gerar o instantâneo, você pode selecioná-lo e carregá-lo para o Suporte

técnico, baixá-lo para seu computador local ou excluí-lo

5. Para baixar uma cópia local do instantâneo ou para excluí-la, selecione o ins-

tantâneo emArquivos de log, em seguida selecione aAção adequada.

Fazer upload dos instantâneos de log para o Suporte do Tableau

1. Clique na guiaManutenção.

2. Selecione o instantâneo que deseja enviar.

3. Clique em Fazer upload para o caso de suporte técnico.

4. Na caixa de diálogo exibida, insira oNúmero do caso de suporte e seuEndereço
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de e-mail para contato, em seguida clique em Fazer upload do instantâneo.

Usar a CLI do TSM

Crie um arquivo de instantâneo dos arquivos de log do Tableau Server usando o comando

tsm maintenance ziplogs.

Por padrão, esse comando cria um arquivo zip contendo todos os arquivos de log. Se a sua

instalação do Tableau Server é distribuída, execute essa etapa a partir do nó primário. Os

logs de todos os nós serão incluídos no arquivo zip.

Para criar um instantâneo do arquivo de log:

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Digite o seguinte comando:

tsm maintenance ziplogs -l -f <filename>
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em que <filename> é o nome do arquivo zipado que você deseja criar. Escolha

um nome exclusivo sem espaços. Se já existir um ziplog com omesmo nome de

arquivo, a criação falhará, a não ser que você inclua a opção -o para forçar uma

substituição, excluir o arquivo existente ou especificar um nome diferente no

comando.

É possível especificar um intervalo de tempo para o instantâneo, além de poder espe-

cificar quais tipos de log serão incluídos. Para obter mais informações, consulte tsm

maintenance ziplogs.

O instantâneo é salvo no computador em um local fixo onde o TSMe o Tableau Ser-

ver estão instalados. Se você tiver uma instalação com vários nós, o instantâneo

será salvo no nó inicial do cluster. A localização é especificada pela variável base-

filepath_log_archives.

Por padrão, o instantâneo do arquivo de log é salvo em:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\log-archives

É possível encontrar a localização atual consultando a configuração base-

filepath.log_archives :

tsm configuration get -k basefilepath.log_archive

e alterar a localização especificando um novo valor para basefilepath.log_

archive:

tsm configuration set -k basefilepath.log_archive -v "<dri-

ve>:\new\directory\path"

Para obter mais informações, consulte tsm File Paths.

Enviar arquivos de registro para o Suporte do Tableau

É possível enviar arquivos de log para o Suporte do Tableau como parte de um caso do

suporte ao cliente (é necessário um número de caso de suporte). Antes de enviar um
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arquivo de log, use o comando tsm maintenance ziplogs para unir os arquivos de log

a um único arquivo zip. Se estiver criando o arquivo para enviar ao Suporte do Tableau, con-

sulte a Base de dados de conhecimento para obter informações sobre como carregar arqui-

vos grandes.

l no prompt de comando, digite o seguinte comando:

tsm maintenance send-logs -f <zip file name> -c <case num-

ber> -e <email address>

em que<case number> é o numero do caso de suporte, <email address> é o

e-mail de contato para esse caso de suporte e <zip file name> é o nome do

arquivo com a extensão .zip.

Alterar níveis de registro

Por padrão, o Tableau ServicesManager (TSM) e o Tableau Server registram eventos no

nível Informações. Você poderá alterar isso se precisar obter mais informações (se estiver
trabalhando com o Suporte do Tableau, por exemplo).

Como prática recomendada, você não deve aumentar os níveis de registro, exceto em reso-

lução de problemas, conforme instruído pelo Suporte. Você só deve definir um nível de regis-

tro como depuração ao investigar um problema específico. A alteração dos níveis de

registro pode ter esses impactos:

l O aumento do nível de registro para debug ou trace aumenta o volume de infor-
mações registradas e pode ter um impacto significativo sobre o desempenho. Repro-
duza o problema e redefina o nível de registro como informações.

l Definir o nível de registro para warn or error pode reduzir tanto a quantidade de
informações, de modo que não sejam úteis para o suporte do Tableau.

Observação: ao fazer login noDEBUG nível, as informações completas do ambiente
são coletadas quando o Tableau é iniciado. Isso significa que, se você tiver informações
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confidenciais em uma variável de ambiente, elas poderão ser incluídas em um registro.

Registrar no nível INFO padrão apenas reúne informações de ambiente seguro.

Níveis de registro

Os níveis de registro a seguir são listados na ordem do volume de informações registradas

crescente:

l off (desativado)

l fatal (fatal)

l error (erro)

l warn (aviso)

l info (the default) (informações (o padrão))

l debug (depuração)

l trace (rastreamento)

Alterar níveis de registro

Defina os níveis de registro para processo do TSMe do Tableau Server usando as chaves

de configuração tsm configuration set. A chave usada depende de qual componente do

TSMou do Tableau Server cujo nível de registro você deseja alterar.

Configuração dinâmica de nível de registro

Na versão 2020.2, introduzimos a configuração dinâmica. A capacidade foi expandida em

versões subsequentes. Se você estiver alterando apenas os níveis de registro de um ou

mais desses componentes e estiver executando a versão apropriada do Tableau, poderá

alterar os níveis de registro sem reiniciar o Tableau Server.

Esses níveis de registro são configuráveis dinamicamente, começando com estas versões:

l 2020.2 - serviços tsm (tsm.log.level ) e serviços de aplicativos de controle
(tsm.controllerapp.log.level ).

l 2020.3 - processador em segundo plano (backgrounder.log.level ), con-
trolador de cluster (clustercontroller.log.level ), servidor de dados
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(dataserver.log.level ), armazenamento de arquivos (files-
tore.log.level ), propriedades da fonte de dados (tdsservice.log.level )
e servidor VizQL (vizqlserver.log.level ).

l 2020.4 - adiciona contêiner de microsserviço interativo (tom-
catcontainer.log.level) e servidor de aplicativo
(vizportal.log.level).

Chaves de configuração para alterar os níveis de registro

Esta tabela inclui chaves configuráveis dinamicamente e aquelas que não são configuráveis

dinamicamente.

Chave de configuração Local dos logs afetados

(o caminho começa com C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\)

tsm.log.level

Altera os níveis de registro do TSM

para: clientfileservice, licenseservice,

tabadminagent, tabadmincontroller,

tabsvc

\<service>\<service>_node<n>-<ins-

tance>.log

exemplo: \cli-
entfileservice\clientservice_

node1-0.log

tsm.controlapp.log.level

Altera os níveis de registro do TSM

para: aplicativos de controle

\<service>\control_<service>_

node<n>-<instance>.log

exemplos: \cli-
entfileservice\control_cli-

entservice_node1-0.log

\filestore\control_filestore_

node1-0.log
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<process>.native_api.-

log.level

Os nomes de processo válidos são pro-

cessadores em segundo plano, viz-

portal, vizqlserver e dataserver

Observação: esses não são dina-
micamente configuráveis.

\vizqlserver\*.txt

backgrounder.log.level

Altera os níveis de registro para: pro-

cessador em segundo plano

\backgrounder\*.log

clustercontroller.log.level

Altera os níveis de registro para: con-

trolador de cluster

\clustercontroller\*.log

dataserver.log.level

Altera os níveis de registro para: ser-

vidor de dados

\dataserver\*.log

filestore.log.level

Altera os níveis de registro para: arma-

zenamento de arquivos

\filestore\*.log

gateway.log.level

Altera os níveis de registro para: pro-

cessos de controle de gateway

\gateway\*.log

gateway.httpd.loglevel \gateway\*.log
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Observação: adicionado na versão
2021.3.0

Altera os níveis de registro para:

gateway

tdsservice.log.level

Altera os níveis de registro para: ser-

viço de propriedades de origem de

dados

\tdsservice\*.log

tomcatcontainer.log.level

Altera os níveis de registro demicros-

serviços em: contêiner demicros-

serviço interativo e contêiner de

microsserviço não interativo

\tomcatcontainer\*.log

vizportal.log.level

Altera os níveis de registro para: ser-

vidor de aplicativos

\vizportal\*.log

vizqlserver.log.level

Altera os níveis de registro para: ser-

vidor VizQL

\vizqlserver\*.log

Para obter mais informações, consulte Opções do tsm configuration set.

Se você estiver apenas alterando os níveis de registro dinamicamente configuráveis, não

precisará parar ou iniciar o servidor (para obter mais informações, consulte Configuração

dinâmica de nível de registro acima). Se estiver alterando outros níveis de registro, é pos-

sível interromper o Tableau Server antes de alterar os níveis de registro e reiniciá-lo depois.

Se este for o caso, você receberá uma solicitação.
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Emuma instalação de vários nós do Tableau Server, defina os níveis de registro no nó ini-

cial.

Para alterar o nível de registro:

1. (Opcional para níveis de registro configuráveis dinamicamente na versão 2020.2.0 e

posterior) Interrompa o Tableau Server abrindo um prompt de comando e digitando:

tsm stop

2. Defina o nível de registro digitando tsm configuration set -k <con-

fig.key> -v <config_value>

em que <config.key> é uma das chaves na tabela acima e registro <config_

value> é um nível de registro válido.

Exemplos:

l tsm configuration set -k backgrounder.native_api.-

log.level -v debug

l tsm configuration set -k tsm.log.level -v debug

l tsm configuration set -k tsm.controlapp.log.level -v

debug

3. Aplique as alterações pendentes por meio do comando tsm pending-changes

apply.

4. (Opcional, somente se o servidor estiver interrompido) Inicie o Tableau Server exe-

cutando o seguinte comando:

tsm start

Redefinir níveis de registro

Depois de reproduzir o problema e coletar as informações relacionadas a ele, redefina os

níveis de registro para que não haja impacto de desempenho persistente e nenhum espaço

adicional em disco seja usado.
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Redefina o nível de registro como o padrão (informações) usando o comando apropriado

com uma opção -d. É preciso aplicar alterações pendentes após a redefinição do nível e, se

estiver redefinindo os níveis de registro dos processos do Tableau Server, você poderá inter-

romper o servidor antes de fazer a alteração e iniciá-lo após aplicar as alterações pen-

dentes.

Exemplos:

l tsm configuration set -k backgrounder.native_api.log.level

-d

l tsm configuration set -k tsm.log.level -d

Solucionar problemas de instalação e atualização do
Tableau Server

Siga as sugestões neste tópico para solucionar os problemas comuns com o Tableau Ser-

ver. Para obter as etapas de solução de problemas adicionais baseadas em status do pro-

cesso exibido na página Status, consulte Solucionar problemas dos processos do servidor.

Etapas de solução de problemas gerais

Muitos problemas do Tableau Server podem ser abordados com asmesmas etapas bási-

cas:

1. Certifique-se de que haja espaço em disco suficiente em cada computador exe-

cutando o Tableau Server. O espaço em disco limitado pode causar uma falha na ins-

talação, uma falha na atualização ou em problemas na execução do Tableau Server.

2. Reinicie o Tableau Server. Os problemas relacionados aos processos não com-

pletamente iniciados podem ser resolvidos ao reiniciar o Tableau Server demaneira

controlada. Para reiniciar o Tableau Server, use o comando tsm restart. Isso irá

parar todos os processos associados com o Tableau Server e, em seguida, reiniciá-
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los.

3. Reindexe o Tableau Server. Os problemas relacionados à indexação podem ser

resolvidos pela reindexação do Tableau Server. Para reindexar o Tableau Server,

use o comando tsm maintenance reindex-search. Para obter mais infor-

mações, consulte Reindexação de Pesquisar e Navegar no Tableau Server abaixo.

4. Reinicie o computador no qual o Tableau Server está sendo executado. Alguns pro-

blemas, como aqueles relacionados à conectividade da fonte de dados, podem ser

resolvidos reiniciando o computador do servidor.

Problemas comuns de instalação do Tableau Server

Local dos registros de instalação

Os registros de instalação são gravados no diretório \Temp da conta de usuário que exe-

cuta a Configuração. Namaioria dos casos, está localizado em C:\U-

sers\<user>\AppData\Local\Temp.

Para determinar onde o diretório \Temp encontra-se para o usuário conectado, execute o

comando a seguir no Prompt de comando doWindows: ECHO %Temp%.

O programa de instalação não solicita o local onde instalar

Ao instalar o Tableau Server pela primeira vez, será solicitada a localização na qual deseja

instalá-lo.Caso não veja esse prompt, pode haver arquivos ou diretórios restantes de uma

instalação anterior, mesmo se tiver desinstalado o Tableau.Para remover completamente

todos os vestígios do Tableau versão 2018.2 ou posteriores, execute o script tableau-

server-obliterate.cmd, reinicie o computador e tente instalar novamente. Se a ins-

talação anterior foi uma versão anterior a 2018.2, excluamanualmente todas as pasta rela-

cionadas ao Tableau antes de executar o programa de instalação novamente.
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Importante: caso tenha criado um backup do Tableau (<file>.tsbak) que deseja

manter (por exemplo, para restaurar para a nova instalação), copie esse arquivo em um

local seguro em outro computador para garantir que não seja removido ao limpar o com-

putador com o Tableau.

O programa de instalação não reinicia o Windows

Ao instalar o Tableau Server, o programa de Instalação pode solicitar que reinicie oWin-

dows ao final da instalação. Em certos casos, clicar emReiniciar não reinicia o com-
putador. Isso pode acontecer quando um instalador de componentes de terceiros está

solicitando uma reinicialização doWindows.

Se clicar emReiniciar não reiniciar oWindows, conclua a instalação reiniciando oWindows

manualmente.

Falha na instalação do TSM com o erro "initialization failed"

Se tentar instalar o Tableau Server e houver falha na instalação com este erro:

Tableau server initialization failed

See install log at C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs

Isso pode estar relacionado a um problema de permissões em seu computador. O usuário

será logado noWindows e a instalação do Tableau deverá ter permissões de administrador

no drive C, nas pastasC:\Windows e C:\Windows\System32 e no arquivo cmd.exe. Isso é

válidomesmo se não estiver instalando o Tableau no drive C.

Para obter mais informações, consulte Base de dados de conhecimento do Tableau.

A tela de inicialização do TSM não é exibida

Ao instalar ou atualizar o Tableau Server, se o navegador for aberto mas não exibir nada,

pode ser necessário adicionar o nome de host à lista de sites confiáveis. Como alternativa,

limpe o cache do navegador ou utilize um navegador diferente. Para obter mais infor-

mações, consulte Base de dados de conhecimento do Tableau..
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Não é possível fazer logon no TSM ou no Tableau Server (a tela de logon é exibida nova-
mente após inserir as credenciais)

Usando o Internet Explorer ou o Edge, se você inserir as credenciais na tela de logon do

TSM ou do Tableau Server e a página for exibida novamente sem que você se conecte,

verifique se o nome de host ou domínio na URL não inclui um sublinhado (_). Se o nome de

host ou domínio do computador do Tableau Server incluir um sublinhado (_), os nave-

gadores do Internet Explorer ou do Edge não enviarão um cookie. Ou seja, a página será

exibida novamente sem que você se conecte. Para solucionar isso, use "localhost" ou o

endereço IP do computador na URL. Por exemplo: https://localhost:8850.

Observação: se estiver usando o AD para seu repositório de identidades do Tableau

Server, pode acabar bloqueado do Active Directory se tentar entrar muitas vezes.

Para obter mais informações, consulte Base de dados de conhecimento do Tableau..

Falha em várias tentativas de instalação

Se tentar instalar o Tableau Server e houver falha, todas as tentativas de instalação sub-

sequentes tambémpoderão falhar, a menos que execute o script tableau-server-

obliterate.cmd para limpar o Tableau do computador.

Importante: você deve executar o script tableau-server-obliterate.cmd a partir
de um prompt de comando de 64 bits. Por exemplo, execute cmd.exe na pasta C:\Win-

dows\System32. Se você executar o script a partir de um prompt de comando de 32 bits,

o script não removerá completamente o Tableau e poderá ocorrer falha nas instalações

subsequentes. Para determinar se você está executando um prompt de comando de 64

bits, digite echo %processor_architecture% na janela de comando. Se o resultado

inclui "64" (AMD64, por exemplo), o prompt de comando é um prompt de 64 bits. Se o resul-

tado inclui "x86", você está executando um prompt de 32 bits. Para obter mais informações,

consulte a documentação apropriada daMicrosoft para as suas versões doWindows.
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Uma tentativa de instalação falha pode deixar o computador em umestado que fará com

que todas as tentativas subsequentes também falhem com erros que não parecem dire-

tamente relacionados a uma tentativa de instalação anterior.

Para corrigir esse problema, execute o script tableau-server-obliterate.cmd para

limpar quaisquer vestígios restantes da tentativa de instalação anterior e reinicie o com-

putador. Para obter mais informações, consulte Executar o script tableau-server-obliterate.

Importante: caso tenha criado um backup do Tableau (<file>.tsbak) que deseja

manter (por exemplo, para restaurar para a nova instalação), copie esse arquivo em um

local seguro em outro computador para garantir que não seja removido ao limpar o com-

putador com o Tableau.

O script obliterate gera o erro: "refresh-environment-variables.cmd' is not recognized as an
internal or external command

Se você usar o Painel de controle para desinstalar o Tableau Server e, em seguida, exe-

cutar o script tableau-server-obliterate.cmd para remover completamente o

Tableau Server do computador, o script pode gerar um erro sobre o refresh-environment-

variables. Isso ocorre porque um segundo script chamado pelo script obliterate não foi

movido para o diretório temp. Você pode ignorar esse erro.

Falha na instalação devido a requisitos de hardware

Não será possível instalar o Tableau Server se o computador no qual estiver instalando não

atender aos requisitosmínimos de hardware. Os requisitos se aplicam a todos os com-

putadores nos quais o Tableau Server está sendo instalado. Para obter detalhes sobre os

requisitosmínimos de hardware, consulte Requisitosmínimos de hardware e reco-

mendações para o Tableau Server.

Falha na instalação ou atualização devido a requisitos de CPU

Começando na versão 2020.4, o Tableau Server exige CPUs compatíveis com conjuntos

de instruções SSE4.2 e POPCNT. Você não pode instalar ou atualizar o Tableau Server
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2020.4.0 ou posterior em computadores comCPUs não compatíveis com esses conjuntos

de instruções.

Você pode ver estamensagem de erro ao fazer uma nova instalação ou em preparação

para atualizar uma instalação existente: 

Your computer’s processor doesn’t meet the minimum requirements

that Tableau requires to install the software. If you are using

a VM, make sure Processor compatibility mode is off.

Os conjuntos de instruções SSE4.2 e POPCNT são comuns hámais de 10 anos, e amai-

oria dasCPUsmais novas os aceita, mas se você tiver um erro relacionado aos requisitos

mínimos do processador ao tentar instalar ou atualizar o Tableau Server em umamáquina

virtual (VM), omodo de compatibilidade do processador pode ser ativado na VM. Para ins-

talar ou atualizar com sucesso o Tableau em umaVM, certifique-se de que omodo de com-

patibilidade do processador esteja desligado.

Problemas comuns de atualização do Tableau Server

Local dos registros de atualização

Por padrão, o registro de atualização app-upgrade.log é gravado no C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Server\logs.

Erro: falha ao estabelecer uma conexão com o Active Directory

A partir do Tableau versão 2021.2, o Tableau Server não permite mais conexões inseguras

com o Active Directory. Se a instância atual do Tableau Server estiver se comunicando

com o Active Directory por meio de um canal não criptografado, a atualização falhará.

Para resolver este problema, siga as etapas abaixo:

l Investigue e resolva a conexão segura com falha. Consulte o tópico da Microsoft, Pro-
blemas de conexão LDAP por SSL .

l Execute os seguintes comandos para permitir uma conexão insegura em sua versão
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atual do Tableau Server antes de atualizar:

tsm configuration set -k wgserver.domain.allow_insecure_con-

nection -v true --force-keys

tsm pending-changes apply

Após a conclusão da atualização, recomendamos proteger o canal e, em seguida,

definir esta opção parafalse .

Observação: por padrão (quando wgserver.domain.allow_insecure_
connection está definido como true ), a sincronização do grupo do Active

Directory falhará se o canal de comunicação com o Active Directory não estiver

criptografado.

Osmapas não são exibidos ou são exibidos de forma incompleta após a atualização

Começando pela versão do Tableau 2019.2, os requisitos de acesso à Internet mudaram

paramapas. Se você estiver atualizando da versão 2019.1.x ou anterior para a versão

2019.2.x ou posterior, e osmapas não estiverem sendo exibidos como esperado, confirme

se seu ambiente está configurado para permitir o acesso na porta 443 para maps-

config.tableau.com e api.mapbox.com.

Na versão 2019.1.x ou anterior, o acesso foi necessário para maps.-

tableausoftware.com.

Para obter mais detalhes sobre os requisitos de acesso à Internet, consulte Como se comu-

nicar com a Internet.

Erro de script de atualização: "Falha na validação de alterações da versão do Tableau Ser-
ver."

Ao atualizar, se você executar o upgrade-tsm script do diretório scripts.<version_

code> para a versão anterior, ocorrerá uma falha de atualização com umerro:
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Tableau Server Version change validation failed.

Tableau Server <version> is already installed.

Se você tiver esse erro, mude para o diretório para a versão que scripts.<version_

code> acabou de instalar e execute o script a partir daí.

Atualizar vários nós, falha na inicialização do nó adicional com o erro "Insira suas cre-
denciais novamente"

Se tentar inicializar um nó adicional ao atualizar o Tableau Server e encontrar este erro:

Enter your credentials again. The credentials you enter must

provide administrative access to the computer where you gene-

rated the configuration file.

pode ser uma indicação de que o nó não consegue se conectar a ou se comunicar com o nó

inicial. Isso pode acontecer por diversosmotivos:

l As credenciais inseridas não são válidas ou foram digitadas incorretamente. As cre-

denciais devem ser de um usuário com permissões de administração no computador

onde o Tableau Server foi instalado pela primeira vez. Não é necessário usar as cre-

denciais do usuário que criou o arquivo bootstrap, mas fazendo isso você garante

que está usando credenciais válidas.

l O firewall local do computador onde que está tentando adicionar não está permitindo

a comunicação com o nó inicial. Para obter mais informações, consulte Configuração

do firewall local.

A atualização para ou falha em 12%, 78%ou 92%

Emdeterminadas instâncias, o script upgrade-tsm.cmd pode paralisar ou falhar nomeio do

processo. A causa disso depende do ponto em que o script para.

l Se o script para em 12% ou 78% pode ser devido a um problema conhecido (cor-

rigido na versão 2018.2.1) relacionado à atualização enquanto o SSL estiver habi-

litado. Para obter mais informações, consulte Base de dados de conhecimento do
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Tableau.

l Se o script para em 92%, ao executar a etapa "Habilitar os serviços exigidos para inde-

xação", pode ser devido a problemas ao iniciar o Tableau Services. Você pode rei-

niciar o Gerenciador de serviço do Tableau Server manualmente para resolver esse

problema. Para obter detalhes, consulte Comunidade do Tableau

A atualização falhou devido à falta de espaço em disco

Se não houver espaço em disco suficiente disponível para que o programa de Configuração

do Tableau Server seja executado e faça a atualização, a instalação irá falhar. A quantidade

necessária de espaço em disco dependerá do tamanho do banco de dados do seu repo-

sitório e do número e do tamanho das suas extrações.

Observação: ao atualizar de uma versão pré-TSMdo Tableau Server (uma versão

anterior a 2018.2.0), a desinstalação do Tableau criará um arquivo de backup do ser-

vidor no diretório de dados. Esse arquivo de backup tem uma extensão .tsbak, neces-

sária para a atualização.Depois de atualizar com sucesso, você poderá excluir este

arquivo com segurança para liberar espaço (faça uma cópia em um computador que

não seja da instalação do Tableau Server, caso precise do arquivo por qualquer

motivo). Não exclua este arquivo até que tenha concluído a atualização e saiba que ela

está funcionando.

Para liberar espaço em disco:

1. Crie um instantâneo do arquivo de registro usando o comando tsm maintenance

ziplogs.

Após criar o arquivo de ziplogs, salve-o em um local seguro que não seja parte da sua

instalação do Tableau Server.

2. Limpe os arquivos desnecessários usando o comando tsm maintenance cle-

anup. Para obter mais informações, consulte Remover arquivos desnecessários.
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Upgrade falha no trabalho RebuildSearchIndex

Começando pela versão 2020.1.x, a etapa final em uma atualização é reconstruir o índice

de pesquisa. Neste ponto, todos os serviços foram atualizados, portanto, se este trabalho

falhar, você pode redefinir manualmente o servidor de pesquisa executando o comando

tsm maintenance reset-searchserver. Você não precisa executar obliterate e

começar de novo.

O erro será:

An error occurred while rebuilding search index.

Para redefinir o servidor de pesquisa:

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

Esta deve ser um novo prompt de comando porque o script de upgrade atualiza o

ambiente do sistema para a nova versão.

2. Reconstrua o índice de pesquisa usando o comando tsmmaintenance reset-sear-

chserver

A atualização falha na versão 2022.1 e posterior

Após atualizar o Tableau Server 2022.1 (ou posterior), restaurar um backup do Tableau

Server como parte do processo de atualização pode causar o seguinte erro:

“O backup não pode ser restaurado porque o Tableau Server usa as novas tabelas

de serviço de identidade por padrão.”

Esse problema ocorre porque o Tableau Server 2022.1 (e posterior) usa um esquema de

identidade diferente do esquema de identidade usado pelo backup. Para resolver esse pro-

blema, consulte Solucionar problemas commigração de identidade.

A atualização falha em 2020.4.0 ou posterior

Começando com a versão 2020.4.0, o recurso Upgrade do Checkpoint permite que você

tente novamente uma atualização com falha. Em geral, isso émais útil para
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administradores de servidores experientes e profissionais de TI que estão confortáveis com

arquivos de registro do Tableau Server e estão dispostos a pesquisá-los. Mas o recurso

pode ajudar em todos os upgrades com falha, porque permite que você execute de novo o

script upgrade-tsm a partir da última etapa de sucesso, economizando tempo. Para os expe-

rientes, pode ser possível identificar problemas como problemas de espaço em disco ou pro-

blemas de permissões, corrigi-los e refazer o upgrade.

Se você estiver atualizando para a versão 2020.4.0 ou posterior e o upgrade falhar, as segu-

intes etapas podem ajudá-lo na conclusão:

l Reexecute o script upgrade-tsm. As falhas de upgrade às vezes são resultado de

intervalos durante o processo de upgrade, e a nova executação do script pode per-

mitir que o upgrade supere os problemas de tempo intermitentes ou ocasionais. Tam-

bém é uma etapa segura e fácil de realizar. Uma nova execução do script não fará

mal, e na pior das hipóteses, o upgrade falhará novamente nomesmo ponto, mas

sem precisar passar por quaisquer etapas anteriores.

O script está instalado no diretório \scripts.

Por padrão,

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\upgrade-tsm.cmd

Se o upgrade do Tableau Server não for bem-sucedido quando você executar nova-

mente o script upgrade-tsm e estiver confortável com os registros do Tableau Server,

pode realizar essas etapas adicionais de solução de problemas:

l Veja a saída do script na janela de comando (execute novamente o script se você não

tiver mais a janela de comando aberta). Você precisa executar o script em uma janela

de comando com acesso de administrador. Mensagens de erro úteis podem ajudá-lo

a identificar a causa da falha de upgrade e dar-lhe algumas ideias de como corrigir o

problema.

l Olhe no arquivo app-upgrade.log. Quaisquer erros são exibidos na linha de
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comando tambémaparecerão no arquivo app-upgrade.log, muitas vezes com

mais detalhes.

l Olhe no arquivo tabadmincontroller.log. Problemas de upgrade que não

são facilmente identificáveis nas duas instâncias acima são provavelmente o resul-

tado de um problema em um trabalho. O arquivo

tabadmincontroller.logpode ter mais informações que ajudam você a diag-

nosticar o problema.

Observação: para obter informações sobre locais de registro, consulte Locais de
arquivo de registro e registros do Tableau Server.

A atualização falha devido a problemas de permissão com o local do arquivo de backup/-
restauração

Com versões do Tableau Server anteriores a 2022.1.0, se o local do arquivo de backup/-

restauração não tiver as permissões corretas, o script de atualização falhará com umerro

sobre não conseguir ler o arquivo de backup ou restaurar o repositório.

A partir da versão 2022.1, o script de atualização confirma as permissões do local do

arquivo para o arquivo de backup/restauração antes de iniciar a atualização para que o

arquivo possa ser gravado e lido do local durante a atualização para a nova versão do

Tableau Server.

Permissões necessárias para o site do arquivo de backup/restauração:

l NetworkService: permissão de leitura/gravação/execução

l Conta de serviço Run As: permissão de leitura/gravação/execução

Os erros serão semelhantes a estes:

The runas user does not have permission to read the backup

file: <backup/restore basefilepath>.

Repository restore failed.
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An error occurred during installation.

An error occurred while restoring repository.

O local usado pelo TSMpara backup e restauração é definido pela chave de configuração

basefilepath.backuprestore e tem umpadrão que o programa de instalação con-

figura com as permissões corretas, mas isso pode ser afetado pelas regras de TI da orga-

nização ou se você alterar o local para um que vocêmesmo criou. Um novo comando

disponível a partir de 2022.1 permite verificar as permissões no local do arquivo de backup/-

restauração imediatamente após criá-lo, para evitar problemas relacionados a permissões.

Para obter detalhes sobre esse comando, consulte tsmmaintenance validate-backup-base-

filepath.

Para obter detalhes sobre o caminho do arquivo de backup/restauração, consulte tsm File

Paths.

Problemas de importação de configurações comuns

A importação de configurações do arquivo causa erro de validação "não presente em qual-
quer nó" devido a serviços ausentes

Se você estiver atualizando ao instalar uma nova versão do Tableau Server e importar um

arquivo de configurações de uma versão anterior, poderá encontrar erros de validação de

topologia ao executar o comando tsm settings import.

Isso pode acontecer quando você exporta um arquivo de configurações de uma versãomais

antiga do Tableau Server e o importa para uma nova versão, e novos serviços foram adi-

cionados ao Tableau entre as duas versões.

Os erros serão semelhantes a este (o serviço específico pode ser diferente):

c:\Users\mytableau\Desktop>tsm settings import -f 20183-export.j-

son

Pending topology set.

There are 1 topology validation errors/warnings.

Service 'elasticserver' is not present on any node in the
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cluster.

Service: Elastic Server

Para resolver esse problema, adicione quaisquer serviços ausentes ao Tableau Server:

1. Para qualquer serviço que gerou um erro de validação, adicione o serviço com uma

contagem de instâncias de 1.

Por exemplo, se o Elastic Server não estiver presente no cluster, defina a contagem

da instância do processo como 1 usando o nome do serviço que aparece na primeira

linha damensagem de erro de validação:

tsm topology set-process -n node1 -pr elasticserver -c 1

Repita esta etapa para cada serviço que resulte em umerro.

2. Quando você não tiver mais avisos ou erros, aplique as alterações pendentes:

tsm pending-changes apply

Suas configurações devem ser importadas com sucesso.

A importação de configurações do arquivo causa erro "valor de configuração especificado
não corresponde"

Se você estiver instalando uma nova versão do Tableau Server e importar um arquivo de

configurações de uma versão anterior, poderá encontrar erros de validação de con-

figuração ao executar o comando tsm settings import. Isso pode ocorrer quando

um arquivo de configurações inclui um valor de configuração que foi removido do Tableau.

O erro será semelhante a este (a chave de configuração pode ser diferente):

c:\Users\mytableau\Desktop>tsm settings import -f 20183-

export.json

Configuration error: At least one configuration value you spe-

cified does not match a known configuration key. This applies

to the following keys: '[features.TsmConfigFileService]'

Use this parameter to override unknown key error: --force-keys

2406 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Para resolver esse problema, edite o arquivo de configurações que você está importando

para remover a referência à chave de configuração ou às chaves no erro:

1. Copie o arquivo de configurações JSON e salve a cópia para backup.

2. Abra o arquivo de configurações JSON emumeditor de texto.

3. Localize e exclua toda a linha que inclui a chave. Neste exemplo, fea-

tures.TsmConfigFileService:

"configKeys" : {

"config.version" : 19,

"tabadmincontroller.port" : "8850",

"endpoints.enabled" : false,

"endpoints.health.enabled" : true,

"features.TsmConfigFileService" : true,

"tableau_projects.language" : "en",

Oacima é um exemplo de uma pequena seção de um arquivo de configurações expor-

tados e não se destina a representar todo o conteúdo do arquivo.

4. Salve o arquivo de configurações e importe-o novamente.

Você pode encontrar erros adicionais relacionados à validação da topologia. Para obter

informações sobre a resolução desses erros, consulte A importação de configurações do

arquivo causa erro de validação "não presente em qualquer nó" devido a serviços ausentes

acima.

Erro "Você não pode modificar diretamente as instâncias do Serviço de Coordenação"

Esse erro pode ocorrer em duas situações:

l Quando você importa um arquivo de configurações do Tableau Server em uma ins-
talação que tem uma topologia de Serviço de Coordenação diferente do que a do
arquivo de configurações

l Quando você tenta configurar o Serviço de Coordenação usando o comando tsm
topology set-process
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Se você vir esse erro depois de importar um arquivo de configurações:

Oarquivo de configurações do Tableau Server tem uma topologia de Serviço de Coor-

denação diferente da do servidor de destino. Isso pode acontecer se você estiver atu-

alizando o Tableau Server pela instalação de uma nova versão e a importação de um

arquivo de configurações de uma versão anterior. Se você não implantou explicitamente

um conjunto de Serviço de Coordenação no servidor de destino, ele terá uma única ins-

tância do Serviço de Coordenação, no nó inicial.

Para corrigir esse erro, você pode corrigir a incompatibilidade da linha de comando ou edi-

tar o arquivo de importação de configurações. Você tambémpode descartar todas as alte-

rações pendentes, implantar o Serviço de Coordenação no computador de destino para

corresponder às configurações no arquivo de importação e reimportar o arquivo de con-

figurações.

Para corrigir a incompatibilidade da linha de comando, em cada nó que gera um erro, use o

comando tsm topology set-process para reverter a contagem de instâncias do Serviço de

Coordenação.

1. Execute o comando tsm pending-changes list. A saídamostra quais nós

têm alterações.

2. Encontre um oumais nó onde a contagem do Serviço de Coordenação é alterada.

Por exemplo, se o arquivo de configurações tivesse uma instância do Serviço de

Coordenação no nó 2, mas o sistema de destino não tivesse qualquer instância de

Serviço de Coordenação nesse nó, a contagem para o nó 2 seria alterada de 0 para

1 pela importação do arquivo de configurações:

C:\Windows\system32>tsm pending-changes list

Configuration

There are no pending configuration changes.

Topology

node2:

Coordination Service
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New Instance Count:1

Old Instance Count:0

3. Use o comando tsm topology set-process para definir a contagem de volta

ao valor "Old Instance".

Para o exemplo acima:

tsm topology set-process -n node2 -c 0 -pr "Coordination

Service"

4. Assim que você redefinir qualquer contagem de instâncias do Serviço de Coor-

denação que foi alterada, aplique alterações pendentes:

tsm pending-changes apply

Se você ver o erro ao definir a contagem de processos para o Serviço de Coordenação
manualmente:

Esse erro tambémpode ocorrer se você tentar atualizar diretamente o Serviço de Coor-

denação, usando o comando tsm topology set-process em vez dos comandos tsm

topology para gerenciar o Serviço de Coordenação. Se você tentasse isso:

1. Use o comando tsm pending-changes discard para descartar as alterações
pendentes.

2. Use os comandos corretos para configurar o Serviço de Coordenação. Para obter
mais informações, consulte Implantar um ensemble do Serviço de coordenação.

Solução de problemas de conexão com o TSM

Não é possível se conectar ao TSM

Caso consiga conectar-se ao TSMa partir do computador em que o Tableau foi instalado

(usando https://localhost:8850, por exemplo), mas não conseguir conectar-se de

outro computador (usando https://<server-name>:8850), pode ser necessário con-

figurar o firewall local no computador do Tableau Server.
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A partir da versão 2018.2 será necessário configurar o firewall manualmente. Para obter

mais informações, consulte Configuração do firewall local.

Inicialização do Tableau Server

O Tableau Server não pode determinar se iniciou completamente

Emalguns casos, o Tableau Server pode relatar que não seria possível determinar se

todos os componentes foram iniciados corretamente. Umamensagem exibe: "Não foi pos-

sível determinar se todos os componentes do serviço iniciaram demaneira correta."

Se você visualizar essamensagem após a inicialização, verifique se o Tableau Server está

sendo executado conforme esperado usando um comando tsm status -v

Se o statusmostra como emexecução ("Status: RUNNING"), em seguida, o servidor é ini-

cializado com êxito e você pode ignorar amensagem. Se o status for DEGRADED or

STOPPED, consulte "OTableau Server não inicia" na próxima seção.

O Tableau Server não inicia

Se o Tableau Server não iniciar ou estiver sendo executado em umestado degradado, exe-

cute o comando tsm restart de um prompt de comando. Isso irá interromper qualquer

processo em execução e iniciar novamente o Tableau Server.

Reindexação de Pesquisar e Navegar no Tableau Server

Problemas que podem ser resolvidos ao criar o índice de pesquisa e navegador

Os sintomas de um índice que precisa ser recriado incluem:

l Uma lista em branco de sites quando um usuário tenta efetuar logon

l Uma lista em branco de projetos quando um usuário tenta selecionar um projeto

l Conteúdo ausente (pastas de trabalho, exibições, painéis)

l Alertas inesperados ou imprecisos (por exemplo, um alerta "atualização falhou" em
uma pasta de trabalho que não inclua uma extração)
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Se você observar qualquer um destes comportamentos, reinicie e recrie o índice de pes-

quisa e navegador, usando o comando tsm maintenance reset-searchserver.

Ativação do Tableau Server

Falha na ativação da licença do Tableau Server

A ativação da licença pode falhar em algumas instâncias do Tableau Server. Asmensagem

de erro podem originar de uma bem genérica:

l An error has occurred

Paramensagensmais detalhadas:

l Function flxActCommonLicSpcPopulateFromTS returned error

50030, 71521,

l No license found for 'Tableau Server'

Para resolver esse problema, experimente estas soluções na ordem listada:

Confirme que pode acessar o servidor de licenciamento

Oserviço de licenciamento do Tableau foi transferido para um novo data center em 6 de

outubro de 2018. Isso significa que os ambientes que exigem configuração especial (lista

segura de IP estático, por exemplo) para acessar o licensing.tableau.com ou o licen-

sing.tableau.com precisarão ser atualizados antes que possa ativar, atualizar ou desativar

uma chaves do produto.do Tableau.

Para testar o acesso, digite a URL e a porta do servidor de licenciamento em umnavegador:

https://licensing.tableau.com:443

e:

https://atr.licensing.tableau.com/_status/healthz
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Se puder acessar o servidor, a mensagem “Teste realizado com sucesso” será exibida

para o primeiro servidor, e amensagem “OK” será exibida para o segundo.

OTableau Server precisa fazer uma conexão com os seguintes locais na Internet para fins

de licenciamento:

l atr.licensing.tableau.com:443

l licensing.tableau.com:443

l register.tableau.com:443

l o.ss2.us

l s.ss2.us

l ocsp.rootg2.amazontrust.com

l ocsp.rootca1.amazontrust.com

l ocsp.sca1b.amazontrust.com

l crt.sca1b.amazontrust.com

l crt.rootca1.amazontrust.com

l ocsp.sca0a.amazontrust.com

l crt.sca0a.amazontrust.com

l ocsp.sca1a.amazontrust.com

l crt.sca1a.amazontrust.com

l ocsp.sca2a.amazontrust.com

l crt.sca2a.amazontrust.com

l ocsp.sca3a.amazontrust.com
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l crt.sca3a.amazontrust.com

l ocsp.sca4a.amazontrust.com

l crt.sca4a.amazontrust.com

l crl.rootca1.amazontrust.com

l crl.rootg2.amazontrust.com

l crl.sca1b.amazontrust.com

l cacerts.digicert.com

As solicitações para os domínios acima podem ser feitas na porta 80 ou 443. A porta 80 é uti-

lizada para validação de certificados (revogação, cadeia de certificados etc). A porta 443 é

usada para conexões SSL.

Verificar data e hora

Verifique se a data e a hora no computador do Tableau Server inicial estão corretas. Se o

relógio estiver definido com a hora e a data anteriores à data atual, o Tableau Server não

poderá ser ativado.

Verificar se o serviço de licenciamento FlexNet foi iniciado

Se a data e a hora no computador do Tableau Server estiverem corretas, verifique se o ser-

viço de licenciamento FlexNet está em execução no computador inicial do Tableau Server.

1. No computador inicial, nomenu Iniciar doWindows, abra services.msc.

2. Na caixa de diálogo Serviços, verifique se o status doServiço de licenciamento

FlexNet 64 (64 bits) ouServiço de licenciamento FlexNet (32 bits) está Iniciado.

Se o FLEXnet não estiver listado como Iniciado, clique com o botão direito domouse

no Serviço de licenciamento FlexNet e selecione Iniciar.
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Se a opção Iniciar estiver esmaecida, talvez o serviço esteja definido comoDesa-
bilitado. Para habilitar o serviço:

a. Clique com o botão direito domouse emServiço de licenciamento FlexNet e

selecionePropriedades.

b. Na lista suspensa Tipo de inicialização, selecioneAutomática.

c. Clique no botão Iniciar e clique emOK.

Forçar uma nova leitura da chave do produto

1. No computador inicial do Tableau Server, faça logon como administrador e abra um

prompt de comando.

2.

Altere para o diretório bin do Tableau Server. Por padrão, ele é:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\bin.<version_code>

3. Digite os seguintes comandos:

tsm stop

lmreread

tsm start

Enviar o conteúdo do armazenamento confiável para o suporte do Tableau

Se os serviços de licenciamento FlexNet estiver instalado e em execução, mas você ainda

estiver vendo um erro, poderá haver um problema com as informações de chave de pro-

duto do Tableau. Para solucionar isso, conclua as etapas a seguir para criar um arquivo

das informações importantes no armazenamento confiável.

1. No computador inicial do Tableau Server, faça logon como administrador e abra um

prompt de comando.
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2. Digite o seguinte comando:

serveractutil -view > <machine_name>-LicResults.txt

Isso cria o arquivo <machine_name>-LicResults.txt no diretório atual. Se

não tiver permissões de gravação para esse local e visualizar um erro, altere para um

local onde tenha permissão para criar um arquivo e execute o comando novamente.

3. Entre em contato com o Suporte do Tableau (http://www.tableau.com/pt-br/-

support/request) e inclua o arquivo <machine_name>-LicResults.txt criado.

Problemas de instalação de tabcmd

Instalação de tabcmd separadamente

O tabcmd é instalado automaticamente no nó inicial do Tableau Server quando você instala

o Tableau Server, mas se quiser executá-lo em outro computador, precisa baixar e instalar

tabcmd separadamente. Para obter detalhes, consulte Instalar tabcmd.

Problemas na instalação do tabcmd no Linux

O tabcmd requer que o Java 11 seja executado corretamente. Em sistemas semelhantes ao

RHEL, ele será instalado como uma dependência ao instalar o tabcmd. Em sistemas seme-

lhantes ao Debian, você precisa instalar o Java 11 separadamente, se ele ainda não estiver

instalado.

A partir de julho de 2022, as distribuiçõesDebian não sãomais aceitas. Para obter mais

informações, consulte a postagem daComunidade do Tableau.

O Java não está instalado

Se você receber erros semelhantes a este ao instalar tabcmd, confirme se o Java 11 está ins-

talado no seu computador Linux:

Cannot find 'java' in your PATH. Install 'java' and make sure it

is in your PATH to continue.
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Versão incorreta do Java instalada

Se você receber erros semelhantes a estes, confirme se o Java 11 está instalado:

Exception in thread "main" java.-

lang.UnsupportedClassVersionError: com/-

tableausoftware/tabcmd/Tabcmd : Unsupported major.minor version

52.0

ou.

*** Uncaught exception NoClassDefFoundError: javax/xml/-

bind/JAXBException

*** See the logs for the stacktrace.

Solucionar falhas de trabalho devido a falhas de serviço

A partir do Tableau Server versão 2021.1, um novo conjunto demensagens de erro ajuda

você a entender quando os trabalhos falham devido a um problema com um serviço. Este

tópico explica asmensagens e o que elas podem significar.

Umamensagem de erro será exibida neste formato:

<nodeId>

<service>_<instanceId>.<version>: <error>

Existem quatro categorias de erro:

l Status ausente - Se um serviço não puder informar o status, por exemplo, se um nó
estiver inativo, se o tabadminagent não puder informar o status, ou se um serviço
falhou de modo que resulte na não execução de serviços dependentes, isso apa-
recerá como um erro de "status ausente".

l Falha ao atualizar a configuração - Se um serviço não conseguir atualizar seu
arquivo de configuração, isso aparecerá como um erro de "falha ao atualizar a con-
figuração". Isso pode ocorrer durante atualizações, ao tentar aplicar alterações pen-
dentes a novos serviços. Veja o log do aplicativo de controle do
serviço,<dataDir>/tabsvc/logs/<service>/control-<service>_
<nodeId>-<instanceId> para obter mais detalhes sobre o erro.
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l Falha ao alcançar o estado solicitado. Estado atual:<currentState> - Se um
serviço não puder ser instalado/removido/iniciado/parado, isso resultará em um erro
"falha ao atingir o estado solicitado". Isso pode acontecer durante as atualizações
quando novos serviços estão sendo instalados e os antigos removidos. Possíveis
opções de <currentState> são: DEPLOY_FAILED, INSTALL_FAILED, DISABLE_
FAILED, ENABLE_FAILED, CONFIGURE_FAILED, UNINSTALL_FAILED, REMOVE_
FAILED. Os mais comuns são: INSTALL_FAILED, UNINSTALL_FAILED e REMOVE_
FAILED. Veja o log do aplicativo de controle do serviço,<dataDir>/-
tabsvc/logs/<service>/control-<service>_<nodeId>-<ins-

tanceId> para obter mais detalhes sobre o erro.
l Falha ao iniciar/parar. Status atual:<currentStatus> - Isso ocorre se um serviço
que deveria estar em execução for interrompido ou se um serviço que deveria estar
parado continuar em execução. Valores possíveis em <currentStatus> são: ATIVO,
OCUPADO, PASSIVO, NÃO LICENCIADO, INATIVADO, STATUS_UNAVAILABLE e
DEGRADED. Os três primeiros (ACTIVE, BUSY, PASSIVE) são considerados status
"em execução". Os quatro últimos são um status "parado". Veja o log de serviço prin-
cipal,<dataDir>/tabsvc/logs/<service>/<service>_<nodeId>-<ins-
tanceId>.log, para obter mais detalhes sobre o erro.

Umexemplo demensagem de erro é:

This job failed due to unexpected error: 'Ser-

viceOperationTimeoutException'

One or more services failed to reach their expected state.

node1:

vizportal_0.2021.4.0.0: Failed to reach requested state.

Current state: INSTALL_FAILED

A partir da versão 2021.3, umamensagem de erro adicional foi adicionada para o segundo e

terceiro tipos de erro que corresponderão aos erros encontrados nos logs do aplicativo de

controle.

Solução de problemas no logon no servidor

Há diversas opções de logon entre o Tableau ServicesManager (TSM) e o Tableau Server.

Tableau Software 2417

Ajuda do Tableau Server noWindows



l TSM—Se não for possível entrar no TSM, certifique-se de que está usando as cre-

denciais de um usuário com direitos de administrador no computador onde o TSM

está instalado. Esse usuário tambémpode ou não ser um administrador do Tableau

Server. Isso é verdadeiro caso esteja fazendo logon na interface do usuário naWeb

ou no CLI. Para obter mais informações, consulte Fazer logon na interface do usu-

ário naWeb do Tableau ServicesManager.

l Tableau Server: —

l Administradores: se você estiver fazendo logon no Tableau Server como um

administrador, será necessário usar as credenciais de um usuário com função

de administrador no Tableau Server. Você cria o administrador inicial ao ins-

talar o Tableau pela primeira vez, mas pode adicionar outros usuários com

administradores depois que o Tableau estiver instalado e em execução. Para

obter mais informações, consulte Fazer logon na área de administração do

Tableau Server.

l Usuários não administrativos: se você estiver fazendo logon no Tableau Ser-

ver como umusuário, será necessário usar as credenciais de um usuário que

tenha sido adicionado no Tableau Server. Para obter mais informações, con-

sulte Fazer logon no Tableau Server ou Tableau Cloud.

Observação: se os usuários com credenciais válidas não puderem fazer

logon no Tableau Server, certifique-se de que não adicionou um nó sem

aplicar as alterações pendentes. Caso tenha um novo nó pendente, não

será possível fazer logon no Tableau Server.

Cenários de solução de problemas

A tela de inicialização do TSM não é exibida

Ao instalar ou atualizar o Tableau Server, se o navegador for aberto mas não exibir nada,

pode ser necessário adicionar o nome de host à lista de sites confiáveis. Como alternativa,
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limpe o cache do navegador ou utilize um navegador diferente. Para obter mais infor-

mações, consulte Base de dados de conhecimento do Tableau..

Não é possível fazer logon no TSM ou no Tableau Server (a tela de logon é exibida nova-
mente após inserir as credenciais)

Usando o Internet Explorer ou o Edge, se você inserir as credenciais na tela de logon do

TSM ou do Tableau Server e a página for exibida novamente sem que você se conecte, veri-

fique se o nome de host ou domínio na URL não inclui um sublinhado (_). Se o nome de host

ou domínio do computador do Tableau Server incluir um sublinhado (_), os navegadores do

Internet Explorer ou do Edge não enviarão um cookie. Ou seja, a página será exibida nova-

mente sem que você se conecte. Para solucionar isso, use "localhost" ou o endereço IP do

computador na URL. Por exemplo: https://localhost:8850.

Observação: se estiver usando o AD para seu repositório de identidades do Tableau

Server, pode acabar bloqueado do Active Directory se tentar entrar muitas vezes.

Para obter mais informações, consulte Base de dados de conhecimento do Tableau..

Solucionar problemas de licenciamento

Este tópico inclui instruções para solução de problemas relacionadas ao licenciamento do

Tableau Server.

Falha na chave do produto com servidores proxy de encaminhamento

Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado para se

conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o procedimento no

tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de encaminhamento, antes de

tentar ativar, atualizar ou desativar chaves do produto.

Tableau Software 2419

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://kb.tableau.com/articles/issue/tsm-initialization-window-does-not-render-in-server-side-web-browser-window?lang=pt-br
https://kb.tableau.com/articles/issue/infinite-redirect-to-login-page-during-installation-or-upgrade-to-tableau-server-2018-2-or-later?lang=pt-br


Como lidar com um servidor não licenciado

OTableau oferece doismodelos de licenciamento: baseado em função e baseado em

núcleo. Para saber mais sobre o licenciamento baseado em função e em núcleo, consulte

Visão geral do licenciamento.

O licenciamento baseado em função exige que cada conta de usuário ativa seja coberta por

uma licença. As licenças baseadas em função têm uma capacidade definida ou um número

de usuários permitidos. Cada usuário tem umnome de usuário exclusivo atribuído a ele no

servidor e é exigido para a identificação dele ao se conectar ao servidor.

O licenciamento baseado em núcleo não tem restrições quanto ao número de contas de

usuário no sistema, mas ele não restringe o númeromáximo de núcleos de processador

que o Tableau Server pode usar. Você pode instalar o Tableau Server em umoumais com-

putadores para criar um cluster, com a restrição de que o número total de núcleos em todos

os computadores não exceda o número de núcleos que você licenciou e que todos os

núcleos em um computador específico sejam cobertos pela licença.

Servidor baseado em função não licenciado

Omotivomais comumpara que um servidor que tenha licenciamento baseado em função

tenha sua licença cancelada é uma chave de produto expirada ou um contrato demanu-

tenção expirado.

Servidor baseado em núcleo não licenciado

Umservidor baseado em núcleo pode se tornar não licenciado para uma variedade demoti-

vos, por exemplo, uma chave do produto vencida ou quando os nós do Tableau Server

estão executando processos licenciados não conseguem entrar em contato com o nó do

Tableau Server sendo executado no serviço deGerenciador de Licença. Para saber mais

sobre os processos licenciados, consulte Processos do Tableau Server.

Quando o servidor for não licenciado, você não poderá iniciar nem administrar o servidor.

No entanto, é possível gerenciar licenças com o comando tsm licenses.
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Administrador do servidor não licenciado

Todos os administradores do Tableau Server exigem uma licença de usuário. Os admi-

nistradores do Tableau Server sempre terão a funçãomais alta disponível. Se uma chave

de produto Creator for ativada, os administradores do Tableau Server assumirão essa fun-

ção. Se a funçãomais alta disponível no Tableau Server for Explorer, o administrador do ser-

vidor assumirá essa função. Se as licençasCreator forem adicionadas ao servidor, as

contas de administrador do servidor existentes que usam licenças Explorer serão auto-

maticamente convertidas para usar licençasCreator.

As contas de administrador do TSMnão exigem licenças.

Se a licença que o administrador do servidor está usando expirar, então a conta ficará sem

licença e não poderá fazer logon.

Verifique a data de validade de suas licenças para os administradores do servidor:

l Execute tsm licenses list.
l Compare a data com a data exibida no Portal do cliente Tableau.
l Caso o portal não exiba a data que você espera, entre em contato com o Sucesso do
cliente.

l Para renovar a licença, visite a página na Web Renovação do Tableau.
l Execute o comando tsm licenses activate para ativar uma nova licença para as contas
do administrador.

Se a data do TSM corresponder à data do portal e a seguinte operação de atualização

falhar, entre em contato com o Suporte do Tableau.

Se a licença para sua conta de administrador expirou ou expirará em breve, você precisará

ativar uma nova licença para a conta. Como alternativa, você pode remover a licença de um

usuário não administrador para liberar uma licença para a conta de administrador do ser-

vidor.

Se um administrador do Tableau Server estiver usando uma licença Creator (Criador),

Explorer (Explorador) ou Viewer (Visualizador) e essa licença expirar, ele usará outra do
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mesmo tipo, se disponível. Se não houver estações de licença disponíveis, o usuário ficará

"sem licença".

Importante: não reinicie o Tableau Server até que você tenha ativado uma nova
licença ou transferido uma função do site para a conta do administrador do servidor.

Solucionar problemas de licenciamento baseado em função

Essa seção fornece informações sobre a solução de problemas que ocorrem ao adicionar

licenças baseadas em função do Viewer, Explorer e Creator para o Tableau Server ou

Tableau Cloud, ou quando elas expiram. Omais alto tipo de licença disponível é Creator,

seguida por Explorer e finalmente Viewer. Para saber mais sobre o licenciamento baseado

em função, consulte Visão geral do licenciamento.

Um usuário ou administrador não está licenciado devido ao vencimento da licença

Para evitar que os usuários fiquem sem licença demodo inesperado ou sejam transferidos

para outra função no site, você sempre deve fazer uma das ações a seguir antes da

licença, que estiver usando, expirar:

l Renove e ative uma licença substituta. Se um usuário ocupar uma licença Creator
(Criador), Explorer (Explorador) ou visualizador e essa licença expirar, ele usará
outra do mesmo tipo, se disponível.

l Altere a função no site desses usuários, para permitir o uso de uma licença que não
expira.

Para saber como as funções no site podem ser alteradas, para que necessitem de uma

licença diferente, consulte Definir funções dos usuários no site.

A reatribuição dos usuários a novas licenças é regida pela seguinte lógica:

l Quando um usuário Administrador do servidor ocupa uma licença do Creator e a
licença dele expira (sem licenças disponíveis para substituição), ele é reatribuído a
uma licença do Explorer se qualquer licença do Explorer estiver disponível. Essa rea-
tribuição de licença ocorre na ordem do logon mais recente. Os Administrador do
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servidor removem outros usuários que possam estar atualmente usando uma licença
do Explorer. Se nenhuma licença do Creator ou Explorer estiver disponível, um Admi-
nistrador do servidor se torna não licenciado.

l Quando um usuário não Administrador do servidor ocupa uma licença do Creator e a
licença expira (sem licenças disponíveis para substituição), ele se torna não licen-
ciado. Para evitar que esses usuários se tornem não licenciados, altere a função no
site antes da licença expirar. Isso é especialmente importante para usuários na fun-
ção no site Criador do administrador de site, que devem se mover para a função de
site de Explorador de administrador de site, antes da licença do Creator expirar para
evitar perder os recursos de Administrador de site.

l Quando um usuário Administrador do servidor ocupa uma licença do Explorer ou do
Viewer e a licença dele expira (sem licenças disponíveis para substituição), ele é atu-
alizado para um tipo de licença mais alta, se as licenças desse tipo estiverem dis-
poníveis. Especificamente, o seguinte ocorre quando uma licença expira:

l Os usuários que ocupam uma licença do Explorer serão movidos para uma
licença do Creator, se disponível (sem alterar a função no site).

l Os usuários que ocupam uma licença do Viewer serão movidos para uma
licença do Explorer, se disponível. Se nenhuma licença do Explorer estiver dis-
ponível, esses usuários serão transferidos para uma licença do Creator, se dis-
ponível (sem alterar a função no site).

l Se nenhuma licença estiver disponível em tipos de licença mais altos, esses
usuários são transferidos para Não licenciados.

Os usuários são reatribuídos para uma nova licença, conforme descrito acima, na ordem do

logonmais recente, com tipos de licençamais baixas reatribuídas primeiro (primeiro Viewer,

em seguida Explorer e, em seguida, Creator).

Por exemplo: dois usuários com uma licença Visualizador, um usuário com a licença de Cre-

ator (Criador) e dois Administradores de servidor com uma licença de Creator (Criador),

todos com suas licenças expiradas. Quatro licenças Explorer (Explorador) não expiradas

estão disponíveis para eles. Nessa situação, ocorre o seguinte, na ordemmostrada abaixo:

1. O usuário com uma licença Visualizador que fez o logon mais recente será reatribuído
a uma licença Explorer (Explorador).

2. O usuário com uma licença Visualizador será reatribuído a uma licença Explorer
(Explorador).
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3. O usuário Administrador de servidor com uma licença Creator (Criador) que fez o
logon mais recente será reatribuído a uma licença Explorer (Explorador). Em
seguida, o segundo Administrador de servidor com uma licença de Creator (Criador)
será reatribuído à licença Explorer (Explorador) restante.

4. O usuário com a licença de Creator (Criador) se torna não licenciado.

A função no site do Administrador do servidor é inalterada ao usar uma licença do Creator

OsAdministradores do servidor ganham recursos do Creator, se as licenças do Creator

estiverem disponíveis no Tableau Server, sem alterar o nome da função no site. Todos os

outros usuários do Tableau Server e Tableau Cloud ganham licenças do Creator, somente

se estiverem atribuídos com uma função no site que inclui o Creator no nome.

As licenças não estão imediatamente disponíveis

Quando você adiciona uma licença baseada em função ao Tableau Server, ela é dis-

ponibilizada a todos os usuários quando você reinicia o Tableau Server.

Um usuário com uma licença do Viewer não pode abrir as pastas de trabalho do Tableau
Server ou Tableau Cloud no Tableau Desktop

Umusuário com uma licença do Viewer que também tem uma licença do Tableau Desktop

separada não poderá abrir pastas de trabalho no Tableau Server ou Tableau Cloud

usando o Tableau Desktop. Para abrir pastas de trabalho usando o Tableau Desktop, o

usuário precisará de uma licença do Explorer ou Creator no Tableau Server ou Tableau

Cloud.

Manipular um processo do Server não licenciado

Há vários indicadores de status na página Status do Tableau Server que o ajudam a com-

preender o estado dos processos do Tableau Server. Uma caixa de status de cor laranja,

"Não licenciado", indica que um dos processos do Server não pode recuperar informações

de licença do Tableau Server.

Na imagem abaixo, um dos processos VizQL não tem licença:
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Váriosmotivos podem levar um processo a não acessar essas informações de licen-

ciamento. Por exemplo, podem existir problemas de rede impedindo que um processo em

execução em umnó adicional se comunique com o serviço de licença no nó inicial. Também

é possível que o processo sem licença esteja recebendomais solicitações do que pode acei-

tar em ummomento específico e, assim, não consiga lidar com a solicitação de licen-

ciamento. O impacto para os usuários depende de qual processo é incapaz de confirmar sua

licença, e se há outras instâncias do processo em umdos nós do servidor. No caso do pro-

cesso VizQL não licenciado acima, alguns usuários podem ser capazes de acessar exi-

bições enquanto outros não podem.

Para resolver o problema, interrompa e inicie o Tableau Server.

Tempo limite do comando do Tableau Services Manager
(TSM)

Quando o Tableau Server for configurado com duas instâncias do repositório e ocorrer o fai-

lover para o repositório de backup, o TSM tentará reiniciar o repositório original para que ele
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fique disponível como umbackup. Se isso não puder ser feito por algummotivo, os coman-

dos do TSM subsequentes poderão falhar devido a tempos limite e aguardarão a recu-

peração do repositório original.

Dentre os comandos que podem ser afetados, estão:

l tsm maintenance restore

l tsm maintenance reindex-search

l tsm reset

l tsm security regenerate-internal-tokens

l tsm sites export

l tsm sites import

Se algum desses comandos falhar e você tiver um repositório que não está em recu-

peração, remova o repositório da topologia do servidor, aplique as alterações pendentes e

inclua-o novamente.

Solução de problemas do backup do Tableau Services Mana-
ger (TSM)

O backup não é iniciado porque os serviços não começam

Ao fazer um backup do Tableau Server, uma das primeiras etapas tomadas é confirmar

que os principais serviços estão em execução e, se não estiverem, iniciá-los. Se esses ser-

viços não puderem ser iniciados:

l Repositório ativo

l Armazenamento de arquivo

l Controlador do cluster

ocorrerá falha em qualquer tentativa de fazer backup do Tableau Server com umdos segu-

intes erros:

An error occurred starting one or more of the following ser-

vices: Active Repository, File Store, Cluster Controller.

2426 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



One or more of the following services did not start in a timely

fashion: Active Repository, File Store, Cluster Controller.

Para fazer o backup do Tableau Server com sucesso, verifique se esses processos podem

ser iniciados.

O backup falha com um erro de violação de compartilhamento.

Obackup do TSMpode falhar com umerro enganoso quando há falta de espaço em disco.

Se o backup falhar com uma "violação de compartilhamento" verifique esses registros para

obter erros semelhantes a estes:

tabadmincontroller*.log

2019-02-27 13:42:16.011 -0600 pool-37-thread-2 : INFO

com.-

table-

ausoftwa-

re.tabadmin.webapp.backup.AbstractBackupSingleInstanceAction -

Starting 'backup' call on node1:8315 for service pgsql_

0.20183.18.1214.0808 with params

{"node":"-

node1","skipVe-

rification":false,"singleNode":true,"origin":"COMMAND_

LINE","w-

ritePa-

th":"-

test-

backup.ts-

bak","-

post-

gresOnly":-

false,"overrideDiskSpaceCheck":false,"skipCompression":false}
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tabadminagent*.log

2019-02-27 13:44:01.796 -0600 pool-14-thread-5 : ERROR org.a-

pache.thrift.server.TThreadPoolServer - Error occurred during

processing of message.

java.lang.RuntimeException: org.apache.thrift.TException:

java.nio.file.FileSystemException: C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\tabadminagent\0\filetransfer\df699acb-731a-

41dd-af6b-baa39e2d6cc3: The process cannot access the file

because it is being used by another process.

at com.google.common.base.Throwables.propagate(Throwa-

bles.java:241)

at

com.-

table-

ausoftwa-

re.-

tabadmin.agent.services.TRestoreFileTransferHandler.processFile

(TRestoreFileTransferHandler.java:110)

at com.-

table-

ausoftwa-

re.-

file.-

trans-

fer.end-

point.FileTransferHandler$Processor$processFile.getResult

(FileTransferHandler.java:262)

at com.-

table-

ausoftwa-
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re.-

file.-

trans-

fer.endpoint.FileTransferHandler$Processor$processFile.getResult

(FileTransferHandler.java:246)

at org.apache.thrift.ProcessFunction.process(Pro-

cessFunction.java:39)

at org.apache.thrift.TBaseProcessor.process

(TBaseProcessor.java:39)

at org.apache.thrift.TMultiplexedProcessor.process(TMul-

tiplexedProcessor.java:123)

at

org.apache.thrift.server.TThreadPoolServer$WorkerProcess.run(TTh-

readPoolServer.java:286)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker

(ThreadPoolExecutor.java:1149)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Thre-

adPoolExecutor.java:624)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Caused by: org.apache.thrift.TException: java.-

nio.file.FileSystemException: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\tabadminagent\0\filetransfer\df699acb-731a-41dd-

af6b-baa39e2d6cc3: The process cannot access the file because it

is being used by another process.

at com.-

table-

ausoftwa-

re.-

file.-

trans-

fer.-

file-

transferservice.server.FileTransferServiceHandler.deleteTransfer
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(FileTransferServiceHandler.java:217)

at com.-

table-

ausoftwa-

re.-

tabadmin.agent.services.TRestoreFileTransferHandler.processFile

(TRestoreFileTransferHandler.java:106)

... 9 more

Caused by: java.nio.file.FileSystemException: C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\tabadminagent\0\filetransfer\df699acb-731a-

41dd-af6b-baa39e2d6cc3: The process cannot access the file

because it is being used by another process.

at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(Win-

dowsException.java:86)

at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException

(WindowsException.java:97)

at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Win-

dowsException.java:102)

at sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.implDelete

(WindowsFileSystemProvider.java:269)

at sun.nio.fs.AbstractFileSystemProvider.deleteIfExists(Abs-

tractFileSystemProvider.java:108)

at java.nio.file.Files.deleteIfExists(Files.java:1165)

at com.-

table-

ausoftwa-

re.-

file.-

trans-

fer.-

file-
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transferservice.server.FileTransferServiceHandler.deleteTransfer

(FileTransferServiceHandler.java:215)

... 10 more

Isso pode ser uma indicação de que o backup falhou porque não havia espaço suficiente em

disco.

Erro de restrição de cookie

Quando um usuário entra no Tableau Server, um cookie de sessão é armazenado em seu

navegador local. O cookie armazenado é a forma como o Tableau Server mantém que o usu-

ário que entrou foi autenticado e pode acessar o servidor. Como o cookie é definido com o

mesmo domínio ou subdomínio que a barra de endereços do navegador, ele é considerado

um cookie primário. Se o navegador de um usuário estiver configurado para bloquear

cookies primários, ele não conseguirá entrar no Tableau Server.

Quando um usuário entra no Tableau Server por meio de uma exibição inserida, ou em um

ambiente em que a autenticação confiável tenha sido configurada, omesmo acontece: um

cookie é armazenado. Nesse caso, entretanto, o navegador trata o cookie como um cookie

de terceiros. Isso acontece porque o cookie é definido com umdomínio que é diferente

daquelemostrado na barra de endereços do navegador. Se o navegador da web do usuário

estiver configurado para bloquear cookies de terceiros, a autenticação no Tableau Server

falhará. Para evitar que isso ocorra, os navegadores da web devem ser configurados para

permitir cookies de terceiros.

Solucionar problemas de fontes de dados

Para que os usuários trabalhem com as fontes de dados do Tableau Server, até três itens

precisa ser definidos:

l Permissões para a fonte de dados: qualquer pessoa que se conectar a uma fonte
de dados deve ter os recursos das permissõesConectar eExibir para essa fonte.
Isso também se aplica a usuários que acessam exibições que se conectam a fontes
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de dados. Qualquer pessoa que esteja publicando emodificando fontes de dados

deve ter a função de site do usuário e também ter as permissõesSalvar eBai-
xar/Salvar como. Consulte Permissões para obter mais informações.

As fontes de dadosmultidimensionais (cubo) devem ser baixadas e usadas no

Tableau Desktop e, portanto, exigem a permissãoBaixar/salvar na Web como.
Para obter mais informações sobre cubos no Tableau, consulte Fontes de dados de

cubo.

l Capacidade de autenticação no banco de dados:Há váriasmaneiras de se
conectar aos dados no Tableau e controlar quem tem acesso a quê. Basicamente,

qualquer entidade que esteja se conectando ao banco de dados deve ser capaz de

se autenticar. A entidade pode ser o Tableau Server executando uma atualização de

extração. Pode ser um usuário do Tableau Desktop se conectando a uma fonte de

dados que então se conecta a um banco de dados dinâmico. Tambémpode ser um

usuário do Tableau Server que está acessando uma exibição que se conecta a um

banco dedados ativo. Consulte Segurança de dados para saber mais sobre suas

opções.

l Drivers de banco de dados: Se a pessoa que criou e publicou a fonte de dados no
Tableau Desktop precisou instalar drivers de bancos de dados adicionais, talvez

você precise instalá-los tambémno Tableau Server. Se estiver executando uma ins-

talação distribuída do Tableau Server onde, por exemplo, o processo do servidor de

dados está sendo executado em umnó adicional, todos os drivers de banco de

dados necessários devem ser instalados no nó de servidor inicial. Outros processos

também requerem drivers. Consulte Drivers de banco de dados para obter mais infor-

mações.

Mensagens de erro da fonte de dados

Veja aqui alguns erros que os autores da pasta de trabalho e outros usuários podem encon-

trar enquanto trabalham com fontes de dados e exibições:
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A permissão para acessar esta fonte de dados do Tableau Server foi negada: A
conexão com uma fonte de dados exige a permissão Conectar. Consulte Acesso aos dados

para fontes de dados publicadas do Tableau para obter mais informações.

Fonte de dados não encontrada: Alguém que estiver trabalhando com uma exibição

poderá ver esse erro se uma fonte de dados for removida do Tableau Server ou se a página

Conectar a dados precisar ser atualizada. Para atualizar a página Conectar a dados no

Tableau Desktop, clique no ícone Atualizar:

Não é possível conectar a esta fonte de dados do Tableau Server: Esse erro pode
aparecer se as informações de conexão para a fonte de dados forem alteradas, por exem-

plo, em resultado da alteração do nome do servidor de banco de dados. Observe as infor-

mações de Conexão de dados da fonte de dados e verifique se as configurações estão

corretas.

Não é possível listar fontes de dados do Tableau Server: Esse erro poderá ocorrer se
um usuário estiver tentando acessar as fontes de dados do Tableau Server e houver pro-

blemas de conectividade entre o Tableau Server e o Tableau Desktop.

Não é possível conectar a uma fonte de dados de cubo: Para usar uma fonte de
dadosmultidimensional (cubo) publicada, você deve baixar a fonte de dados e usá-la no

Tableau Desktop. Verifique se você tem a permissãoBaixar/salvar na Web como para a
fonte de dados. Se tentar adicionar uma fonte de dados de cubo publicada em uma pasta de

trabalho nomodo Edição naWeb do Tableau Server, ocorrerá o erroNão é possível
conectar-se à fonte de dados. / DataServiceFailure Não é possível conectar-se ao
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servidor "<Tableau_Server_name>".Para obter mais informações sobre cubos no
Tableau, consulte Fontes de dados de cubo.

Solucionar problemas de WDC

Os conectores de dados daWeb (WDCs) são páginas daWeb para conectar-se a dados

acessíveis por HTTP para fontes de dados que ainda não têm um conector no Tableau.

Este tópico cobre problemas potenciais que você pode encontrar com osWDCs.

A atualização da extraçãoWDC falhou com o erro 'Processo de ren-
derização encerrado - processo de renderização falhou (código de saída
= -2147483645)'

Recomendamos que você use uma conta de serviço Run As que não esteja em nenhum

grupo de administradores para o computador em que o Tableau Server está sendo exe-

cutado. Essa é uma prática recomendada por motivos de segurança, mas tambémpode

afetar os problemas de conexão com fontes de dados eWDCs. O problema específico com

as falhas de atualização de extração deWDC é um tipo de problema de conexão que pode

ocorrer se sua conta de serviço Run As for membro de um grupo Administradores no com-

putador do Tableau Server. Para resolver esse problema, atualize a conta do serviço Run

As para que ela não tenha privilégios de administrador no computador.

Para obter mais detalhes sobre este problema, consulte a Base de dados de conhecimento

do Tableau.

Para obter informações sobre as práticas recomendadas ao criar ou atualizar uma conta de

serviço Run As, consulte Criação da conta de serviço Run As .

2434 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://kb.tableau.com/articles/Issue/wdc-extract-refresh-failed-with-error-render-process-terminated-render-process-crashed-exit-code-2147483645?lang=pt-br
https://kb.tableau.com/articles/Issue/wdc-extract-refresh-failed-with-error-render-process-terminated-render-process-crashed-exit-code-2147483645?lang=pt-br


Solucionar problemas de assinaturas

"O instantâneo da exibição neste e-mail não pôde ser renderizado ade-
quadamente."

Se você receber uma assinatura com essamensagem de erro, poderá ser por váriosmoti-

vos:

l Credenciais ausentes: Algumas exibições estão publicadas com credenciais inse-

ridas. Você pode receber o erro acima se as credeciais inseridas estiverem desa-

tualizadas ou se a exibição tiver sido republicada sem as credenciais inseridas.

l Banco de dados temporariamente inativo: Se a exibição tiver uma conexão de
banco de dados ativa, e o banco de dados estava temporariamente inativo quando a

assinatura era gerada, você poderá receber o erro acima.

l Limite de tempo do processo em segundo plano: por padrão, o processo em
segundo plano que lida com assinaturas tem um valor de tempo total de 30minutos

por exibição para a renderização de uma exibição. Se a renderização da visualização

ultrapassar esse limite de tempo, a próxima exibição na pasta de trabalho resultará

em um trabalho com falha devido ao tempo limite. Namaioria dos casos, o padrão é

tempo suficiente. Entretanto, se o processo em segundo plano estiver manipulando

um painel extremamente grande e complexo, esse tempo talvez não seja suficiente.

Você poderá verificar a exibição do administrador Tarefas em segundo plano para

não extrações para ver se é esse o caso. Para aumentar o tempo limite, use o

comando tsm configuration set subscriptions.timeout.

Não é possível ver imagens no e-mail

Para exibir as imagens do conteúdo em ume-mail de assinatura, os usuários inscritos nas

exibições devem ter as permissões paraExibir e paraBaixar imagem/PDF. Para obter
mais informações, consulte Permissões.
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Não é possível assinar

Se você puder ver uma exibição ou pasta de trabalho no Tableau Server e ela tiver um
ícone de assinatura ( ) no canto superior direito, você poderá assiná-la.

Para assinar uma exibição, o Tableau Server precisa estar configurado corretamente (des-

crito emGerenciar assinaturas) e a exibição que você está assinando deve ter credenciais

inseridas para sua fonte de dados ou não usar credenciais. Exemplos do último item são

uma pasta de trabalho que se conecta a uma extração que não está sendo atualizada, ou

uma pasta de trabalho cujos dados estão em umarquivo fornecido com a pasta de trabalho

nomomento da publicação. As credenciais inseridas são uma etapa realizada no Tableau

Desktop (consulte a Ajuda do Tableau para obter detalhes).

Sem ícone de assinatura

É possível ver uma exibição, mas não é possível assiná-la. Isso pode acontecer diversos

motivos:

l Nenhuma assinatura foi agendada: se não existem assinaturas agendadas, ou
todas as agendas de assinaturas forem desabilitadas, o ícone de assinaturas não
aparecerá. Para definir um agendamento para as assinaturas, consulte Criar ou
modificar uma agenda.

l A exibição usa uma conexão com um banco de dados em tempo real: exi-
bições com conexões com bancos de dados em tempo real, onde há uma solicitação
pelas credenciais do banco de dados ao clicar pela primeira vez na exibição, não
estão disponíveis para assinatura. Uma assinatura inclui uma exibição (ou pasta de
trabalho), dados ou uma agenda. Para fornecer os dados exigidos pela exibição, o
Tableau Server precisa das credenciais do banco de dados inseridas ou de dados
que não exijam credenciais. Em relação às conexões de bancos de dados ativas, o
Tableau Server não tem as credenciais, somente os usuários individuais têm. É por
isso que você só pode assinar exibições que não exigem credenciais ou as têm inse-
ridas.

l O Tableau Server está configurado para autenticação confiável: também é
possível ver uma exibição, mas não ser capaz de assiná-la (nenhum ícone de assi-
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natura) se o Tableau Server estiver configurado para a autenticação confiável. Con-
sulteGarantir acesso às inscrições para obter mais informações.

Recepção inválida ou "quebrada"

Se você configurou assinaturas nas instâncias de teste ou desenvolvimento do Tableau Ser-

ver além de sua instância de produção, desabilite as assinaturas nas instâncias que não são

de produção. Manter as assinaturas habilitadas em todas as instâncias pode resultar em

seus usuários recebendo assinaturas que parecem ser válidas, mas não funcionam, ou rece-

bendo assinaturasmesmo que eles as tenham cancelado na exibição ou pasta de trabalho.

Anexo PDF ausente

Você pode adicionar um anexo PDF à sua assinatura se o administrador tiver habilitado. Se

o anexo PDF estiver ausente da assinatura, pode ser porque o tamanho do PDF excede o

limite de tamanho do servidor de e-mail ou o limite máximo de tamanho definido pelos admi-

nistradores do servidor. No Tableau Server, o limite máximo de tamanho para anexos PDF

de assinaturas pode ser ajustado na opção de configuração do tsm subs-

criptions.max_attachment_size_megabytes. Para obter mais informações, con-

sulte Configurar notificação de evento do servidor e Configurar um site para assinaturas.

Assinaturas suspensas

Por padrão, uma assinatura é suspensa depois de 5 falhas consecutivas. Para alterar o

número limite de falhas de assinatura que podem ocorrer antes de serem suspensas, use a

opção do tsm configuration set, backgrounder.subscription_failure_

threshold_for_run_prevention. Isso define o limite do número de falhas de assi-

natura consecutivas necessárias antes de suspender a assinatura. Esta é uma configuração

em todo o servidor.

Somente administradores de servidor podem configurar o número limite de falhas na assi-

natura antes que uma assinatura seja suspensa. Para obter mais informações sobre como

definir esse limite, consulte Configurar um servidor para assinaturas.

Tableau Software 2437

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server/pt-br/subscribe_alert_access.htm
https://help.tableau.com/current/server/pt-br/subscribe.htm#suspended-subscriptions


Por padrão, os administradores não recebem ume-mail quando uma assinatura é sus-

pensa, mas podem optar por e-mails de suspensão por site por meio deConfigurações
da minha conta.

Retomar assinaturas suspensas

Administradores e proprietários de assinaturas podem retomar as assinaturas de diversas

formas:

l na guiaMinha assinatura, nasConfigurações de conteúdo

l na guia Assinaturas por pasta de trabalho

l na guia Assinaturas, em Tarefas (somente administradores de servidor)

Quando uma assinatura é retomada, a contagem de falha de alerta retorna a zero. A pró-

xima avaliação da assinatura ocorrerá no próximo horário de avaliação agendado.

Não é possível definir a frequência de assinatura para "Quando os dados se atualizam"

Você poderá definir assinaturas para serem executadas quando uma extração for atu-

alizada, se a pasta de trabalho usar uma conexão a uma extração pública. Ao criar oumodi-

ficar uma assinatura, você pode não ver uma opção Frequênciase a pasta de trabalho
usar:

l Mais de uma atualização de extração

l Uma conexão de dados em tempo real

As assinaturas não chegam ("Erro no envio do e-mail. Não é possível
enviar o comando para o host SMTP.")

Oerro acima pode aparecer no Visualizador de Eventos doWindows se as assinaturas não

estiverem chegando e o servidor SMTP estiver usando sessões criptografadas (TLS). Para

enviar assinaturas para um servidor SMTP configurado comTLS, você deve configurar

SMTP seguro no Tableau Server. Consulte Configurar o SMTP. (Se você receber esse
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erro, observe que Tableau Server ainda indicará que as assinaturas estão sendo enviadas

na exibição de administrador Tarefas em segundo plano para não extrações.)

Ausência de avisos de qualidade de dados

Os avisos de qualidade de dados são incluídos nos e-mails de assinatura quando:

l O Tableau Server ou Tableau Cloud é licenciado com Data Management. Para obter
mais informações, consulte Sobre DataManagement.

l O Tableau Catalog é habilitado. Para obter mais informações, consulte Ativar o
Tableau Catalog.

l Nas configurações do site, a caixa de seleção em Avisos de qualidade de dados em
assinaturas está marcada.

Solucionar problemas do SAML

Este tópico oferece informações sobre solucionar problemas que podem ocorrer quando

você configura a autenticação SAML.

SAML e habilitar logon automático

Caso você esteja usando SAML e o Tableau Server tambémesteja configurado para usar o

Active Directory, não selecione tambémHabilitar logon automático.Habilitar logon
automático e SAML não podem ser usados namesma instalação do servidor.

Erro HTTP Status 500 ao configurar o SAML

Emalguns casos, pode ocorrer um erro HTTP de status 500, bem como o seguinte erro

após habilitar SAML e navegar para a URL do Tableau Server em umnavegador:

org.opensaml.saml2.metadata.provider.MetadataProviderException:

User specified binding is not supported by the Identity Provider

using profile urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:SSO:browser

Para ajudar a solucionar este erro, certifique-se de:
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l A URL do IdP para o perfil SSOespecificado na guia SAML está correta.

l A URL do IdP para o perfil do SSO fornecido durante a criação do provedor de ser-

viços no IdP está correta.

l O IdP é configurado para usar as solicitações HTTP-POST]. (Redirecionamento e

SOAP não compatíveis.)

Se qualquer uma dessas configurações não estiver correta, faça as atualizações apro-

priadas e execute as etapas de configuração do SAML novamente, iniciando com a gera-

ção e exportação do documento demetadados de XML do Tableau Server.

Se essas configurações estiverem corretas, mas você ainda precisa ver o erro, examine o

XML demetadados produzido pelo Tableau Server e pelo IdP, conforme descrito emRequi-

sitos do SAML.

Entrar por meio da linha de comando

OSAML não é usado para autenticação quando você entra no Tableau Server usando

tabcmd ou o utilitário de linha de comando da Extração de dados do Tableau (fornecido

com o Tableau Desktop), mesmo se o Tableau Server estiver configurado para usar o

SAML. Essas ferramentas exigem a autenticação configurada quando o Tableau Server foi

originalmente instalado (autenticação local ou AD).

Falha no logon: falha ao localizar o usuário

O logon falhamostrando a seguintemensagem:

>Login failure: Identity Provider authentication successful for

user <username from IdP>. Failed to find the user in Tableau

Server.

Esse erro normalmente significa que há falta de correspondência entre os nomes de usu-

ário listados no Tableau Server e os fornecidos pelo IdP. Para consertar isso, garanta que

haja correspondência. Por exemplo, se o nome de usuário de Jane Silva estiver
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armazenado no IdP como jsmith, ele deverá ser armazenado no Tableau Server como

jsmith.

Falha de logon: descarregamento de SSL

O logon falhamostrando a seguintemensagem:

Unable to Sign In - Invalid username or password.

Além disso, os registros vizportal (definidos comomodo debug) contêm a seguintemen-

sagem:

DEBUG com.tableau.core.util.RemoteIP - Found header null in X-

FORWARDED-PROTO

Observação: no SAML e posterior, para registrar eventos relacionados a , ambos viz-
portal.log.level e .vizportal.log.level devem estar definidos para debug. Para

obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.

Essa combinação demensagens indica uma configuração incorreta de um servidor proxy

externo que é SSL de descarregamento para a conexão com o Tableau Server. Para resol-

ver esse problema, consulte o artigo da KB, Erro "Não é possível entrar" e "nome de usuário

ou senha inválida" comSAML após atualizar.

Log de erros do SAML

A autenticação SAML ocorre fora do Tableau Server, assim, resolver os problemas de

autenticação pode ser difícil. Entretanto, tentativas de logon são registradas pelo Tableau

Server. É possível criar um instantâneo dos arquivos de registro e usá-los para resolver pro-

blemas. Para obter mais informações, consulte Instantâneos do arquivo de log (Arquivar

logs).
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Observação: no SAML e posterior, para registrar eventos relacionados a , ambos
vizportal.log.level e .vizportal.log.level devem estar definidos para debug.

Para obter mais informações, consulte Alterar níveis de registro.

Verificar se há erros de SAML nos seguintes arquivos no instantâneo do arquivo de registro

descompactado:
\vizportal\vizportal-<n>.log

Oprocesso do aplicativo (vizportal.exe) é responsável pela autenticação; portanto, as res-

postas do SAML são registradas por esse processo.

Barra

Na guia SAML, confirme se aURL de retorno do Tableau Server não termina com uma

barra

Correto: http://tableau_server

Incorreto: http://tableau_server/

Confirmar conectividade

Confirme se o Tableau Server configurado tem umendereço de IP roteável ou umNAT no

firewall que permite tráfego bidirecional diretamente ao servidor.

Você pode testar sua conectividade executando telnet no Tableau Server e tentando conec-

tar com o IdP de SAML. Por exemplo: C:\telnet 12.360.325.10 80

O teste acima deve conectá-lo à porta HTTP (80) no IdP e você deve receber um cabe-

çalho HTTP.
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Múltiplos domínios

Na guia SAML, confirme se o atributoDomínio do Tableau Server detectará o domínio
nodomain\username format na declaração SAML deixando-a em branco.

Correto:<empty>

Incorreto: seudominio.com

Solução de problemas da autenticação mútua do SSL

Este tópico descreve possíveis problemas de autenticação de SSLmútuo (demão dupla) e

suas causas, asmensagens que os usuários poderão ver e as possíveis soluções para os

problemas.

Para obter mais informações sobre autenticação de SSLmútuo emapeamento de usuário

LDAP, UPN eCN, consulte os seguintes tópicos:

l Configurar autenticação do SSLmútuo

l Mapeamento de um certificado de cliente para um usuário durante a autenticação

mútua

Não foi possível localizar um certificado de cliente válido. Entre em con-
tato com o administrador do Tableau Server.

Falta um certificado para o cliente.

Se o cliente não tiver certificado do cliente, o usuário verá estamensagem durante a auten-

ticação:

We couldn't find a valid client certificate. Contact your

Tableau Server administrator.

Para resolver o problema, o usuário deverá contactar o administrador do sistema para gerar

um certificado para o computador do cliente.
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Nome de usuário ou senha inválido

Ocliente não dá suporte à autenticação de SSLmútuo.

As versões do Tableau Desktopmais antigas que a versão 9.1 não dão suporte à auten-

ticação de SSLmútuo. Se uma versão antiga do Tableau Desktop for usada para se conec-

tar ao Tableau Server que está configurado para autenticação de SSLmútuo, o seguinte

poderá ocorrer:

l Se o Tableau Server estiver configurado para usar autenticação de fallback, o cliente

exibirá uma caixa de diálogo de entrada e o usuário poderá inserir um nome de usu-

ário e a senha.

l Se o servidor não estiver configurado para usar autenticação de fallback, o usuário

verá a seguintemensagem e não poderá se conectar ao servidor:

Invalid user name or password.

Para obter mais informações sobre a autenticação de fallback, consulte Configurar auten-

ticação do SSLmútuo.

Não foi possível localizar seu nome de usuário no certificado do cliente.
Contact your Tableau Server administrator or sign in using your Tableau
Server account.

Os certificados de cliente não são publicados no Active Directory.

Se o Tableau Server estiver configurado para usar o Active Directory para autenticação e

se omapeamento de usuário estiver definido para LDAP, o Tableau Server enviará o cer-

tificado do cliente para o Active Directory para autenticação. No entanto, se os certificados

do cliente não tiverem sido publicados no Active Directory, haverá falha na autenticação e o

usuário verá a seguintemensagem:

We couldn't find your user name in the client certificate. Con-

tact your Tableau Server administrator or sign in using your

Tableau Server account..
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Para resolver este problema, o administrador do sistema deverá garantir que os certificados

do cliente estejam publicados no Active Directory. Como alternativa, o servidor deve ser con-

figurado para usar ummapeamento de usuário diferente (UPN ouCN) e o administrador de

sistema deve ter certeza de que os certificados de cliente contêm nomes de usuário nos cam-

posUPN ouCN.

Os usuários inesperadamente veem uma caixa de diálogo de entrada
que exibe uma mensagem de erro

Se o Tableau Server estiver configurado para usar a autenticaçãomútua de SSL e os cer-

tificados estiverem disponíveis para uso com os computadores dos usuários, um usuário

não deverá ver uma caixa de diálogo de entrada, porque o Tableau Server usará o cer-

tificado para autenticar o usuário. No entanto, se o servidor não reconhecer o nome de usu-

ário no certificado, o usuário verá uma caixa de diálogo de entrada com umamensagem de

erro que indica por que o certificado não foi usado. Isto poderá ocorrer quando todas as con-

dições a seguir forem verdadeiras:

l A autenticação de fallback está habilitada.

l Se o servidor estiver usando omapeamento do UPN ouCN, o nome de usuário no

campoUPN ouCN do certificado não será reconhecido. Se o servidor estiver usando

omapeamento de LDAP, o certificado não estarámapeado para o usuário no Active

Directory.

Para resolver este problema, o administrador do sistema deverá fazer o seguinte, depen-

dendo de como omapeamento de usuário está configurado no Tableau Server:

l Mapeamento de LDAP: verifique se o certificado está vinculado ao usuário, se o cer-

tificado está disponível para uso com o computador do usuário e se o usuário está con-

figurado como usuário do Tableau Server.

l Mapeamento de UPN ouCN: verifique se o certificado está disponível para o com-

putador do usuário, se o nome de usuário está no campoUPN ouCN do certificado e
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se o nome de usuário corresponde ao nome de usuário no Tableau Server (incluindo

domínio).

Não foi possível localizar seu nome de usuário no certificado do cliente.
Entre em contato com o administrador do Tableau Server
O certificado não contém um nome de usuário válido do Tableau Server.

Onome de usuário nos camposUPN ouCN estão faltando ou são inválidos

Quando o Tableau Server estiver configurado para usar omapeamento de UPN ouCN, o

servidor lerá o nome do usuário do campoUPN ouCN do certificado e, em seguida, pro-

curará o nome do usuário no Active Directory ou no repositório local no Tableau Server. (O

campo específico que o servidor lê depende de qual mapeamento— UPN ouCN— o ser-

vidor está configurado para usar.) Se o campo que deveria conter o nome de usuário esti-

ver vazio, o usuário verá a seguintemensagem:

We couldn't find your user name in the client certificate. Con-

tact your Tableau Server administrator..

Se o certificado do cliente contiver um nome de usuário, mas o Active Directory e o Tableau

Server não o reconhecerem, o usuário verá a seguintemensagem de erro:

Certificate does not contain a valid Tableau Server user name..

Isto poderá ocorrer quando todas as condições a seguir forem verdadeiras:

l OTableau Server está configurado para usar omapeamento de UPN ouCN.

l A autenticação de fallback não está habilitada.

l Ocertificado do cliente não tem nome de usuário no campoUPN ouCN ou o nome

de usuário no campoUPN ouCN não corresponde ao nome de usuário no Active

Directory ou Tableau Server.

Para resolver este problema, o administrador do sistema deverá garantir que o certificado

do cliente tenha o nome de usuário correto nos camposUPN ouCN do certificado.
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O usuário entrou usando um nome de usuário inesperado (mapeamento
de LDAP)

Quando o servidor estiver configurado para usar a autenticação do Active Directory e o

mapeamento do LDAP, o certificado estará vinculado a um usuário no Active Directory. Se o

certificado contiver um nome de usuário no campoUPN ouCN, este nome de usuário será

ignorado.

Se a intenção é que o usuário deverá estar conectado com o nome de usuário nos campos

UPN ouCN, o servidor deverá estar configurado para usar omapeamento de UPN ouCN.

O usuário entrou como o usuário incorreto (mapeamento de UPN ou CN)

Emalgumas circunstâncias, o nome do usuário em um campoUPN ouCN no certificado do

cliente pode ser ambíguo. O resultado é que um usuário entrou com a identidade incorreta.

Para obter mais informações sobre as condições sob as quais este problema pode ocorrer,

consulte a seção “Como lidar com nomes de usuário ambíguos em organizações com vários

domínios” emMapeamento de um certificado de cliente para um usuário durante a auten-

ticaçãomútua.

Solucionar problemas de autenticação confiável

Esta seção inclui alguns problemas e erros comuns que você pode encontrar quando estiver

configurando a autenticação confiável.

Uma fonte comumde erros de autenticação confiável é a configuração incorreta de um ser-

vidor proxy ou balanceador de carga. Se o Tableau Server opera atrás de um servidor proxy

reverso ou um balanceador de carga, consulte Configurar o Tableau Server para funcionar

com um servidor proxy reverso e Adicionar um balanceador de carga.

As informações de autenticação confiável são gravadas em Pro-

gramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizqlserver\vizql-*.log.

Para aumentar o nível de registro de info para debug, execute os comandos a seguir:
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tsm configuration set -k vizqlserver.trustedticket.log_level -v

debug

tsm pending-changes apply

Para testar a implementação da autenticação confiável, consulte Autenticação confiável de

teste.

Consulte também

Para obter mais informações sobre a solução de problemas de erros específicos, consulte

os tópicos a seguir, acessíveis emOutros artigos nesta seção a seguir:

Solicitação de tíquete por servidor Web

l Valor de ticket -1 retornado pelo Tableau Server

l HTTP 401 - Não autorizado

l HTTP 404 – Arquivo não encontrado

l Usuário inválido (SharePoint ou C#)

Tíquete de resgate de visualizador

l Tentativa de resgatar o ticket do endereço IP incorreto

l Erro de restrição de cookie

Navegando entre várias visualizações inseridas

l Erro na comunicação com o servidor (403)

Valor de ticket -1 retornado pelo Tableau Server

OTableau Server retornará -1 para o valor do ticket se ele não puder emitir o ticket como

parte do processo de autenticação confiável. Antes de solucionar problemas neste cenário,

certifique-se de configurar o nível de log de autenticação confiável para debug, conforme

especificado emSolucionar problemas de autenticação confiável.

Omotivo exato dessamensagem está gravado nos arquivos vizqlserver_node*-

*.log.* na seguinte pasta:

ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\vizqlserver
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Estes são alguns fatores a serem confirmados:

l Todos os nomes de host do servidor Web ou endereços IP são adicionados
a hosts confiáveis

Oerro de log, "Invalid request host: <ip_address>" pode indicar que o

endereço IP ou nome de host do computador que envia a solicitação POST não está

na lista de hosts confiáveis no Tableau Server. Consulte Adicionar endereços IP con-

fiáveis ou nomes de host ao Tableau Server para saber como adicionar endereços IP

ou nomes de host a essa lista.

l Endereços IP são IPv4

Caso você esteja usando endereços IP para especificar hosts confiáveis, eles devem

estar no formato do protocolo IP versão 4 (IPv4). Um endereço IPv4 será semelhante

a isto: 123.456.7.890. Os endereços IPv6 (por exemplo, fe12::3c4a:5e-

ab:6789:01c%34) não são compatíveis como forma de inserir hosts confiáveis.

l O nome de usuário na solicitação POST é um usuário válido do Tableau Ser-
ver

Onome de usuário enviado na solicitação POST deve ser um usuário licenciado do

Tableau Server. Veja uma lista de usuários que fazem logon no Tableau Server como

administrador.

Os seguintes erros de log indicam umproblema POST do usuário:

l "Missing username and/or client_ip "

l "Invalid user: <username> "

l "Unlicensed user is not allowed: <username> "

O nome de usuário na solicitação POST inclui o domínio
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Se o Tableau Server for configurado para usar a Autenticação local, o nome de usu-

ário enviado na solicitação POST pode ser uma cadeia de caracteres simples. No

entanto, se o servidor for configurado para o Active Directory, é obrigatório incluir o

nome de domínio com o nome de usuário (domínio\nome de usuário). Por exemplo,

o parâmetro de nome de usuário pode ser: username=dev\jsmith. Um erro de

log usual para este cenário é "Invalid user: <username>".

l Content-Type é especificado

Ao projetar um aplicativo ASP.NET ouC#, é necessário declarar o tipo de conteúdo

na solicitação HTTP. Por exemplo:

http.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-

form-urlencoded;charset=UTF-8")

Se você não especificar o tipo de conteúdo e o Tableau Server retornar um -1, os

arquivos de log conterão o erro: "missing username and/or client_ip".

HTTP 401 - Não autorizado

Se você receber um erro 401- Não autorizado, pode ser por um dos seguintesmotivos: 

l Você pode ter configurado o Tableau Server para usar o Active Directory comSSPI.

Se o servidor Web usar SSPI, não será necessário configurar a autenticação con-

fiável. É possível inserir exibições, e seus usuários terão acesso a elas desde que

sejam usuários licenciados do Tableau Server emembros do seu Active Directory.

Para obter mais informações, consulte tsm authentication sspi <commands>.

Observação: SSPI só pode ser configurado no Tableau Server paraWindows.

l Ou um erro de redirecionamento 302 após a implantação do Tableau Server
2022.4, é provável que o código do ticket confiável que você escreveu para criar a
URL do cliente não tenha sido atualizado para representar o formato da URL do
ticket de duas partes. Para obter mais informações, consulteObter um ticket do
Tableau Server.
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HTTP 404 – Arquivo não encontrado

Você poderá receber esse erro se o código do seu programa fizer referência a umaURL do

Tableau Server que não existe. Por exemplo, o servidor Web pode construir umaURL invá-

lida que não pode ser encontrada quando a página daWeb tenta recuperá-la.

Outra causa para esse erro é se você não inseriu servidoresWeb confiáveis, conforme espe-

cificado emAdicionar endereços IP confiáveis ou nomes de host ao Tableau Server. Se

você já inseriu os servidoresWeb confiáveis, verifique se os endereços IP ou os nomes do

host estão corretos.

Usuário inválido (SharePoint ou C#)

Você poderá encontrar esse erro se tiver configurado o Tableau Server para autenticação

confiável.

O código de exemplo para a .dll do SharePoint faz referência à seguinte solicitaçãoGET:

SPContext.Current.Web.CurrentUser.Name

A solicitação acima retornará o nome para exibição do usuário atual doWindowsActive

Directory. Se desejar usar a ID de logon, você precisará alterar o código para:

SPContext.Current.Web.CurrentUser.LoginName

Após fazer a alteração, recompile a .dll do SharePoint.

Tentativa de resgatar o ticket do endereço IP incorreto

Ao configurar o Tableau Server para autenticação confiável, você pode encontrar pro-

blemas para resgatar o tíquete.

Esse problema pode ocorrer quando o Tableau Server é configurado para impor a cor-

respondência de endereço IP do cliente. Como o endereço IP do navegador daWeb do cli-

ente não é considerado por padrão ao resgatar o tíquete, certifique-se de que o endereço IP

do navegador daWeb do cliente enviado na solicitação POST ao Tableau Server é o

mesmo, quando o navegador tenta recuperar a exibição incorporada.
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Por exemplo, no diagrama Autenticação confiável, se a solicitação POST na etapa 3 enviar

o parâmetro client_ip=74.125.19.147, a solicitaçãoGET na etapa 5 deverá vir do

mesmo endereço IP.

Para obter mais informações, consulte Opcional: Configurar a correspondência de IP do cli-

ente para saber como configurar o Tableau Server demodo que ele adote a cor-

respondência do endereço IP do cliente.

Erro de restrição de cookie

Quando um usuário entra no Tableau Server, um cookie de sessão é armazenado em seu

navegador local. O cookie armazenado é a forma como o Tableau Server mantém que o

usuário que entrou foi autenticado e pode acessar o servidor. Como o cookie é definido

com omesmo domínio ou subdomínio que a barra de endereços do navegador, ele é con-

siderado um cookie primário. Se o navegador de um usuário estiver configurado para blo-

quear cookies primários, ele não conseguirá entrar no Tableau Server.

Quando um usuário entra no Tableau Server por meio de uma exibição inserida, ou em um

ambiente em que a autenticação confiável tenha sido configurada, omesmo acontece: um

cookie é armazenado. Nesse caso, entretanto, o navegador trata o cookie como um cookie

de terceiros. Isso acontece porque o cookie é definido com umdomínio que é diferente

daquelemostrado na barra de endereços do navegador. Se o navegador da web do usu-

ário estiver configurado para bloquear cookies de terceiros, a autenticação no Tableau Ser-

ver falhará. Para evitar que isso ocorra, os navegadores da web devem ser configurados

para permitir cookies de terceiros.

Erro na comunicação com o servidor (403)

Se o Tableau Server estiver configurado para a autenticação confiável, é possível que esse

erro apareça após abrir uma nova exibição em umnavegador e tentar navegar de volta

para as exibições abertas anteriormente.

OTableau Server fornece proteção contra a reutilização não autorizada de sessões VizQL

por meio dasOpções do tsm configuration set vizqlserver.protect_sessions, defi-

nidas como true por padrão. Como o Tableau Server é configurado para autenticação
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confiável, você pode não precisar deste nível de proteção Para desabilitar essa opção, você

pode usar asOpções do tsm configuration set paramudá-la vizqlserver.protect_

sessions para false.

Identificar alertas de atualização de extração

Quando o Tableau Server não puder concluir uma atualização agendada, um alerta é exi-

bido para indicar que houve uma falha na atualização. Se uma atualização agendada falhar

cinco vezes consecutivas, o Tableau Server a suspende. Quando uma atualização estiver

suspensa, o Tableau Server não tenta executá-la novamente até que alguém tente corrigir a

causa da falha.

Observação: o número de falhas consecutivas de uma atualização é definido como
cinco por padrão, mas pode ser alterado por um administrador do Tableau Server,

usando o comando backgrounder.failure_threshold_for_run_pre-

vention. Para obter mais informações, consulte Opções do tsm configuration set.

Você só verá omenu Alertas se houver uma falha na atualização da extração e você estiver:

l Umadministrador de sistema ou site.

l Não foi possível atualizar o autor da pasta de trabalho ou da fonte de dados.

l Não foi possível atualizar o autor de uma pasta de trabalho que se conecta a uma

fonte de dados.

Ao abrir o menu Alertas, você pode ver mais informações sobre as falhas de atualização:

Tableau Software 2453

Ajuda do Tableau Server noWindows



Quando uma Fonte de dados é listada como Inserida isso significa que a definição da
fonte de dados (que inclui coisas como as credenciais da fonte de dados ou o nome do

banco de dados) está inserida ou reside dentro da própria pasta de trabalho, criada ori-

ginalmente no Tableau Desktop.

Quando o nome de uma fonte de dados ou de uma pasta de trabalho estiver listado como

Fonte de dados (por exemplo, Fonte de dados: sales_data), significa que ela é uma
fonte de dados do Tableau Server. A definição da fonte de dados reside no Tableau Ser-

ver.

No painel de Dados do Tableau Desktop, você pode determinar se a fonte de dados está

no Tableau Server ou se é local. Se a fonte de dados estiver no servidor, um ícone do

Tableau será exibido ao lado do nome da fonte de dados, em vez de um ícone do banco de

dados:
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Resolvendo problemas na atualização da extração

Para solucionar os problemas de atualização, tome uma das seguintes ações, com base na

causa indicada no alerta:

l Erros relacionados à validação de token ou credenciais do usuário

Alguns problemas de atualização de extração podem ser solucionados clicando no

alertaDetalhes de conexão. Marque a caixa de seleção perto da fonte de dados pro-
blemática, clique emAções > Editar conexão e, em seguida, insira a informação

ausente. Clique emSalvar quando terminar. Após você atualizar as informações de
conexão, o Tableau Server reinicia a agenda de atualização.

Se, ao publicar a pasta de trabalho ou fonte de dados por meio do Tableau Desktop,

você originalmente incorporou as credenciais ou outras informações de conexão de

dados , é possível republicar a pasta de trabalho ou fonte de dados. Como parte do

processo de publicação, você pode optar por iniciar uma nova agenda de atualização.

Se uma nova agenda não for escolhida, o Tableau Server reinicia a agenda existente.

l Erros que indicam que o banco de dados estava inacessível

Confirme que o banco de dados está online e que você pode efetuar logon para aces-

sar os dados. Você pode usar o linkTentar novamente no alerta para reiniciar a
agenda de atualização.

l Erros ao usar os filtros de usuário ou representação

Consulte a Base de dados de conhecimento do Tableau.

Se o problema não puder ser corrigido editando-se a conexão de dados, você precisará

resolvê-lo no Tableau Desktop e republicar a pasta de trabalho.
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Dica: Os administradores podem editar as conexões de dados a qualquer momento na

páginaConexão de dados, acessível em cada site, clicando na guiaConteúdo e Cone-
xão de dados.

Solucionar problemas dos processos do servidor

Observação: as informações neste artigo se referem ao status da página do Tableau

Server. Para obter informações sobre o status da página do Tableau Server e do TSM,

consulte Exibir o status de processos do servidor.

Quando o Tableau Server esiver funcionando corretamente, os processos serãomos-

trados como Ativo, Ocupado ou Passivo (Repositório). Se houver informações adicionais,

umamensagem irá aparecer sob o ícone de status:

Possíveis indicadores de status são:

Se você estiver vendo váriasmensagens Status: desativado, verifique se a senha da

conta de serviço Run As não expirou. Se a senha tiver expirado, você deve atualizá-la no

Tableau Server, consulte Atualização da senha da conta de serviço Run As. Alterações de

permissão relacionadas à conta de serviço Run As tambémpodem causar várias falhas de

serviço, consulte Verificar permissões de pasta.

Observação: o Tableau Server foi projetado para ser autocorretivo. Se um serviço ou

processo parar de responder ou falhar, o Tableau Server tentará reiniciá-lo. Isso pode
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levar de 15 a 30minutos para ser concluído. Por isso, reagir imediatamente a alertas de

serviço ou processo pode ser contraproducente, especialmente em uma instalação com

serviços redundantes que podem lidar com solicitações durante a reinicialização.

As seções a seguir fornecem recomendações sobre a solução de problemas paramen-

sagens de status que podem ser visualizadas.

Controlador do cluster

Estamensagem só será exibida se você tiver mais de dois nós.

Status: inativo;Mensagem: "Nó danificado"

Umoumais dos seguintes é verdadeiro:

l O repositório do nó foi interrompido.

l O nó não pode responder a failover em outro lugar do cluster.

l Se o Tableau Server estiver configurado para alta disponibilidade e este for o repo-
sitório ativo, o failover ao repositório secundário é feito.

l Não há status disponível para o repositório ou armazenamento de arquivo neste nó.

Não é necessária nenhuma ação, amenos que o controlador de cluster esteja fre-

quentemente fora do ar, ou esteja fora do ar por um longo período de tempo.

Caso ocorra, realize as seguintes ações, em ordem, até que o problema seja resolvido:

1. Verifique o espaço em disco. Se houver pouco espaço em disco, salve os arquivos de
registro (use tsm maintenance ziplogs) caso precise deles para o Suporte, e
então remova os arquivos desnecessários.

2. Reinicie o Tableau Server.

3. Se o controle de cluster continuar fora do ar, salve os arquivos de registro (tsm main-

tenance ziplogs) e entre em contato com o Suporte.
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Armazenamento de arquivo

Ostatus de armazenamento de arquivo reflete somente o estado do armazenamento de

arquivo quando a página foi carregada.

Um status ativo ( ) semmensagens indica que nenhuma extração estava sendo sin-

cronizada quando a página foi carregada. É possível que o trabalho atual "catch-all" esteja

em execução, sincronizando as extrações.

Status: ocupado;Mensagem: "Sincronizando"

"Sincronizando" normalmente indica que as extrações estavam sendo sincronizadas entre

nós de armazenamento de arquivo quando a página foi carregada.

No entanto, amensagem "sincronizando" tambémé retornada após a instalação (em um

nó único nó e em vários nós). Depois da inicialização do Tableau , o status deve desa-

parecer dentro de 15 ou 20minutos.

Status: inativo; "Extrações de dados não disponíveis"

Emuma instalação de nó único: "Extrações de dados não disponíveis" indica que extrações

existentes podem estar disponíveis, mas haverá uma falha ao publicar/atualizar. Em ins-

talações de vários nós, estamensagem indica que a sincronização de extração não será

bem sucedida neste nó.

Não é necessária nenhuma ação, amenos que o armazenamento de arquivo esteja fre-

quentemente fora do ar, ou esteja fora do ar por um longo período de tempo.

Caso ocorra, realize as seguintes ações, em ordem, até que o problema seja resolvido:

1. Verifique o espaço em disco. Se houver pouco espaço em disco, salve os arquivos de
registro (use tsm maintenance ziplogs) caso precise deles para o Suporte, e
então remova os arquivos desnecessários.

2. Reinicie o Tableau Server.

3. Se o controle de cluster continuar fora do ar, salve os arquivos de registro (tsm
maintenance ziplogs) e entre em contato com o Suporte.
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Status: ocupado; "Descomissionando"

Estamensagem indica que este armazenamento de arquivo está nomodo somente leitura e

que quaisquer arquivos únicos neste nó serão replicados em outros nós de armazenamento

de arquivo.

Para remover este nó, espere até que amensagemmude para "Pronto para remoção".

Status: ativo; "Pronto para remoção"

Estamensagem indica que o armazenamento de arquivo está nomodo somente leitura.

É possível interromper com segurança o cluster (tsm stop) e remover os processos de

armazenamento de arquivos, ou remover o nó inteiro.

Status: ativo; "Falha no descomissionamento"

Estamensagem indica que o Armazenamento de arquivo está nomodo somente leitura, e

que ocorreu pelomenos uma falha de arquivo único ao replicar para outro nó de arma-

zenamento de arquivo.

Para resolver uma falha no descomissionamento:

1. Execute o comando tsm topology filestore decommission novamente.
2. Verifique o espaço no disco em outros nós de armazenamento de arquivo. Haverá

uma falha no descomissionamento se outro nó de armazenamento de arquivo não
tiver espaço suficiente para armazenar todas as extrações.

3. Verifique o arquivo tsm.log no nó inicial e nos adicionais para encontrar possíveis
erros.

4. Interrompa o Tableau Server (tsm stop) e tente executar o comando tsm topo-

logy filestore decommission novamente.
5. Coloque o nó de armazenamento de arquivo de volta no modo de leitura/gravação

(tsm topology filestore recommission), salve os registros e entre em
contato com o Suporte.

6. Com o Suporte: copie e mescle o diretório extracts deste nó de armazenamento
de arquivo com o mesmo diretório em outro nó de armazenamento de arquivo.
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Index and Search Server

Status: passivo;Mensagem: n/a

Emambientes com vários nós, um status passivo indica que o nó está funcionando con-

forme o esperado, mas não pode ingressar no cluster e receber tráfego.

Para obter o processo do Index and Search Server para o status ativo:

1. Use o comando tsm topology set-process para remover os processos passivos do

Index e do Search Server dos nós.

tsm topology set-process -n <Node> -pr inde-

xandsearchserver -c 0

2. Aplique as alterações (tsm pending-changes apply).

3. Reinicie o Tableau Server (tsm restart).

4. Use o comando tsm topology set-process para incluir o processo Index and Search

Server em nós um por vez.

tsm topology set-process -n <Node> -pr inde-

xandsearchserver -c 1

5. Aplique as alterações (tsm pending-changes apply).

6. Reinicie o Tableau Server (tsm restart).

7. Use o comando tsm status para verificar o status de indexandsearchserver

nos nós afetados.

Repositório

Status: ocupado;Mensagem: "Configurando"

Ousuário "Configurando" indica um oumais dos seguintes estados:
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l O repositório passivo está sendo sincronizado com o repositório ativo.

l O repositório não está pronto para failover.

l O repositório pode ter levado mais de dois minutos a mais que o repositório ativo e
está sendo instalado novamente (o que é mais rápido do que esperar por uma sin-
cronização).

l Ocorreu failover e este repositório ativo anterior está reunindo-se ao cluster.

Espere até que amensagem de status do repositório mude para "Passivo".

Se essamensagem não aparecer, ou se demorar para aparecer:

1. Verifique o espaço no disco e o espaço livre, se possível.

2. Verifique os registros do controle de cluster por erros.

3. Reinicie o nó.

Status: ocupado;Mensagem: "Sincronizando"

O repositório está sincronizando, por exemplo, depois de um failover.

Status: inativo;Mensagem: n/a

Quando o repositório mostra um status de inativo e não há nenhumamensagem, então, ele

estará em umdos seguintes estados:

l Se a instalação estiver configurada para alta disponibilidade, ocorreu failover do repo-
sitório.

l Processos estão reiniciando com configurações de conexão de base de dados atu-
alizadas após o failover.

l Se outro repositório ativo não estiver disponível, o Tableau Server está fora do ar.

Realize estas ações nesta ordem até que uma etapa resolva o problema:

1. Espere alguns minutos até que o controle de cluster reinicie.

2. Reinicie o Tableau Server.(tsm restart).
3. Verifique o espaço em disco. Se houver pouco espaço em disco, salve os arquivos de

registro (use tsm maintenance ziplogs) caso precise deles para o Suporte, e
então remova os arquivos desnecessários.

4. Reinicie o Tableau Server.
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5. Se o repositório continuar inacessível, salve os arquivos de registro (tsm main-

tenance ziplogs) e entre em contato com o Suporte.

Status: passivo;Mensagem: n/a

Umstatus passivo semmensagem indica que o nó está funcionando como planejado e que

está pronto para failover, se necessário.

VizQL Server

Status: sem licença;Mensagem: n/a

Para obter informações sobre o status não licenciado de um processo do VizQL Server,

consulte Manipular um processo do Server não licenciado.

Solucionar problemas de status de processos inconsistente

Isenção de responsabilidade.Este tópico contém informações sobre um produto de ter-

ceiros. A inclusão desta informação não significa endosso do produto, contudo, é dis-

ponibilizada para a conveniência de nossos clientes. Observe que, ainda que façamos

todos os esforços paramanter as referências a conteúdo de terceiros precisas e atu-

alizadas, as informações fornecidas aqui podemmudar sem aviso prévio conforme o pro-

duto de terceirosmuda.

Siga as sugestões para solucionar problemas comuns dos status de processos do Tableau

Server. Para obter as etapas de solução de problemas adicionais baseadas em status do

processo exibido na página Status, consulte Solucionar problemas dos processos do ser-

vidor.

Problemas

Quando o Tableau Server estiver configurado com diversos cartões de rede , a página Sta-

tus pode relatar status de processos inconsistentes ou incorretos. Tais inconsistências e

incorreções em potencial podem interferir em outras funcionalidades, como, por exemplo,

alertas e notificações operando demaneira instável.

2462 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Ambiente

l Tableau Server 9.0 e superiores

l Tableau Server em computadores com vários cartões de rede (NICs)

Resolução

Para resolver esse problema, desabilite o segundo NIC ou use o procedimento a seguir

para designar métricas para cada NIC no computador.

Observação: este problema não será resolvido com a atualização do DNS ou com a uti-

lização de roteamento local no arquivo etc\hosts para se referir ao endereço de IP pre-

ferencial.

Designar métricas para cada interface de rede

Umamétrica é uma forma de indicar o "custo" de usar uma interface de rede. Quantomaior

amétrica, mais caro é o uso. NoWindows, por padrão, aMétrica automática está ativada,

mas você pode designar métricasmanualmente para cada interface de rede para indicar

qual delas é a preferencial. Quantomais baixa amétrica, mais preferência terá a interface.

Para configurar métricas de uma interface de redemanualmente:

1. No Painel de controle, clique emRede e Internet.

2. Clique emCentral de rede e compartilhamento.

3. Clique emAlterar as configurações do adaptador.

4. Clique com o botão direito domouse em uma interface de rede e clique em Pro-
priedades.

5. SelecioneProtocolo IP versão 4(TCP/IPv4) e clique emPropriedades.

6. Na guia Geral, clique emAvançado.

7. Na guia Configurações de IP, desmarqueMétrica automática e insira amétrica que
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deseja na caixa daMétrica da interface.

Asmétricas indicam o custo do uso da interface.

Repita o processo para qualquer outra interface, atribuindo a elasmétricas baseadas nas

preferências delas. A interface usada pelo Tableau Server deve ser a interface preferencial

e apresentar amétrica demenor valor. Por exemplo, dê à interface de rede umamétrica de

valor 5 e à interface secundária, o valor 10.

Isenção de responsabilidade: embora façamos todos os esforços para garantir que os
links para sites externos sejam precisos, atualizados e relevantes, o Tableau não pode

assumir a responsabilidade pela precisão ou atualização de páginasmantidas por for-

necedores externos. Entre em contato com o site externo para obter respostas para per-

guntas relacionadas ao conteúdo dele.

Para obter mais informações sobre oWindows e como usar métricas para roteamento de

IP, consulte a seguinte documentação daMicrosoft:

l https://support.microsoft.com/pt-br/kb/299540

l https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc771274.aspx

Solucionar problemas do relatório de licença do Desktop

Quando instâncias do Tableau Server e do Tableau Desktop estão configuradas cor-

retamente, as informações de utilização de licença do Tableau Desktop ficam disponíveis

em duas exibições administrativas, Uso da licença do Desktop e Vencimento da licença do

Desktop. Se você não consegue ver essas exibições, verifique os requisitos a seguir. Se

você consegue ver as exibições, mas não há dados nelas, poderá solucionar o problema

usando o tópico de Solução de problemas noGuia de implementação do Desktop: solução

de problemas do relatório de licenciamento. Para obter detalhes sobre como configurar o

Tableau Desktop, consulte Configurar o Tableau Desktop para relatórios de licenciamento

no guia de implantação do Tableau Desktop.
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As exibições administrativas não estão disponíveis

As exibições administrativasRelatório de licenciamento do Desktop estão disponíveis ape-

nas para administradores do Tableau Server. Caso não veja links para as exibiçõesUti-

lização de licença do Desktop e Expiração de licença do Desktop na página Status do

servidor (selecioneGerenciar todos os sites nomenu sites), verifique o seguinte:

l Você está conectado como umadministrador do Tableau Server.

l Se estiver executando uma versão do Tableau Server 10.0 ou posterior e os usuários

estiverem executando o Tableau Desktop versão 10.0 ou posterior. ORelatório de

licenciamento do Desktop está disponível a partir da versão 10.0 do Tableau Server e

do Tableau Desktop.

l ORelatório de licença do Desktop do Tableau Server está habilitado. (O recurso está

desabilitado por padrão.) Para obter mais informações, consulte Habilitar e configurar

relatórios de licenciamento do Desktop.

Solucionar problemas de uso do espaço em disco nos nós do
Tableau Server

Quando um espaço em disco disponível em umnó do Tableau Server for pequeno, o desem-

penho pode se prejudicado. Se o espaço livre estiver muito baixo, o Tableau Server pode

começar a funcionar demaneira instável.

Paramonitorar o espaço livre em disco, configure o Tableau Server para salvar as infor-

mações de utilização do disco (este recurso está ativado por padrão) e, se desejado, habilite

as notificações por e-mail sobre o pouco espaço em disco. Para obter mais informações,

consulte Configurar notificação de evento do servidor.

Observação: omonitoramento do espaço em discomede o espaço livre em disco de

cada nó do servidor. O espaço disponível pode ser prejudicado por programas ou pro-

cessos que não são parte do Tableau Server.
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Se acreditar que a instalação do Tableau Server está sendo executada com limitações de

espaço em disco disponível, adotemedidas para liberar mais espaço. Este tópico sugere

algumasmaneiras de você fazer isso. Você tambémpode encontrar informações úteis na

Base de conhecimento do Tableau: Após ficar sem espaço no disco rígido, alguns pro-

cessos não podem ser iniciados.

Visualização do uso de disco nos nós do Tableau Server

Quando omonitoramento de utilização de espaço em disco está ativado (esse é o padrão),

os administradores do servidor podem usar a exibição administrativa Espaço em disco do

servidor para ver a utilização atual do espaço em disco e ummês de utilização de dados

nos nós do Tableau Server. Use essa exibição para ajudá-lo a determinar se um de seus

nós de servidor estiver passando por variações de utilização de espaço ou se a utilização

de espaço tiver aumentado ao longo do tempo.

Limpeza de arquivos relacionados ao Tableau Server

Paraminimizar o espaço em disco usado pelo Tableau Server, apague arquivos des-

necessários.

Use o comando tsm maintenance cleanup para remover arquivos de log, arquivos

temporários e entradas desnecessárias no banco de dados PostgreSQL. Se desejar salvar

os logs antes de limpá-los, é possível criar um arquivo. Para obter mais informações, con-

sulte Remover arquivos desnecessários.

Depois que você tiver limpado os arquivos de registro e os arquivos temporários, poderá

ser necessário usar exibições administrativas para determinar quais pastas de trabalho e

fontes de dados estão ocupandomais espaço em seu servidor e se alguma delas não está

sendo usada. Para obter mais informações, consulte Exibições administrativas .

Redução dos registros do serviço de coordenação

OServiço de coordenação pode gerar um grande número de registros de transação

durante o funcionamento normal. Por padrão, o Serviço de coordenação reunirá essas

informações, criando um instantâneo para cada 100.000 registros de transação e excluindo

2466 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://kb.tableau.com/articles/issue/after-running-out-of-hard-disk-space-a-few-processes-are-not-able-to-start?lang=pt-br
https://kb.tableau.com/articles/issue/after-running-out-of-hard-disk-space-a-few-processes-are-not-able-to-start?lang=pt-br


instantâneos commais de cinco dias. Se houver menos de 100.000 registros de transação,

nenhum instantâneo será criado e os registros permanecerão no local até que o limite de

registro de transação seja atingido. Como resultado, o espaço em disco poderá ser reduzido

àmedida que os registros forem acumulados. Por padrão, os registros e instantâneos são

salvos no diretório de dados do Tableau Server: C:\ProgramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\appzookeeper\<n>\version-2.

Se houver falta de espaço em disco devido a registros de transação antigos, a instalação do

Tableau Server poderá gerar menos de 100.000 registros diariamente. Você pode ajustar o

número de registros necessários para acionar a criação de um instantâneo usando a opção

zookeeper.config.snapCount :

tsm configuration set -k zookeeper.config.snapCount -v <tran-

saction_log_count>

tsm pending-changes apply

Para obter mais informações, consulte zookeeper.config.snapCount.

Não é possível acessar o Tableau Server ou a interface do usuário da Web do TSM depois
de ficar sem espaço em disco

Para evitar a falta de espaço em disco, considere configurar as notificações de pouco

espaço em disco para informar quando o espaço atingir um tamanho predeterminado. Para

obter mais informações, consulte Configurar notificação de evento do servidor.

Se você ficar sem espaço em disco, poderá ter problemas para acessar o Tableau Server

ou o TSMusando a interface do usuário naWeb. Para corrigir esse problema, exclua os

arquivos estranhos para liberar espaço em disco e force a reconfiguração do servidor defi-

nindo uma chave inexistente.

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Definir uma chave de configuração inexistente:

tsm configuration set -k foo -v bar --force-keys
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3. Aplique as alterações para forçar a reconfiguração:

tsm pending-changes apply

Definir uma chave inexistente não terá impacto no Tableau.

Solucionar problemas do Usuário Run As

Conforme discutido no tópico Conta de serviço Run As, o Tableau Server precisa de

acesso administrativo ao computador no qual ele está instalado. Portanto, quando você atu-

aliza a conta de serviço Run, um processo em segundo plano configurará as permissões no

computador do Tableau para a conta. No entanto, em alguns cenários de implantação com-

pleta, pode ser necessário verificar ou configurar manualmente as permissões de conta de

serviço Run As no computador local do Tableau Server. Use essa seção para verificar

como as permissões são configuradas nasmáquinas que executam o Tableau Server em

sua implantação. Esta seção também inclui procedimentos que descrevem como definir

permissões e configurar políticas de segurança para a conta de serviço Run As.

Configurações exigidas da conta de serviço Run As

A conta de serviço Run As precisa de permissões que permitammodificar configurações

de arquivos e registro. Além disso, devido à conta de serviço Run As ser usada como o con-

texto de segurança do serviço doGerenciador de aplicativo do Tableau Server (tabsvc), é

preciso que a conta receba direitos para fazer logon como um serviço.

Essas permissões são definidas automaticamente quando você atualiza a conta de serviço

Run As na Configuração do Tableau Server como descrito no tópico Alterar a conta de ser-

viço Run As.

Se você alterou a conta de serviço Run As, recomendamos revogar as permissões da

conta anterior. Consulte Revogar permissões da conta de serviço Run As.

A conta que você usa para serviço Run As não deve ser membro da conta Administradores

locais ou Administradores de domínio. Em vez disso, recomendamos o uso de uma conta
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de usuário de domínio que não seja um administrador da conta de serviço Run As. Usar

uma conta de domínio que não sejamembro desses grupos de administradores é uma boa

prática de segurança e pode ajudar a evitar o acesso a certas fontes de dados e pastas.

Para obter informações sobre as práticas recomendadas ao criar uma conta de serviço Run

As, consulte Criação da conta de serviço Run As .

Caso tenha alterado a conta de serviço Run As recentemente ou esteja recebendo erros de

permissão, use esta seção para confirmar se o Tableau Server atende aos requisitos de per-

missão detalhados aqui. Se estiver executando uma instalação distribuída, todas as con-

figurações de permissão da conta de serviço Run As devem ser asmesmas em todos os

nós.

Observação:Não oculte os arquivos criados pelo instalador do Tableau Server.

Verificar permissões de pasta

A conta executada pelo serviço do Tableau Server é chamada de conta de serviço Run As.

A conta de serviço Run As requer permissões para recursos específicos de pastas no com-

putador Windows.

Este tópico fornece:

l Uma listagem das permissões exigidas pela conta de serviço Run As.

l Informações sobre a instalação do Tableau Server em locais de instalação não
padrão

l Como reaplicar permissões em uma conta de serviço Run As existente com o TSM.

Este tópico refere-se à unidade na qual oWindows como a unidade do sistema. A unidade

do sistema é equivalente à variável do ambiente doWindows, %WINDIR%. A unidade na

qual o Tableau Server está instalado é chamada de unidade de instalação.

Recurso Unidade
do sis-
tema ou

Caminho do arquivo Per-
missões
exigidas
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de ins-
talação

pasta system SYSTEMROOT:\windows\system32 Leitura, Lis-
tar con-
teúdo da
pasta

exe-
cutável

system SYSTEMROOT:\win-

dows\system32\cmd.exe

Ler e exe-
cutar

Raiz da
unidade

ins-
talação

raiz, por exemplo, Local Disk (C:) Leitura, Lis-
tar con-
teúdo da
pasta

pasta ins-
talação

PROGRAMFILES\Tableau\Tableau Ser-

ver

Modificar

pasta ins-
talação
(na uni-
dade do
sistema)

\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\

Modificar

pasta ins-
talação
(em uma
unidade
externa
ao sis-
tema)

\Tableau\Tableau Server\data\ Modificar

Quando a conta de serviço Run As no TSMé atualizada, um processo em segundo plano

configura as permissões de pasta no computador Tableau da conta de serviço Run As

especificada.
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Nesse caso, onde você está instalando na unidade do sistema na pasta padrão (C:\Program

Files\Tableau), a configuração das permissões de pasta serão tratadas pelo TSM. Não é

necessário verificar ou alterar permissões de pasta nesse caso. Se você instalar o Tableau

Server em uma unidade diferente, será necessário configurar algumas permissõesmanu-

almente.

Instalando em um local não padrão

Se você estiver instalando o Tableau Server em um local não padrão em uma unidade dife-

rente, será necessário configurar permissões na pasta de instalação para a conta de serviço

Run As, bem como as contas locais predefinidas: Serviço local do serviço de rede e Sis-

tema.

A tabela a seguir descreve as permissões aplicadas caso instale o Tableau Server em um

local não padrão. Todas essas permissões são definidas na pasta de instalação e são her-

dadas pelas subpastas e arquivos na pasta de instalação. Essas permissões são con-

figuradas pelo programa de instalação do Tableau e também são reconfiguradas sempre

que você atualiza o Tableau Server para uma nova versão. Alterar as permissões nessas

pastas pode prejudicar a funcionalidade.

Para obter mais informações sobre as diferentes contas usadas pelo Tableau Server, con-

sulte Contas e permissões doWindows.

Definir permissões para esta conta: Permissões exigidas

A conta de usuário usada para instalar e
atualizar o Tableau Server

Controle total

A conta de usuário usada para executar
comandos TSM

Controle total

Conta do sistema Controle total

Executar como conta de serviço, serviço de
rede e serviço local

Ler e executar
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Reaplicar permissões de pastas

Emalgumas empresas, Políticas de grupo ou outras soluções de gerenciamento de sis-

tema são usadas para padronizar permissões e contas nos servidores de aplicações. Se

sua empresa executar tal solução, configure o sistema para acomodar as permissões de

pasta exigidas pela conta de serviço Run As. Se as permissões de pasta para a conta de

serviço Run As tiverem sido alteradas, você poderá usar o TSMpara reaplicar as per-

missões. Consulte Alteração de uma conta de serviço Run As de domínio existente para

uma conta diferente.

Verificar permissões do Registro

A conta na qual o serviço Tableau Server é executado precisa de permissões paramodi-

ficar o Registro no computador local.

Em um cluster de vários nós, as permissões de registro são concedidas apenas no nó tsm

de um cluster.

Quando você atualiza a conta de serviço Run As, o TSM configurará as permissões de

registro no computador do Tableau para a conta especificada. É improvável que você pre-

cise aplicar essas permissõesmanualmente.

Verifique se a conta de serviço Run As tem permissões para as seguintes ramificações do

registro HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tableau. Se a conta especificada como

a conta de serviço Run As for ummembro do grupo administrativo local ou ummembro do

grupo de segurança de Administradores de domínio, a conta não será exibida na página

Permissões.

Permissões

OTSM concederá permissão de Leitura e as seguintes permissões Especiais para essas

ramificações:

l Valor da consulta

l Definir valor

l Criar subchave
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l Enumerar subchaves

l Notificar

l Gravar DAC

l Proprietário de gravação

l Controle de leitura

Para visualizar ou editar permissões em diretórios do Registro:

1. Abra o Editor de Registro inserindo regedit no Executar do Windows e clicando em
OK.

2. No Editor de Registro, vá até o diretório cujas permissões deseja exibir ou editar. Cli-
que com o botão direito do mouse no diretório e clique em Permissões....

3. Em Permissões, na guia Segurança, selecione a conta de serviço Run As e clique em
Avançado.
Se estiver adicionando a conta de serviço Run As, clique em Adicionar e siga o pro-
cesso do Windows para adicionar uma conta de usuário na guia Segurança. Depois
de adicionar a conta, selecione a conta de serviço Run As e clique em Avançado.

4. Em Configurações avançadas de segurança, na guia Permissões, selecione a conta
de serviço Run As e clique em Editar.

5. Em Entrada de permissão, em permissões Básicas, verifique se Ler e Permissões
especiais estão selecionadas. Verifique se Aplicar essas permissões apenas a
objetos e/ou contêineres neste contêiner está desmarcado.

6. Para visualizar ou editar as permissões Especiais, clique emMostrar permissões
avançadas.

7. Em permissões Avançadas, verifique se as permissões enumeradas no início deste
tópico estão selecionadas. Verifique se Aplicar essas permissões apenas a obje-
tos e/ou contêineres neste contêiner está desmarcado.

8. Se tiver definido novas permissões, clique emOK em todas as janelas para terminar.
Se tiver exibido as permissões e não tiver editado nada, clique em Cancelar para
fechar todas as janelas.

Verificar a política de segurança local

Depois de especificar uma conta de serviço Run As no Tableau ServicesManager (con-

forme descrito no tópico Alterar a conta de serviço Run As), o TSMatualizará a política de

segurança local no computador com o Tableau Server. O TSMatualizará a política de
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segurança local para conceder permissões de “logon como serviço” e “logon local” para a

conta de serviço Run As. Essa política elevada é um requisito porque a conta de serviço

Run As é usada como o contexto de segurança para o serviço doGerenciador de aplicativo

do Tableau Server (tabsvc).

Observação: se a conta de serviço Run As especificada no TSM for ummembro dos

administradores locais ou um administrador de domínio, o TSMpoderá não atualizar a

política de segurança local. Atualizar a conta de serviço Run As com uma conta que é

membro dos administradores locais ou um administrador de domínio não é uma boa

prática de segurança. Recomendamos usar uma conta de usuário de domínio para a

conta de serviço Run As.

Em alguns casos, poderá ser necessário definir as políticas de segurançamanualmente

para a conta de serviço Run As. Por exemplo, algumas empresas executam a Política de

Grupo doWindows que remove os direitos de “logon como serviço" e “permitir logon local”

que foram definidos nas contas de usuário. Ou uma organização pode executar uma polí-

tica que cria um conflito de permissão ao especificar "Negar logon como um serviço". Se a

sua empresa faz isso, então será necessário desativar ou editar as Políticas de grupo para

que sua conta de serviço Run As não seja afetada. Para obter detalhes sobre as práticas

recomendadas ao criar uma conta de serviço Run As, consulte Criação da conta de serviço

Run As .

O seguinte procedimento descreve como configurar as políticas de segurança, Logon
como serviço e Allow log on locally, manualmente. Tambémé possível usar o pro-

cedimento abaixo para verificar se a conta de serviço Run As está configurada cor-

retamente com direitos de política de segurança local. Por exemplo, é necessário verificar

se a conta de serviço Run As não está especificada na políticaNegar logon como ser-
viço.

Se estiver executando uma instalação distribuída, a configuração deverá ser amesma no

servidor nos nós iniciais e adicionais.

Para verificar ou atualizar a política de segurança local:
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1. Selecione Iniciar > Painel de controle > Ferramentas administrativas > Polí-
tica de segurança local.

2. Na Política de segurança local, abraPolíticas locais, selecioneAtribuições de
direitos do usuário.

Para verificar ou definir o Logon como uma política de serviço:

a. Clique com o botão direito do mouse na política Logon como um serviço e,
em seguida, clique em Propriedades.

b. Em Propriedades de Fazer logon como um serviço, clique em Adicionar
usuário ou grupo.
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c. Digite o <domain>\<username> para a conta de serviço do Run As do
Tableau Server (por exemplo: MYCO\tableau_server), e clique em Veri-
ficar nomes.

d. Quando a conta for resolvida corretamente, ela será sublinhada. Clique em
OK.

Para verificar ou definir Permitir logon na política local:

a. Clique com o botão direito do mouse na política Permitir logon local e, em
seguida clique em Propriedades.

b. Verifique se a conta de serviço Run As foi especificada. Se não, siga o pro-
cedimento acima para adicionar a conta de serviço Run As

Para verificar se a conta de serviço Run As não está especificada na política
Negar logon como serviço:

a. Clique com o botão direito do mouse na política Logon como um serviço e,
em seguida, clique em Propriedades.

b. Em Propriedades de Negar logon como um serviço, verifique se a conta
de serviço Run As não está listada. Se estiver, remova-a. Ao concluir, clique
emOK.

3. Clique emOK para fechar as janelas Configurações locais de segurança.

Verificar as configurações do Tableau Service

Confirme se os serviços do Tableau receberam os valores corretos de Logon e Ini-

cialização. Se você estiver executando uma instalação distribuída do Tableau Server, exe-

cute estas etapas em todos os nós do cluster.

Observação: os Valores de inicialização para serviços TSMmudaram nestas versões

demanutenção: 2020.215, 2020.3.10, 2020.4.6 e 2021.1.3. Os valoresmudaram de

"Automático" para "Automático (Início atrasado)" para os seguintes serviços TSM:

Agente de administração do Tableau Server, Controlador de administração do

Tableau Server, Serviço de arquivo do cliente do Tableau Server, Serviço de
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coordenação do Tableau Server, Gerenciador de licença do Tableau Server e Geren-

ciador de serviço do Tableau Server. Se você estiver executando versõesmais antigas

do Tableau Server, não precisa alterar esses valores de "Automático", mas pode fazer

isso sem impacto negativo.

1. Faça logon como administrador no computador que está executando o Tableau Ser-

ver.

2. No computador do Tableau Server, selecione Iniciar > Painel de controle > Fer-
ramentas administrativas > Gerenciamento de computador > Serviços e apli-
cativos > Serviços.

3. Abra Serviços e aplicativos e clique emServiços. Confirme se os serviços a seguir
têm as configurações corretas:

Nome do serviço Valor do logon Valor de ini-
cialização

Serviço de licen-

ciamento FLEX-

net 64

Sistema local Automático

Logon secundário Sistema local Manual

Agente de admi-
nistração do
Tableau Server

Sistema local Automático (início
atrasado)

Controlador de
administração do
Tableau Server

Serviço de rede Automático (início
atrasado)

Serviço de arquivo
do cliente do

Serviço de rede Automático (início
atrasado)
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Nome do serviço Valor do logon Valor de ini-
cialização

Tableau Server

Serviço de coor-
denação do
Tableau Server

Serviço de rede Automático (início
atrasado)

Gerenciador de
licença do
Tableau Server

(Executa apenas

no nó inicial)

Serviço local

OGerenciador de licenças depende de

permissões de pasta doWindows que

são aplicadas ao Serviço local. Em ambi-

entesmais seguros, você devemodi-

ficar as permissões no diretório de

instalação do Tableau. Caso contrário,

você poderá encontrar erros de licen-

ciamento.

Consulte Verificar permissões de pasta

para obter mais informações.

Automático (início
atrasado)

Gerenciador de
serviço do
Tableau Server

<domain>\<username> Esta é a conta
de serviço Run As. Veja abaixo. Se você
não tiver especificado uma conta de ser-
viço Run As, a conta de sistema do Ser-
viço de rede será usada.

Automático (início
atrasado)

Observação: nãomodifique as configurações padrão na guiaRecuperação da caixa
de diálogoPropriedades do gerenciador de serviço do Tableau Server; deixe as
configurações para recuperação de falhas definidas comoReiniciar o serviço.
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Alteração do valor de logon

Para alterar o valor de Logon do Tableau Server (tabsvc) para a conta de serviço Run As,
consulte Alterar a conta de serviço Run As.

Revogar permissões da conta de serviço Run As

Alterar a conta de serviço Run As no utilitário de configuração do Tableau Server não

remove as permissões da conta anterior. Portanto, após alterar a conta de serviço Run As,

recomendamos a revogaçãomanual das permissões da conta anterior, como uma prática

recomendada segura. Siga o procedimento abaixo para revogar as permissões da conta de

serviço Run As anterior.

Se você tiver alterado sua conta de serviço Run As e sua organização usar uma solução de

proxy de encaminhamento, talvez seja necessário redefinir as configurações da LAN local

com a nova conta de serviço Run As. Consulte Configurar um servidor proxy de enca-

minhamento para obter mais informações.

Você deve estar conectado ao computador do Tableau Server com uma conta de admi-

nistrador para realizar os procedimentos a seguir.

Remover permissões de pastas

OTableau Server define as permissões nas pastas doWindows de acordo com o local de

instalação do Tableau Server. Antes de remover as permissões de pastas, consulte Veri-

ficar permissões de pasta para identificar os recursos necessários para remover per-

missões. Execute o seguinte procedimento para cada um dos recursos identificados:

1. Para cada recurso (unidade, pasta, executável), clique sobre ele com o botão direito
do mouse e clique em Propriedades.

2. Na página de propriedade do recurso, clique na guia Segurança e, em seguida, em
Editar para alterar as permissões.

3. Na página Permissões, selecione a conta de serviço Run As anterior e clique em
Remover.

4. Clique emOK.
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Remover as permissões de registro

Remova a conta de serviço Run As anterior dos seguintes locais de registro:

l HKEY_CURRENT_USER\Software\Tableau

l HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tableau

Aviso: a edição incorreta do registro doWindows pode danificar o computador.

1. Abra o Editor de Registro inserindo regedit no Executar do Windows e clicando em
OK.

2. Para cada diretório de registro, clique com o botão direito do mouse na pasta
Tableau e, em seguida, clique em Permissões.

3. Na página Permissões para o Tableau, selecione a conta de serviço Run As ante-
rior e clique em Remover.

4. Clique emOK.

Remover políticas de segurança

Remova a conta de serviço Run As anterior das seguintes políticas de segurança:

l Política de "logon como serviço"

l Política “Fazer logon localmente”

1. Selecione Iniciar >Painel de controle > Ferramentas administrativas >Política
de segurança local.

2. Na Política de segurança local, abra Políticas locais, selecione Atribuições de
direitos do usuário.

3. Para cada política:
a. Clique com o botão direito do mouse na política e selecione Propriedades.
b. Na página de propriedade da política, selecione a conta de serviço Run As

anterior e clique em Remover.
c. Clique emOK.

2480 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Referência do Administrador de servidor
Você pode saber mais sobre os processos, portas, contas e permissões do Tableau Server.

Processos do Tableau Server

Este tópico descreve as opções para definir a configuração do processo. Para configurar os

processos do Tableau Server é necessário especificar quais processos e quantas instâncias

devem ser executados em cada nó. Para isso, use o comando tsm topology set-process.

Para obter mais informações, consulte Alteração do número de processos em umnó.

Procurando o Tableau Server no Linux? Consulte Referência de processo.

Exceto quando explicitamente indicado na tabela abaixo, aplicar as alterações nos pro-

cessos cessarão o Tableau Server, se omesmo estiver em execução ao aplicar essas alte-

rações. Depois que as alterações são aplicadas, o Tableau Server retorna ao estado

anterior à configuração do processo, dessa forma, se o servidor estava em execução, ele

será restaurado.

Importante: a topologia do seu processo dependerá das suas necessidades orga-
nizacionais.

Processos licenciados

Alguns dos processos que são instalados como parte do Tableau Server são processos

"licenciados". Os processos licenciados precisam de uma licença válida do Tableau Server

para serem executados. Outros processos que são instalados como parte do Tableau Ser-

ver não estão vinculados a uma licença válida. Isso têm o seguinte impacto:
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l Cada processo licenciado precisa entrar em contato regularmente com o Tableau

Server serviço deGerenciador de licença executado no Tableau Server computador

inicial para verificar se está licenciado. Se não for possível confirmar a presença de

uma licença válida, por exemplo, se o nó inicial não estiver disponível, o processo

não será executado e o Tableau Server pode não funcionar demodo correto ou con-

fiável.

l Se você tiver uma licença do Tableau Server baseada em núcleo, os núcleos em

qualquer nó que contenha um processo licenciado não estarão na contagem total de

núcleos licenciados.

Observação: se você tiver o DataManagement e uma licença baseada em
núcleo, será necessário entender como os processos licenciados serão soma-

dos à contagem total de núcleos licenciados que acompanham cada licença.

Para obter mais informações, consulte Licença DataManagement.

A coluna "Licenciados" na tabela abaixo identifica os processos que exigem uma licença

válida e que impactam a contagem de núcleos em licenças baseadas em núcleos.

Processos do Tableau Server - Esses processos têm um status de running ao exe-
cutar o Tableau Server e de stopped ao interrompê-lo.

Nome mos-
trado em tsm

status -v

Nome usado
com tsm topo-

logy set-pro-

cess

Finalidade Observações Licen-
ciado

Micros-
serviços de
extensões de
análise

analy-

tic-

sextensions

Omicros-
serviço de
extensões de
análise ofe-
rece suporte
a um con-

Instalado auto-

maticamente em qual-

quer nó onde o

Application Server

(VizPortal) está ins-

talado.

Não
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junto de fun-
ções para
passar
expressões
para
extensões de
análise para
integração
com R,
Python e Eins-
tein Dis-
covery.

Servidor de
aplicativos

vizportal O servidor de
aplicativos
(VizPortal)
opera o apli-
cativo Web e
as chamadas
à REST API,
e oferece
suporte a
navegação e
pesquisa.

Ao instalar o Servidor
de aplicativos, a menos
que o nó já tenha uma
instância do Pro-
cessador de dados, ele
também será instalado.

Quando a primeira ins-

tância do Servidor de

aplicativo é instalada

em umnó, o Serviço

interativo de con-

têineres tambémé ins-

talado.

Sim

Pergunte aos
dados (Ask
Data)

Não pode ser
configurado
manualmente.

O serviço Per-
gunte aos
dados (Ask
Data) é
usado pelo
recurso Per-
gunte aos

Ele é executado auto-
maticamente em todos
os nós que executam o
Servidor de dados.

Não
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dados (Ask
Data).

Autenticação

Adicionado:

2022.1

Não pode ser
configurado
manualmente.

Oserviço de

autenticação

trata do pro-

cesso de

migração de

identidade.

Para obter

mais infor-

mações

sobre o pro-

cesso de

migração de

identidade,

consulte

Sobre a

migração de

identidade.

Após a con-

clusão do pro-

cesso de

migração de

identidade, o

serviço de

autenticação

é res-

ponsável

pelo segu-

inte:

O status desse pro-
cesso está disponível
apenas por meio da
CLI do tsm.

Não

2484 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



l Pes-
qui-
sando
por
uma
iden-
tidade
de usu-
ário na
tabela
de Ser-
viço de
Iden-
tidade
apro-
priada,
usand-
o o
iden-
tifi-
cador
exclu-
sivo
uni-
versal
(UUID)
retor-
nado
para
con-
sultar
a
tabela
sys-
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tem_
user
her-
dada e
loca-
lizar o
usu-
ário do
sis-
tema
apro-
priado
e, em
seguid-
a, con-
ceder
a ele
uma
sessão
de usu-
ário, o
que
conclui
o fluxo
de tra-
balho
de
auten-
tica-
ção.

l Impor-
tando
iden-
tifi-
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cado-
res de
usu-
ário
imu-
táveis
e atri-
butos
de usu-
ário
adi-
cionais
quand-
o o
arma-
zena-
mento
de
iden-
tidade
con-
figu-
rado
for
extern-
o (AD
ou
LDAP).

Processador
em segundo
plano

backgrounder O Pro-
cessador em
segundo
plano exe-
cuta tarefas
de servidor,

Ao instalar o Pro-

cessador em segundo

plano, amenos que o

nó já tenha uma ins-

tância do processador

Sim
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incluindo atu-
alizações de
extrações,
inscrições,
tarefas "Exe-
cutar agora"
e tarefas ini-
ciadas por
tabcmd.

de dados, ele também

será instalado.

O processador em

segundo plano é um

processo de enca-

deamento único. É pos-

sível adicionar mais

instâncias de pro-

cessador em segundo

plano a um nó para

expandir a capacidade

do nó, a fim de exe-

cutar trabalhos para-

lelamente.

Namaioria das situ-

ações, é possível

aumentar ou diminuir o

número de instâncias

de processadores em

segundo plano em um

nó de um servidor que

está em execução, sem

cessar ou reiniciar o

servidor. A exceção é

quando você tem o

DataManagement

licenciado e adiciona a

primeira instância do

processador em
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segundo plano a um nó

ou remove a última ins-

tância do processador

em segundo plano do

nó. Para obter mais

informações, consulte

Alterações de topologia

dinâmica do Tableau

Server.

Servidor de
cache

cacheserver O Servidor
de cache é
um cache de
consulta dis-
tribuído e
com-
partilhado no
cluster do ser-
vidor. Esse
cache na
memória ace-
lera a expe-
riência do
usuário em
vários cená-
rios. O ser-
vidor VizQL,
o pro-
cessador em
segundo
plano e o ser-
vidor de
dados (e ser-
vidor de apli-

O cache é de único
encadeamento, então
se você precisa de um
desempenho melhor,
deve executar ins-
tâncias adicionais do
servidor do cache.

Recomendamos que

você instale nomáximo

seis instâncias de ser-

vidor de cache, com, no

máximo, duas ins-

tâncias a cada nó. Nos-

sos testes indicam que

a instalação demais de

seis instâncias de ser-

vidor de cache em uma

instalação do Tableau

Server não oferece

melhorias e pode ter

um impacto negativo

Não
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cativos em
menor grau)
fazem soli-
citações ao
servidor de
cache em
nome de usu-
ários ou tra-
balhos.

no desempenho.

Controlador
do cluster

clus-

ter-

controller

OCon-
trolador do
cluster é res-
ponsável por
monitorar
vários com-
ponentes,
detectando
falhas e exe-
cutando fai-
lover quando
necessário.

Instalado auto-
maticamente em cada
nó.

Não

Coleções

Adicionado:

2021.2.0

collections O serviço de
Coleções for-
nece meta-
dados para
as coleções e
recursos favo-
ritos.

O serviço de Coleções
é instalado no primeiro
nó em que o Aplicativo
(vizportal) está ins-
talado.

Para alta dis-

ponibilidade, reco-

mendamos que você

instale um instância do

Serviço de coleções

em cada nó que tenha

Não
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uma instância do Ser-

vidor de aplicativos ins-

talada. Para obter mais

informações, consulte

Serviço de Coleções

do Tableau Server.

Exploração
de conteúdo

Adicionado:

2021.1.0

con-

ten-

texploration

O serviço de
exploração
de conteúdo
amplia os
recursos de
pesquisa e
navegação
do Tableau
Server. Tam-
bém
depende do
Index and
Search Ser-
ver para
fazer as ope-
rações.

O serviço de Explo-
ração do conteúdo é
instalado no nó inicial.

Para alta dis-

ponibilidade, reco-

mendamos que você

instale um instância do

serviço de Exploração

de conteúdo em cada

nó que tenha o Ser-

vidor de aplicativos ins-

talado. Para obter mais

informações, consulte

Serviço de exploração

do conteúdo do

Tableau Server.

Não

Processador
de Dados

Não pode ser
configurado
manualmente.

O pro-
cessador de
dados cria
extrações de
dados e con-
sultas de pro-
cessos.

É instalado auto-
maticamente com o
armazenamento de
arquivos, o Vizportal, o
VizQL Server, o ser-
vidor de dados (VizPor-
tal), o servidor de
dados, criação de fluxo

Sim
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no Prep ou o pro-
cessador em segundo
plano.

Observação: quando o

Armazenamento de

arquivos é configurado

externamente, o Pro-

cessador de dados

deixa de ser instalado

com o Armazenamento

de arquivos. Para obter

mais informações, con-

sulte Armazenamento

de arquivos externo do

Tableau Server.

Perfil de
dados

Adicionado:

2021.4.0

data-

profiling

O serviço de
Criação de
perfil de
dados lida
com soli-
citações de
criação de
perfil de
coluna para o
editor de
Conexão vir-
tual.

Instalado apenas

quando você tem uma

licença do DataMana-

gement. Em seguida, é

instalado auto-

maticamente em qual-

quer nó onde o

Processador em

segundo plano está ins-

talado.

Sim -
Requer
uma
licença
do Data
Mana-
gement

Servidor de
dados

dataserver O servidor de
dados geren-
cia conexões
com as fon-

Ao instalar o Servidor
de dados, a menos que
o nó em questão já
tenha uma instância do

Sim
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tes de dados
do Tableau
Server.

processador de dados,
este é instalado.

Propriedades
da fonte de
dados

Adicionado:

2020.1.0

tdsservice O serviço Pro-
priedades da
fonte de
dados for-
nece meta-
dados de
fontes de
dados publi-
cadas para
serviços de
clientes
como Per-
gunte aos
dados.

As Propriedades da
fonte de dados são adi-
cionadas por padrão no
nó inicial. Uma ins-
talação do Tableau Ser-
ver deve incluir pelo
menos uma instância.
Por razões de desem-
penho, recomendamos
instalar o serviço Pro-
priedades da fonte de
dados em qualquer nó
que tenha o Servidor
de aplicativos (VizPor-
tal) instalado.

Não

Elastic Ser-

ver

Adicionado:

2019.1

Removido:

2022.1

A partir da

versão

2022.1, o

Index and

Search Ser-

ver é usado.

elas-

ticserver

O Elastic Ser-
ver é usado
por Pergunte
aos dados,
para indexar
dados, e pelo
serviço de
exploração
de conteúdo
para indexar
conteúdo pes-
quisável.

Os processos do Elas-
tic Server podem ser
executados em mais de
um nó em um agru-
pamento. Como alter-
nativa, eles podem ser
movidos para qualquer
nó. É recomendado ter
um número ímpar de
processos do Elastic
Server em execução.

O tamanho da pilha do

Elastic Server pode ser

configurado usando a

Não
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opção de configuração

do TSM elas-

ticserver.vmopts.

Para obter mais infor-

mações, consulte

Opções do

tsm configuration set.

Serviço de
extração

Adicionado:

2021.4.0

extract-

service

O serviço
Extração
gerencia
extrações de
conexões vir-
tuais.

Instalado apenas

quando você tem uma

licença do DataMana-

gement. Em seguida, é

instalado auto-

maticamente em qual-

quer nó onde o

Processador em

segundo plano está ins-

talado.

Sim -
Requer
uma
licença
do Data
Mana-
gement

Arma-
zenamento
de arquivo

filestore OArma-

zenamento

de arquivos

pode ser con-

figurado para

ser exe-

cutado local-

mente no

Tableau Ser-

ver ou exter-

namente

usando o

Ao instalar o Arma-
zenamento de arqui-
vos, o Processador de
dados também é ins-
talado, a menos que o
nó já tenha uma ins-
tância do Processador
de dados ou se o Arma-
zenamento de arquivos
estiver configurado
externamente.

Arma-

zena-

mento de

arquivos

local: não

Arma-

zena-

mento de

arquivos

externo:

requer a

licença
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arma-

zenamento

SAN ou

NAS.

Quando con-

figurado local-

mente: o

Arma-

zenamento

de arquivos

replica auto-

maticamente

as extrações

pelos nós do

Processador

de dados.

do Advan-

ced

Mana-

gement.

Gateway gateway O gateway é
um servidor
Web que con-
trola todas as
solicitações
dos nave-
gadores para
o Tableau
Server, o
Tableau
Desktop e
outros cli-
entes.

Exigido em qualquer nó
com uma instância de
VizQL Server, Vizportal
ou Criação de fluxo no
Tableau Prep.

Não

Index and

Search Ser-

inde-

xand-
O Index and Os processos do Index Não
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ver

Adicionado:

2022.1

searchserver Search Ser-

ver é base-

ado no AWS

OpenSearch.

OTableau

usa o recurso

de pesquisa

doOpen

Search para

indexar

dados do Per-

gunte aos

dados e do

serviço de

Exploração

de conteúdo.

Este pro-

cesso do ser-

vidor é a

substituição

do Elastic

Server que

não émais

usado na ver-

são 2022.1 e

posterior.

and Search Server

podem ser con-

figurados emmais de

um nó em umagru-

pamento.

Recomendamos ter um

número ímpar de pro-

cessos do Index and

Search Server em exe-

cução. Em clusters do

Tableau Server com 3

oumais nós, reco-

mendamos configurar

o Index e o Search Ser-

ver em pelomenos três

nós diferentes.

O tamanho da pilha do

Index and Search Ser-

ver pode ser con-

figurado usando o

comando tsm set

configuration com

a opção inde-
xand-

sear-

chserver.vmopts.

Para obter mais infor-

mações, consulte

Opções do

tsm configuration set.
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Propriedades
internas da
fonte de
dados

Adicionado:

2020.1.0

tds-

nati-

veservice

Não pode ser

configurado

manualmente.

O serviço Pro-
priedades
internas da
fonte de
dados é um
serviço
interno que
só se comu-
nica com o
serviço Pro-
priedades da
fonte de
dados.

Uma instância do Pro-
priedades internas da
fonte de dados é con-
figurada auto-
maticamente em cada
nó que tenha uma ins-
tância do Propriedades
da fonte de dados nele.

Não

Serviço de
mensagens

Adicionado:

2019.4.0

acti-

vemqserver

O Serviço de
mensagens é
usado para
oferecer
suporte à
comunicação
entre micros-
serviços no
Tableau Ser-
ver.

Instalado auto-
maticamente no nó ini-
cial quando você
instala o Tableau Ser-
ver. Requer uma ins-
tância do serviço.

Em instalações dis-

tribuídas do Tableau

Server, é possível

mover o Serviço de

mensagens para um nó

diferente. Na versão

2020.1 você pode adi-

cionar uma segunda

instância do Serviço de

mensagens em umnó

adicional para fornecer

alguma redundância

(em 2019.4 não é pos-

Não
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sível configurar mais de

uma instância em um

cluster). Para obter

mais informações, con-

sulte Serviço demen-

sagens do Tableau

Server.

ServiçoMétri-
cas

Adicionado:

2020.2.0

metrics O serviço
Métricas é
responsável
pela leitura e
gravação de
dados métri-
cos no
Tableau Ser-
ver.

Instalado auto-

maticamente no nó ini-

cial com uma instância

exclusiva quando você

instala o Tableau Ser-

ver. Requer uma ins-

tância do serviço.

Você pode adicionar

instâncias com-

plementais conforme

necessário .

Recomendamos pelo

menos uma instância

do serviçoMétricas em

cada nó de uma ins-

talação de vários nós

do Tableau Server.

Para obter mais infor-

mações, consulte Ser-

viçoMétricas do

Tableau Server.

Não
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Serviço

Minerva

Adicionado:

2021.4.0

minerva O serviço
Minerva exe-
cuta con-
sultas para
conexões vir-
tuais.

Instalado apenas

quando você tem uma

licença do DataMana-

gement. Em seguida, é

instalado auto-

maticamente em qual-

quer nó onde o

Processador em

segundo plano está ins-

talado.

Sim -
Requer
uma
licença
do Data
Mana-
gement

Serviço de
conexões vir-
tuais

Adicionado:

2021.4.0

published-

connections

O serviço de
conexões vir-
tuais lida com
consultas
para cone-
xões virtuais.

Instalado apenas

quando você tem uma

licença do DataMana-

gement. Em seguida, é

instalado auto-

maticamente em qual-

quer nó onde o

Processador em

segundo plano está ins-

talado.

Sim -
Requer
uma
licença
do Data
Mana-
gement

Microsserviço
de gateway
de consulta

Adicionado:

2021.4.0

querygateway Omicros-
serviço de
gateway de
consulta
roteia as con-
sultas para o
micros-
serviço apro-
priado,
dependendo
do tipo e da

Instalado apenas

quando você tem uma

licença do DataMana-

gement. Em seguida, é

instalado auto-

maticamente em qual-

quer nó onde o

Processador em

segundo plano está ins-

talado.

Sim -
Requer
uma
licença
do Data
Mana-
gement
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origem da
consulta.

Serviço de
política de
consulta

Adicionado:

2021.4.0

querypolicy O serviço de
Política de
consulta for-
nece infor-
mações
sobre polí-
ticas de
dados ao pro-
cessar con-
sultas.

Instalado apenas

quando você tem uma

licença do DataMana-

gement. Em seguida, é

instalado auto-

maticamente em qual-

quer nó onde o

Processador em

segundo plano está ins-

talado.

Sim -
Requer
uma
licença
do Data
Mana-
gement

Repositório pgsql O repositório
PostgreSQL
é o banco de
dados prin-
cipal do
Tableau Ser-
ver. Ele arma-
zena
metadados
da pasta de
trabalho e do
usuário.
Quando o
Tableau Cata-
log (ou API
de meta-
dados do
Tableau) esti-
ver ativado, o
repositório

Você está limitado a um
máximo de duas ins-
tâncias do repositório
em um cluster e deve
ter pelo menos três nós
no cluster para adi-
cionar uma segunda
instância do repo-
sitório.

Não
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armazena
conteúdo do
Tableau e
metadados
de ativos
externos.

Gerenciador

de limites de

recursos

Adicionado

em: 2022.1

"Resource Li-

mits Mana-

ger"

OGeren-
ciador de
Limites de
Recursos do
Tableau Ser-
ver rastreia o
uso de recur-
sos de
segundo
plano em rela-
ção aos limi-
tes de
recursos defi-
nidos para
garantir que
os limites de
recursos
sejam apli-
cados cor-
retamente.

O Gerenciador de Limi-
tes de Recurso é ins-
talado
automaticamente e por
padrão no nó inicial do
Tableau Server. Não
recomendamos adi-
cionar mais processos
ou configurá-los em
nós adicionais do
Tableau Server.

Não

Requer

Advan-

ced

Mana-

gement

Serviço
SAML

Não pode ser
configurado
manualmente.

O Serviço
SAML age
como um
proxy entre o
Tableau Ser-
ver e os Pro-
vedores de
identidade

Instalado auto-
maticamente em cada
nó em que você instala
o Tableau Server.

Mostra um status de

stopped na saída do

tsm status -v, a

Não
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(IdPs) SAML. não ser que o SAML do

site esteja habilitado.

Não é possível con-

figurar o Serviço SAML

manualmente.

Procurar e
navegar

searchserver O Serviço de
pesquisa lida
com pes-
quisa rápida,
filtro, recu-
peração e exi-
bição de
metadados
de conteúdo
no servidor.

Não

Tableau Prep
Conductor

flow-

processor

O Tableau
Prep Con-
ductor exe-
cuta fluxos e
processos de
fluxos para
ingestão pelo
Catálogo de
Dados. Ele
usa a fun-
cionalidade
de agen-
damento e
moni-
toramento do
Tableau Ser-
ver para que

Por padrão, ele é habi-
litado automaticamente
em um nó que tenha o
processador em
segundo plano habi-
litado. Se a função de
nó estiver definida para
excluir fluxos, o
Tableau Prep Con-
ductor não será ins-
talado nesse nó. Para
obter mais infor-
mações, consulte
Gerenciamento de
carga de trabalho por
meio das funções de
nó. A partir de 2020.4,

Sim
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você possa
automatizar
os fluxos em
execução
para atu-
alizar a saída
de fluxo.

o Data Management
não é necessário para
habilitar esse processo
no Tableau Server.

Criação de flu-
xos do
Tableau Prep

Adicionado

na versão

2020.4.

floweditor Fornece a
experiência
interativa de
fluxo do Prep
no nave-
gador.

Quando a Criação de
fluxo do Tableau Prep
(floweditor) é ins-
talado, o Processador
de dados, o Serviço de
fluxo do Tableau Prep
(flow-
queryservice) e
Gateway também são
instalados, a menos
que o nó já tenha uma
instância de cada um
deles.

Sim

Serviço do
Tableau Prep
Minerva

Adicionado

como o ser-

viço de fluxos

do Tableau

Prep na ver-

são 2020.4 e

renomeado

na versão

2021.2.

flowminerva

Observação:

anteriormente
flow-

queryservice

Usado pela
Criação de
fluxo do
Tableau Prep
(flowe-
ditor) para
consulta de
fontes de
dados.

Por padrão, ele é habi-
litado automaticamente
em um nó que tenha a
Criação de fluxo do
Tableau Prep (flowe-
ditor) habilitada.

Sim
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Tableau Sta-

tistical Ser-

vice

Adicionado

na versão

2022.1

statsservice O Tableau
Statistical Ser-
vice gerencia
o mecanismo
estatístico
para Expli-
que os dados
e funções de
modelagem
preditiva.

É instalado auto-

maticamente em qual-

quer nó onde o VizQL

em segundo plano está

instalado.

Para obter mais infor-

mações, consulte

Tableau Statistical Ser-

vice.

Não

VizQL Server vizqlserver O servidor
VizQL car-
rega e ren-
deriza
exibições e
calcula e exe-
cuta con-
sultas.

Ao instalar o VizQL Ser-
ver, Gateway e Pro-
cessador de dados
também são ins-
talados, a menos que o
nó em questão já tenha
uma instância deles.

Namaioria das situ-

ações, é possível alte-

rar o número de

instâncias de VizQL em

umnó de um servidor

que está em execução,

sem cessar ou reiniciar

o servidor. Há uma

exceção ao adicionar

umVizQL a um nó exis-

tente que não tenha

esse recurso ou não

tenha passado por

nenhum outro pro-

Sim
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cesso que também ins-

tale o Gateway e o Pro-

cessador de dados.

Para obter mais infor-

mações, consulte Alte-

rações de topologia

dinâmica do Tableau

Server.

Processos do Contêiner de microsserviço do Tableau esses processos são adi-
cionados automaticamente quando a primeira instância do Processador em segundo

plano ou Servidor de aplicativo é adicionado a um nó. Se todas as instâncias do Pro-

cessador em segundo plano ou do Servidor de aplicativos forem removidas de um nó, o

processo de contêiner demicrosserviço também será removido.

O status do contêiner depende o status dosmicrosserviços dentro dele. Se todos os

microsserviços estiverem emexecução, o processo de contêiner apresentam um status

running. Se todos osmicrosserviços estiverem interrompidos, o status do processo

de contêiner é error. Se um oumaismicrosserviços estiver em execução enquanto

outros não estão, o serviço do contêiner apresenta um status degraded. Para obter

mais informações, consulte Contêiners demicrosserviço do Tableau Server.

Contêiner de
microserviço
interativo

Processo de
contêiner
para micros-
serviços inter-
nos do
Tableau Ser-
ver que são
agrupados
para facilitar
a implan-
tação e a

Esses contêineres e o
microsserviços que
eles contêm não
podem ser con-
figurados manu-
almente. Os
microsserviços podem
mudar com o tempo.

Não
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esca-
labilidade.

Contêiner de
microserviço
não interativo

nonin-

teractive

Processo de
contêiner
para micros-
serviços inter-
nos do
Tableau Ser-
ver que são
agrupados
para facilitar
a implan-
tação e a
esca-
labilidade.

Esses contêineres e o
microsserviços que
eles contêm não
podem ser con-
figurados manu-
almente. Os
microsserviços podem
mudar com o tempo.

Não

Processos do Tableau Services Manager (TSM) - Esses processos terão um status
de running depois da inicialização do TSM e permanecem em execução mesmo se o
Tableau Server for interrompido.

Serviço de ati-

vação

Adicionado

na versão

2021.1

Não pode ser
configurado
manualmente.

O Serviço de
Ativação, tam-
bém conhe-
cido como
serviço de
autorização
para exe-
cução (ATR),
permite que
você ative o
Tableau Ser-
ver e per-
manecer
com as licen-
ças. Fornece

Instalado auto-
maticamente no nó ini-
cial quando estiver
usando o Server ATR
para ativar o Tableau
Server.

Sim
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contratos de
curto prazo
de duração
configurável
até que a
chave do pro-
duto expire.

Agente de

admi-

nistração

Não pode ser
configurado
manualmente.

O agente
TSM moni-
tora o Ser-
viço de
coordenação
para alte-
rações na
configuração
ou topologia
e fornece
novas con-
figurações a
cada serviço
(configuraçã-
o) ou
implanta
novos ser-
viços e
remove os
antigos (topo-
logia)

Instalado auto-
maticamente em cada
nó em que você instala
o Tableau Server.

Não é possível con-

figurar o Agente de

administraçãomanu-

almente.

Para obter mais deta-

lhes, consulte Agente

de administração do

Tableau Server.

Não

Controlador
de admi-
nistração

Não pode ser
configurado
manualmente, a
não ser para
movê-lo para

O con-
trolador TSM
lida com as
solicitações
do TSM e

Instalado auto-
maticamente ao ins-
talar o TSM no nó
inicial.

Não é possível con-

Não
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outro nó. Para
obter mais infor-
mações, con-
sulte
Recuperação de
falha no nó
inicial.

orquestra as
alterações de
configuração
e topologia,
assim como
o fluxo de tra-
balho pelos
processo de
servidor. O
controlador
também
serve como o
endpoint da
REST API 
(HTTPS).

figurar o Controlador

de administraçãomanu-

almente, a não ser

movê-lo para outro nó.

Para obter mais infor-

mações, consulte Recu-

peração de falha no nó

inicial.

Para obter mais deta-

lhes, consulte Con-

trolador de

administração do

Tableau Server.Con-

trolador de admi-

nistração do Tableau

Server

Serviço de
arquivo do cli-
ente (Client
File Service)

cli-

ent-

fileservice

O serviço de
arquivos do
cliente (CFS)
gerencia a
maioria dos
arquivos com-
partilhados
em um clus-
ter com
vários nós.
Por exemplo,
certificados,
chaves e
arquivos rela-
cionados à

Instalado auto-
maticamente no nó ini-
cial. Nenhuma outra
instância está ins-
talada, a menos que
você as configure expli-
citamente. Consulte
Configurar Serviço de
arquivo do cliente.

Em implantações com

vários nós, recomenda-

se a configuração de

uma instância do CFS

(Serviço de arquivo do

Não
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autenticação
(OpenID,
SSL mútuo,
SAML e Ker-
beros) e
arquivos de
per-
sonalização
são geren-
ciados pelo
CFS.

cliente) em cada um

dos nós em que o Ser-

viço de coordenação

está implantado. A

reimplantação do Ser-

viço de coordenação

não tem impacto no

CFS.

OCFS não é exibido

na página de Status ou

de Configuração, mas

fica visível na saída do

comando tsm sta-

tus -v.

Para exibir ou con-

figurar as instâncias do

CFS, use o comando

tsm topology.

Serviço de
coordenação

Não é possível
ser definido com
o tsm topo-

logy set-pro-

cess.

O Serviço de
coordenação
serve como a
fonte única
de confiança.

Instalado auto-
maticamente no nó ini-
cial. Nenhuma outra
instância é instalada a
não ser que você
implante explicitamente
um novo ensemble de
Serviço de coor-
denação. Para obter
detalhes, consulte
Implantar um ensemble
do Serviço de coor-

Não
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denação.

Gerenciador
de serviço

Não pode ser
configurado
manualmente.

O Geren-
ciador de ser-
viço

Instalado auto-
maticamente em todos
os nós.

Não é possível con-

figurar o Gerenciador

de serviçomanu-

almente.

Não

Gerenciador
de licença

Não pode ser
configurado
manualmente.

O Geren-
ciador de
licença opera
o licen-
ciamento.

Instalado auto-
maticamente no nó ini-
cial ao instalar o TSM.

Uma licença única do

mesmo é instalada em

um cluster do Tableau

Server. O processo do

Gerenciador de licença

só deve ser con-

figuradomanualmente

se o nó inicial falhar.

Para obter mais infor-

mações, consulte Recu-

peração de falha no nó

inicial.

Não

Processos de manutenção do Tableau Server - Esses processos têm um status de
stopped , a menos que estejam ativamente em execução para concluir uma tarefa.

Manutenção
do banco de
dados

Não pode ser
configurado
manualmente.

O serviço de
Manutenção
do banco de

Instalado auto-
maticamente em cada
nó em que você instala
o Tableau Server.

Não
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dados é res-
ponsável por
executar a
manutenção
de ope-
rações no
repositório
do Tableau
Server.

Mostra um status de

stopped na saída do

tsm status -v, a

não ser que esteja exe-

cutando ativamente

umamanutenção do

banco de dados. A

manutenção pode

incluir atualizações rela-

cionadas a ativar o

acesso remoto do repo-

sitório e a alterar

senhas usadas para

acessar o repositório.

Não é possível con-

figurar o serviço de

Manutenção do banco

de dadosmanu-

almente.

Back-up/Res-
taurar

Não pode ser
configurado
manualmente.

O serviço de
Backup e res-
tauração é
responsável
por executar
operações
de backup e
restauração
nos dados
arma-
zenados no
repositório

Instalado auto-
maticamente em cada
nó em que você instala
o Tableau Server.

Mostra um status de

stopped na saída do

tsm status -v, a

não ser que esteja exe-

cutando um backup ou

uma restauração.

Não
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do Tableau
Server,
assim como
o repositório
de arquivos.

Não é possível con-

figurar o serviço de

Backup e restauração

manualmente.

Impor-
tação/ex-
portação do
site

Não pode ser
configurado
manualmente.

O serviço de
Importação e
exportação é
responsável
por migrar
sites do
Tableau Ser-
ver entres os
clusters do
servidor.

Instalado auto-
maticamente em cada
nó em que você instala
o Tableau Server.

Mostra um status de

stopped na saída do

tsm status -v, a

não ser que esteja exe-

cutando uma impor-

tação ou exportação.

Não é possível con-

figurar o serviço de

Importação e res-

tauraçãomanu-

almente.

Não

Fluxo de trabalho do processo

Os processos do Tableau Server e como eles interagem dependem de qual ação ou ati-

vidade está em execução. Por exemplo, os processos usados e como eles interagem são

diferentes ao publicar uma pasta de trabalho e ao fazer logon usando SAML. Para algumas

exibições interativas sobre o fluxo de trabalho do processo, consulte a pasta de trabalho

abaixo. Isso permite que você selecione um fluxo de trabalho específico e siga suas etapas

do início ao fim.
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Aviso de isenção: esta pasta de trabalho é publicada no Tableau Public e não é asse-
gurada pela documentação do Tableau. Não podemos garantir que ela esteja atu-

alizada com a versãomais recente do Tableau Server.

Agente de administração do Tableau Server

Oagente administraçãomonitora o Serviço de coordenação para alterações na con-

figuração ou topologia e fornece novas configurações a cada serviço (configuração) ou

implanta novos serviços e remove os antigos (topologia) OAgente de administração
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também verifica cada um dos serviços de status e relata ao Serviço de coordenação. Esse

processo será configurado automaticamente em cada nó do cluster durante a instalação,

não é necessária ou possível uma configuração.

O agente de administração tambémpode ser chamado de agente de administração do

TSM.

Processo Administration Agent

Status O status do processo de Administration Agent não é visível na página Sta-
tus. Use a CLI do TSM para exibir o status. Para obter mais informações,
consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Administration Agent são encontrados
em C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\tabadminagent. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

Oque acontece quando um processo do Agente de administração falha? Todos os outros

processos do Tableau Server em execução nomesmo nó serão exibidos como “indis-

poníveis” na página de status do TSM. OTableau Server continuará funcionando conforme

esperado, mas não será possível fazer alterações de configuração/topologia no cluster. Os

processos do agente de administração com falha serão reiniciados automaticamente, con-

tanto que o próprio computador esteja íntegro. Se o agente de administração não iniciar no

nó, você poderá tentar iniciar o serviçomanualmente executando o seguinte comando:

sc start tabadminagent_0

Controlador de administração do Tableau Server

Oprocesso do Controlador de administração hospeda a REST API do TSMpara con-

figurar e gerenciar a implantação do Tableau Server. Pode haver apenas uma única ins-

tância do Controlador de administração no cluster inteiro.
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Esse processo será configurado automaticamente no nó inicial do cluster durante a ins-

talação, não é necessária uma configuração.

OControlador de administração tambémé chamadoControlador TSM eControlador de

Administração TSM.

Processo Administration Controller

Status O status do processo de Administration Controller é visível na página Status,
exibido como Controlador do TSM. Para obter mais informações, consulte
Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Administration Controller são encontrados
em C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\tabadmincontroller. Para obter mais
informações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

O que acontece quando o processo do Controlador de administração falha?

Se oControlador de Administração falhar, o cluster do Tableau Server deverá continuar fun-

cionando; no entanto, os comandos tsm e a interface do usuário daWeb do TSMnão esta-

rão disponíveis. Você não poderá fazer alterações ou atualizações na configuração ou na

topologia até que o Controlador de administração esteja funcionando e em execução. Como

outros serviços do TSM, o Controlador de administração é reiniciado automaticamente se

for interrompido ou ocorrer falhas.

Se o Controlador de administração não iniciar no nó, você poderá tentar iniciar o serviço

manualmente executando o seguinte comando:

sc start tabadmincontroller_0

Movimentação do Controlador de administração

Se o nó inicial falhar, você precisamover o Controlador de administração e o Serviço de

licenciamento para um nó diferente para que o Tableau Server possa continuar
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funcionando. Para obter detalhes sobre como fazer isso, consulte Recuperação de falha no

nó inicial.

Reinicialização do Controlador de administração

Reinicie o Controlador de administração do TSM:

net stop tabadmincontroller_0

net start tabadmincontroller_0

Observação: você deve executar esses comandos como administrador em um

prompt de comando. Dependendo da configuração do computador, talvez seja neces-

sário executá-los na pasta C:\Windows\System32.

Observação: pode demorar algunsminutos para tabadmincontroller reiniciar. Se você
tentar aplicar alterações pendentes na próxima etapa, antes que o controlador tenha

reiniciado completamente, o TSM não conseguirá se conectar ao controlador. Use o

comando tsm status -v para garantir que o controlador esteja funcionando. O

Controlador de administração do Tableau Server deve ser listado como "em exe-

cução".

Servidor de aplicativos do Tableau Server

OServidor de aplicativos (VizPortal) controla o aplicativoWeb e as chamadasREST API.

OServidor de aplicativos tambémé compatível com navegação e pesquisa. Para garantir a

alta disponibilidade do Servidor de aplicativos, configure instâncias em cada nó no cluster

do Tableau Server.

Processo Application Server

Status O status do processo de Application Server é visível na página Status. Para
obter mais informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.
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Registros Os logs gerados pelo processo do Application Server são encontrados em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizportal. Para obter mais informações,
consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Server.

Oque acontece quando ocorre uma falha em umprocesso do Servidor de aplicativos?Ocor-

rerá falha nas solicitações controladas por essa instância, mas as solicitações subsequentes

serão encaminhadas para outros processos do Servidor de aplicativos em execução.

Supondo que o nó que contém o Servidor de aplicativos com falha ainda esteja em exe-

cução, o processo com falha deverá reiniciar automaticamente em segundos.

Processos do Processador em segundo plano do Tableau Server

Oprocesso do Processador em segundo plano executa trabalhos de servidor, incluindo atu-

alizações de extração, assinaturas, execuções de fluxo e alertas orientados por dados. Os

trabalhos são iniciados tanto a partir de tarefas programadas quanto ao iniciaremmanu-

almente usando o comando 'Executar agora', a API REST ou o tabcmd.

Processo Backgrounder

Status O status do processo de Backgrounder é visível na página Status. Para
obter mais informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Backgrounder são encontrados em C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\backgrounder. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Ser-
ver.

Oque acontece se ocorrer uma falha em umProcessador em segundo plano? As tarefas no

processo com falha do Processador em segundo plano são repetidas assim que o processo

for recuperado. A maioria das tarefas em segundo plano é agendada para ser executada

periodicamente, e amesma tarefa em segundo plano será escolhida e executada nor-

malmente no próximo horário agendado por umProcessador em segundo plano em fun-

cionamento.
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Os processos do Processador em segundo plano são reiniciados automaticamente, desde

que o computador não tenha problemas, e as tarefas com falha serão repetidas.

Para tornar o Processador em segundo plano altamente disponível, configure uma oumais

instâncias para executar em vários nós do cluster.

Gestão de recursos do Processador em segundo plano

OsProcessadores em segundo plano, comomencionado anteriormente neste tópico, exe-

cutam tarefas do servidor, e podem usar muitos recursos. Há váriasmaneiras de gerenciar

os recursos que o Processador em segundo plano precisa para executar as tarefas do ser-

vidor:

l Aumentar a quantidade de instâncias em umnó específico: o Processador em

segundo plano é de encadeamento único. Ele só pode lançar um único trabalho de

cada vez. Adicionar mais instâncias do processador em segundo plano a um nó pode

aumentar o número de trabalhos que podem ser executados em paralelo nesse nó,

mas tenha emmente que cada trabalho iniciado pode usar vários segmentos. Você

pode adicionar instâncias de Processadores em segundo plano atémetade do

número de núcleos. Ao decidir onde e quantos Processadores em segundo plano

executar, considere que cada processo do Processador em segundo plano iniciado

para um trabalho pode usar vários segmentos, então adicionar instâncias do Pro-

cessador em segundo plano pode limitar a eficácia de cada processo. Também

tenha emmente como outros processos de servidor afetarão a capacidade dis-

ponível de cadamáquina.

l Isolar o processo do processador em segundo plano: se estiver executando o

Tableau Server em um cluster de vários nós, poderá dedicar um oumais nós para a

execução do Processador em segundo plano. Para obter mais informações, con-

sulte Configurações de linha de base recomendadas.

l Funções do nó: tambémé possível separar o tipo de trabalho ou carga de trabalho

que o Processador em segundo plano em umnó faz. Por exemplo, você pode ter um

nó dedicado apenas à execução de atualizações de extrações. Para obter mais
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informações, consulte Gerenciamento de carga de trabalho por meio das funções de

nó.

l Restringir os usuários de executar trabalhosmanualmente: atualmente, os usuários

podem executar atualizações de extração, execução de fluxo e assinaturas usando a

interface naWeb, a API REST e comandos tabcmd, e podem executá-los a qualquer

hora do dia. Isso pode usar recursos do servidor durante os períodos em que o ser-

vidor está ocupado fazendo outras atividades. A partir do Tableau Server 2020.1,

uma nova configuração Executar agora permite que o administrador do servidor esco-

lha se permite ou não que os usuários executem trabalhosmanualmente. Ao desa-

tivar a opção Executar agora, você tem ummelhor controle sobre como os

processadores em segundo plano são utilizados, além de ser capaz de prever melhor

a carga. Isso não se aplica ou afeta trabalhos gerados para tarefas agendadas. Para

obter mais informações sobre como configurar esta configuração, consulte Con-

figurações do servidor (geral e personalização).

Conteúdo relacionado

l Melhora do desempenho da sincronização de grupos

Servidor cache do Tableau Server

OServidor cache fornece um cache de consulta externo compartilhado. É um cache de

pares de chaves/valores que contêm informações de consultas anteriores para acelerar as

solicitações futuras. Para tornar o Servidor cache altamente disponível, configure um ou

mais processos do Servidor cache em vários nós do cluster.

Processo Cache Server

Status O status do processo de Cache Server é visível na página Status. Para obter
mais informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Cache Server são encontrados em C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\cacheserver. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Ser-
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ver.

Oque acontece se ocorrer uma falha no Servidor cache? As consequências são rela-

tivamentemoderadas. OTableau Server ainda funcionará, mas as ações poderão demorar

mais, pois não têm resultados armazenados em cache disponíveis. Conforme as consultas

são executadas novamente, o Servidor cache reiniciado é preenchido novamente, ace-

lerando eventualmente os processos para os usuários finais. Na verdade, o Servidor cache

não tem impacto de disponibilidade; no entanto, ele tem impacto em vários cenários de

desempenho do usuário final.

Para reduzir o impacto no desempenho do usuário, execute vários processos desse tipo

em todo o cluster. Recomendamos que você instale nomáximo seis instâncias de servidor

de cache, com, nomáximo, duas instâncias a cada nó. Nossos testes indicam que a ins-

talação demais de seis instâncias de servidor de cache em uma instalação do Tableau Ser-

ver não oferecemelhorias e pode ter um impacto negativo no desempenho.

Um processo do Servidor cache com falha é reiniciado automaticamente; desde que o com-

putador não tenha problemas, o processo do Servidor cache será reiniciado.

Serviço de arquivo do cliente do Tableau Server

OServiço de arquivo do cliente (CFS) armazena e distribui os arquivos necessários para o

TSM (por exemplo, certificados, arquivos de personalização etc.). Os arquivos gerenciados

pelo Serviço de arquivos do cliente são renomeados e ofuscados antes de serem dis-

tribuídos pela implantação. Esse processo tambémparametriza os atributos de arquivo exi-

gidos pelos serviços do Tableau. Como resultado, os arquivos não sãomapeados para um

único local de arquivo no sistema de arquivos. Certifique-se de ter um backup off-box de

todos os arquivos gerenciados pelo

Os seguintes arquivos são gerenciados por CFS:

l Arquivo de certificado SAML

l Arquivo-chave SAML

l Arquivo de metadados IdP SAML
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l OpenID.static.file

l Arquivo Kerberos.keytab

l Arquivo keytab do Kerberos LDAP

l Arquivo de conf. Kerberos LDAP

l Arquivo de certificado SSL mútuo

l Arquivo de revogação SSL mútuo

l Arquivo de logotipo do cabeçalho de personalização

l Arquivo de logotipo de logon de personalização

l Arquivo de logotipo compacto de personalização

Os seguintes arquivos não são gerenciados ou distribuídos por CFS:

l Arquivos SSL externo. Os arquivos de certificado e chave para SSL externo são arma-
zenados e gerenciados pelo Serviço de coordenação. Você não precisa distribuir
manualmente esses arquivos.

l Arquivos SSL para armazenamento de identidade externo. Você deve distribuir manu-
almente o arquivo de certificado SSL para cada nó no cluster. Consulte Configurar
canal criptografado no armazenamento de identidade externo LDAP.

OServiço de arquivo do cliente funciona demaneiramuito semelhante ao Armazenamento

de arquivos para os arquivos necessários aos serviços de negócios. Por padrão, o CFS é

instalado somente no nó inicial da instalação do Tableau Server. Para configurar o CFS

para alta disponibilidade, recomendamos a configuração de uma instância do CFS em cada

um dos nós em que o Serviço de coordenação for implantado.

Em um cluster, se um nó que está executando sua única instância do CFS falhar, todos os

arquivos gerenciados pelo CFS serão perdidos e você precisará preencher novamente

esses arquivos do CFS, reimportando certificados e imagens personalizadas e fazendo

quaisquer alterações de configuração relacionadas.

Processo Client File Service

Status O status do processo de Client File Service não está visível na página Status.
Use a CLI do TSM para exibir o status. Para obter mais informações, consulte
Exibir o status de processos do servidor.
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Registros Os logs gerados pelo processo do Client File Service são encontrados em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\clientfileservice. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

Oque acontece quando ocorre uma falha em umprocesso do CFS?Nada, desde que

ainda haja pelomenos um processo do CFS funcionando no cluster. O controlador redi-

recionará as solicitações de transferência de arquivos para o outro processo do CFS em

funcionamento.

Os processos do Serviço de arquivo do cliente com falha são reiniciados automaticamente,

desde que o computador não tenha problemas.

Serviço de Coleções do Tableau Server

Oserviço de Coleções do Tableau Server foi adicionado ao Tableau Server versão 2021.2.

O serviço de Coleções capacita o recurso de coleções. Ele fornece informações sobre cole-

ções e se conecta ao serviço de Exploração de conteúdo para obter metadados sobre cole-

ções e itens dentro de coleções. O serviço de Coleções tambémoferece suporte ao

recurso Favoritos.

Configuração do servidor

Oserviço de Coleções é automaticamente instalado no primeiro nó onde o Servidor de Apli-

cativos (vizportal) está instalado.

Configuração em vários nós

Para alta disponibilidade emelhor desempenho, recomendamos que você instale uma ins-

tância do Serviço de exploração de Coleções em cada nó que está executando o Servidor

de Aplicativos (vizportal).

Processo Collections Service

Status O status do Collections Service fica visível na Página de status e na linha de
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comando, usando o comando tsm status -v. Para obter mais infor-
mações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Collections Service são encontrados em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\collections. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

Impacto se o Serviço de Coleções não estiver funcionando corretamente

Se o Serviço de Coleções parar, ele deve reiniciar automaticamente, desde que o com-

putador não tenha problemas.

Uma instância do Serviço de Coleções

Se você tiver uma única instância do Serviço de Coleções configurada e ela falhar, as cole-

ções e os favoritos não estarão disponíveis.

Várias instâncias do serviço de Coleções

Se você tiver uma instalação de vários nós do Tableau Server, com instâncias de con-

figuração do serviço de Coleções em vários nós, quando uma instância falhar, as coleções e

favoritos podem não estar disponíveis para alguns usuários.

Arquivos de registro

OServiço de Coleções cria dois conjuntos de arquivos de registro:

l control_collections*.log: esses registros conterão informações sobre a ini-
cialização e ativação do serviço.

l collections_*.log: os erros ou problemas são registrados aqui.

Para obter mais informações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau

Server.
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Serviço de exploração do conteúdo do Tableau Server

OServiço de Exploração de Conteúdo do Tableau Server amplia os recursos do processo

de Pesquisa e Procura e é responsável pela indexação de todo o conteúdo no Tableau Ser-

ver. Esse serviço está disponível no Tableau Server 2021.1, e versões posteriores, e neces-

sário para pesquisar e navegar em ativos externos, como bancos de dados e tabelas.

Bancos de dados e tabelas só estão disponíveis se você tiver o Tableau Catalogativado.

O serviço de exploração de conteúdo é aplicável à pesquisa rápida e filtrada. Ele não é

baseado emSOLR, mas depende de Elastic Search para executar suas funções.

Configuração do servidor

OServiço de exploração do conteúdo é instalado automaticamente no nó inicial.

Configuração em vários nós

Para alta disponibilidade emelhor desempenho, recomendamos que você instale pelo

menos uma instância do Serviço de exploração de conteúdo em cada nó que está exe-

cutando o Servidor de Aplicativos.

Processo Content Exploration Service

Status O status do Content Exploration Service é visível na Página de status e
pode ser acessado usando a CLI TSM para visualizar. Para obter mais infor-
mações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Registros gerados por Content Exploration Service são encontrados em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\contentexploration. Para obter mais
informações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

O que acontece quando o Serviço de exploração de conteúdo falha?
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Se o Serviço de exploração de conteúdo parar de funcionar, qualquer solicitação de pes-

quisa para o tipo de conteúdo que ele fornece não apareceria nos resultados da pesquisa.

Se várias instâncias do serviço forem instaladas, as solicitações subsequentes serão rote-

adas para uma instância íntegra.

Um serviço de Exploração de conteúdo é reiniciado automaticamente; desde que o com-

putador não tenha problemas, o processo do Servidor cache será reiniciado.

Ajuste de desempenho

OServiço de exploração de conteúdo tem a capacidade de escalar conforme necessário,

mas com base namemória disponível no nó. No entanto, há uma alocação dememória defi-

nida por padrão, que determina a quantidademáxima dememória que pode ser usada pelo

serviço. Embora não seja normalmente recomendado que você altere essa configuração se

estiver vendo problemas de desempenho devido à alocação dememória insuficiente,

poderá executar os seguintes comandos para alterar a configuraçãomáxima de alocação

dememória.

Primeiro, recupere a alocaçãomáxima dememória atual executando o seguinte comando:

tsm configuration get -k content-exploration.vmopts

Execute os seguintes comandos para alterar a alocaçãomáxima dememória atualizando

apenas o valor -Xmx. Não altere outra opção:

tsm configuration set -k content-exploration.vmopts -Xmx1024m -

XX:+ExitOnOutOfMemoryError -Dspring.profiles.active=monolith

tsm pending-changes apply

Arquivos de registro

OServiço de exploração de conteúdo cria dois conjuntos de arquivos de registro:

l control_contentexploration*.log: esses registros conterão informações
sobre a inicialização e ativação do serviço.

l contentexploration_*.log: os erros ou problemas são registrados aqui.
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Para obter mais informações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau

Server.

Precisão da pesquisa

Existem algumasmaneiras de o Serviço de exploração de conteúdo ser usado para garan-

tir que o conteúdo pesquisável fique atualizado:

l Sempre que o conteúdo gerenciado pelo Tableau Server ou pelo Tableau Cloud é
modificado, incluindo permissões, o serviço de exploração de conteúdo reindexa os
documentos relevantes para manter os índices de pesquisa atualizados.

l Uma tarefa de processador em segundo plano gerada pelo sistema que valida peri-
odicamente se todo o conteúdo está sincronizado corretamente e reindexa quais-
quer discrepâncias encontradas.

Reindexação

Durante a restauração, o processo de restauração iniciará uma reindexação completa do

conteúdo e dos ativos externos gerenciados pelo Tableau Server. O processo de rein-

dexação consome recursos de CPU que podem ser perceptíveis durante o backup e res-

tauração.

Serviço de coordenação do Tableau Server

OServiço de coordenação é criado no Apache ZooKeeper, um projeto de código-fonte

aberto, e coordena atividades no servidor, garantindo quorum no caso de falha e servindo

como a fonte do "truth" relacionada à topologia, a configuração e o estado do servidor. O

serviço é instalado automaticamente no nó inicial do Tableau Server, mas nenhuma ins-

tância adicional é instalada ao adicionar outros nós. Como o funcionamento bem-sucedido

do Tableau Server depende que o Serviço de coordenação funcione adequadamente, reco-

mendamos que, para instalações de servidor de três oumais nós, você adicione instâncias

adicionais do Serviço de coordenação ao implantar um novo ensemble do Serviço de coor-

denação. Isso oferece redundância e disponibilidade aprimorada caso essa instância apre-

sente problemas.
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Ohardware do seu cluster pode afetar omodo de execução do Serviço de coordenação.

Em particular:

l Memória. OServiço de coordenaçãomantém as informações de estado namemória.

Originalmente, o consumo damemória é pequeno, não sendo um fator no desem-

penho geral do servidor.

l Velocidade do disco. Devido ao armazenamento de informações de estado no disco,

o serviço aproveita a velocidade rápida do disco nos computadores de nó individual.

l Velocidade de conexão entre os nós. O serviço comunica-se continuamente entre nós

de cluster; uma velocidade rápida de conexão entre os nós fornece uma sin-

cronizaçãomais eficiente.

Processo Coordination Service

Status O status do processo de Coordination Service não está visível na página Sta-
tus. Use a CLI do TSM para exibir o status. Para obter mais informações, con-
sulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Coordination Service são encontrados em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\appzookeeper. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

Configuração do Serviço de coordenação

OServiço de coordenação é instalado automaticamente no nó inicial do Tableau Server. Se

estiver em execução em uma instalação de um nó, não é necessário fazer nada para implan-

tar ou configurar o Serviço de coordenação. Caso sua instalação inclua três oumais nós,

será solicitado que configure um ensemble do Serviço de coordenação ao adicionar o ter-

ceiro nó. Isso não é obrigatório, mas é altamente recomendado, pois o Serviço de coor-

denação representa uma função principal para alta disponibilidade, agindo como uma fonte

de “verdade’ sobre a topologia, a configuração e o estado do servidor.
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Para configurar um ensemble do Serviço de coordenação, use o TSM CLI e adicione o Ser-

viço de coordenação em todos os nós em que deseja executá-lo. Para obter mais detalhes

sobre como implantar um ensemble do Serviço de coordenação, consulte Implantar um

ensemble do Serviço de coordenação.

O quórum do Serviço de coordenação

Para garantir que o Serviço de coordenação funcione adequadamente, o serviço requer

um quorum, um númeromínimo de instâncias do serviço. Isso significa que o número de

nós em sua instalação afeta a quantidade de instâncias do Serviço de coordenação que pre-

cisarão ser configuradas em seu ensemble.

Número de instâncias do Serviço de coordenação a serem usadas

Onúmeromáximo de instâncias do Serviço de coordenação permitidas em umensemble

no Tableau Server depende de quantos nós do Tableau Server existem em sua implan-

tação. Configurar um ensemble do Serviço de coordenação com base nestas diretrizes:

Número
total de
nós do
servidor

Número reco-
mendado de nós do
Serviço de Coor-
denação no ensem-
ble (deve ser 1, 3 ou
5)

Observações

1 a 2
nós

1 nó Esse é o padrão e não requer alterações, a não ser
que deseje mover o Serviço de coordenação do nó
inicial para um nó adicional.

3 a 4
nós

3 nós

5 ou
mais
nós

3 nós
ou 5 nós

O número máximo de instâncias do Serviço de coor-
denação que você pode instalar é cinco. Um con-
junto de Serviço de coordenação de 3 nós permite
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Número
total de
nós do
servidor

Número reco-
mendado de nós do
Serviço de Coor-
denação no ensem-
ble (deve ser 1, 3 ou
5)

Observações

que um dos nós do conjunto falhe sem causar a
falha do Tableau Server. Um conjunto de 5 nós per-
mite que dois nós do conjunto falhe sem causar a
falha do Tableau Server.

Para a maioria das instalações, três nós do Serviço
de Coordenação são adequados, e devido à natu-
reza de E/S intensa do Serviço de coordenação,
essa é a configuração mais performática.

Se a alta disponibilidade for sua prioridade absoluta,
você pode querer considerar a implantação de um
conjunto de Serviço de coordenação de 5 nós. Isso
fornece a maior redundância no caso de um ou
mais nós falharem, mas exigirá mais recursos do sis-
tema. Um máximo de dois nós do conjunto pode
falhar sem afetar o Tableau Server (desde que
outros serviços no nó também existam em nós
ainda em funcionamento).

Para reduzir o impacto no desempenho, localize o
Serviço de Coordenação em nós que estão exe-
cutando menos os outros serviços ou considere
usar nós somente de Serviço de Coordenação.
Para obter detalhes, consulte Configurar o Tableau
Server para alta disponibilidade com nós exclusivos
do Serviço de coordenação.
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Se você reduzir a quantidade de nós

Se você reduzir os nós do seu cluster de três (oumais) para dois, um aviso lhe informará

que o Tableau Server não podemais suportar alta disponibilidade:

A minimum of three Tableau Server nodes are required for high

availability. You can add a third node now,

or continue with only two nodes. Continuing with only two nodes

means Tableau Server will not be highly available.

You can always add a third node later. Click OK to continue

with 2 nodes, or Cancel to go back and add a node.

Se você continuar, o Tableau Server será executado, mas não haverá failover automático

do repositório.

Visualização do status do Serviço de coordenação

OServiço de coordenação não é incluído na listagem ao Exibir o status de processos do

servidor. Para ver o estado do serviço, use o comando tsm status:

tsm status -v

O resultado do comandomostra-lhe se o serviço está ou não sendo executado:

node1: TABLEAUSVR01

Status: RUNNING

'Tableau Server Gateway 0' is running.

'Tableau Server Application Server 0' is running.

'Tableau Server VizQL Server 0' is running.

'Tableau Server VizQL Server 1' is running.

'Tableau Server VizQL Server 2' is running.

'Tableau Server VizQL Server 3' is running.

'Tableau Server Cache Server 0' is running.

'Tableau Server Cache Server 1' is running.

'Tableau Server Coordination Service 0' is running.

'Tableau Server Cluster Controller 0' is running.

'Tableau Server Search And Browse 0' is running.
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'Tableau Server Backgrounder 0' is running.

'Tableau Server Backgrounder 1' is running.

'Tableau Server Data Server 0' is running.

'Tableau Server Data Server 1' is running.

'Tableau Server Data Engine 0' is running.

'Tableau Server File Store 0' is running.

'Tableau Server Repository 0' is running (Active Repository).

'Tableau Server Administration Agent 0' is running.

'Tableau Server Administration Controller 0' is running.

'Tableau Server Service Manager 0' is running.

'Tableau Server License Manager 0' is running.

'Tableau Server Client File Service 0' is running.

'Tableau Server Database Maintenance 0' is stopped.

'Tableau Server Backup/Restore 0' is stopped.

'Tableau Server Site Import/Export 0' is stopped.

'Tableau Server SAML Service 0' is stopped.

Processador de dados do Tableau Server

OHyper é a tecnologia de Processador de dados namemória do Tableau, otimizada para a

inserção rápida de dados e o processamento de consultas analíticas em conjuntos de dados

grandes ou complexos. A partir da versão 10.5 do Tableau, o Hyper capacita o novo Pro-

cessador de dados no Tableau Server, no Tableau Desktop, no Tableau Cloud e no

Tableau Public. OProcessador de dados é usado ao criar, atualizar ou consultar extrações.

Tambémé usado para uniões entre bancos de dados para suportar fontes de dados fede-

radas com vária conexões.

Processo Data Engine

Status O status do processo de Data Engine é visível na página Status. Para obter
mais informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Data Engine são encontrados em C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\hyper. Para obter mais informações, con-
sulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Server.
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Utilização de memória e CPU

OProcessador de dados foi projetado para potencializar a CPU ememória disponíveis na

máquina para fornecer tempos de respostamais rápidos.

Utilização da CPU

A tecnologia Hyper potencializa os novos conjuntos de instruções na CPU e é capaz de

paralelizar e escalar para todos os núcleos disponíveis. A tecnologia Hyper é projetada

para escalar a vários núcleos de forma eficiente, bem comomaximizar o uso de cada

núcleo único omáximo possível. Isso significa que é possível esperar que a CPU seja com-

pletamente usada durante o processamento das consultas. Adicionar mais CPU resultará

emmelhoria no desempenho.

Os sistemas operacionaismodernos, como oMicrosoft Windows, o ApplemacOS e o

Linux, têmmecanismos para garantir que, mesmo que a CPU seja completamente usada,

os processos de entrada e outros processos ativos possam ser executados simul-

taneamente. Além disso, para gerenciar o consumo geral de recursos e evitar sobrecarga e

o completo descaso com outros processos em execução namáquina, o Processador de

dadosmonitora a si mesmo para permanecer dentro dos limites estabelecidos pelo Geren-

ciador de recursos do Tableau Server (SRM). OGerenciador de recursos do Tableau Ser-

ver monitora o consumo de recursos e notifica o Processador de dados para reduzir o uso

quando ele excede o limite predefinido.

Como o Processador de dados foi projetado para utilizar a CPU disponível, é normal ver

picos de utilização da CPU ocasionalmente. Porém, se você vir uma alta utilização da CPU

(por exemplo, 95%) por períodos prolongados (uma hora oumais), isso pode significar o

seguinte:

l Há uma grande carga de consultas. Isso pode acontecer quando um servidor estiver

sob estresse, devido a uma sobrecarga de solicitações do cliente e enfileiramento de

consultas. Se isso ocorrer com frequência, é uma indicação de que é necessário

mais hardware para atender os clientes. Neste caso, adicionar mais CPU deve aju-

dar amelhorar o desempenho.
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l Há uma consulta de longa execução. Neste caso, o Gerenciador de recursos do

Tableau Server interromperá as consultas de longa execução com base nas con-

figurações de tempo limite. Isso tambémé verdadeiro para as versões do Tableau

Server anteriores à 10.5.

Para obter mais informaçõesGerenciador de recursos do Tableau, consulte Diretrizes

gerais de desempenho.

Uso de memória

A utilização dememória do Processador de dados depende da quantidade de dados neces-

sários para responder à consulta. OProcessador de dados tentará executar primeiro na

memória. Umamemória em funcionamento é alocada para armazenar uma estrutura de

dados intermediária durante o processamento de consultas. Namaioria dos casos, os sis-

temas têmmemória suficiente para fazer esses tipos de processamento, mas se não hou-

ver, ou semais de 80% deRAMestiver sendo utilizada, o processador de dados alterna

para omodo de transferência, gravando temporariamente no disco. O arquivo temporário é

excluído depois que a consulta é respondida. A transferência, portanto, é uma indicação de

quemaismemória pode ser necessária. A utilização dememória deve ser monitorada e atu-

alizada de acordo para evitar problemas de desempenho causados por transferências.

Para gerenciar os recursos dememória namáquina, o limite máximo dememória do Pro-

cessador de dados é definido pelo Gerenciador de recursos do Tableau Server (SRM).

Configuração do servidor, Escalabilidade e Desempenho

l Uma única instância do Processador de dados é instalada automaticamente de

acordo com o nó em que uma instância do Armazenamento de arquivos, do Servidor

de aplicativos (VizPortal), do VizQLServer, do Servidor de dados ou do Processador

em segundo plano está instalada no Tableau Server. OProcessador de dados pode

dimensionar por conta própria e usa a quantidade necessária de CPU e dememória,

removendo a necessidade de várias instâncias do Processador de dados. Para obter

mais informações sobre os processos de servidor, consulte Processos do Tableau

Tableau Software 2533

Ajuda do Tableau Server noWindows



Server.

l A instância do Processador de dados instalada no nó, onde o armazenamento de

arquivos está instalado, é usada para consultas de dados das solicitações de exi-

bição. A instância do Processador de dados instalada no nó, onde o processador em

segundo plano está instalado, é usada para a criação e atualizações de extrações.

Esta é uma consideração importante ao realizar o ajuste de desempenho. Para obter

mais informações, consulte Ajuste de desempenho.

l Oservidor de dados, o VizQL Server e o servidor de aplicativos (VizPortal) usam a

instância local do processador de dados para realizar uniões entre bancos de dados

e criar extrações de sombra. Os arquivos de extração de sombra são criados apenas

ao trabalhar com pastas de trabalho baseadas em arquivos não herdados do Excel

ou de texto, ou arquivos de estatística. OTableau cria um arquivo de extração de

sombra para carregar os dadosmais rapidamente.

l No Tableau Server 10.5, uma instância do Processador de dados é instalada auto-

maticamente ao instalar o processador em segundo plano. O processo do pro-

cessador em segundo plano usa a instância única do Processador de dados

(hyperd.exe) instalada nomesmo nó.

Importante!Há exceções para quando o Processador de dados é instalado nomesmo nó
que o Armazenamento de arquivos. Quando o Armazenamento de arquivos é configurado

fora do Tableau Server, o Processador de dados deixa de ser instalado com o Arma-

zenamento de arquivos. Nesta configuração em que o Tableau Server é configurado com

umArmazenamento de arquivos externo, o Processador de dados continuará a ser ins-

talado com o outro processo, como observado acima. Além disso, você tambémpode con-

figurar o Processador de dados em umnó sem outros processos, mas somente quando o

Armazenamento de arquivos é configurado externamente. Para obter mais informações

sobre o Armazenamento de arquivos externo, consulte Armazenamento de arquivos

externo do Tableau Server.
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Escalabilidade:

É possível escalar verticalmente com o novo processador de dados: como os núcleos são

totalmente utilizados, adicionar mais núcleos faz com que as consultas individuais executem

mais rápido, o que permite a execução demais consultas emmenos tempo.

A utilização dememória deve ser monitorada e atualizada de acordo para evitar problemas

de desempenho causados por transferências.

Para obter mais informações sobre escalabilidade, consulte Escalabilidade do Tableau Ser-

ver.

Desempenho:

Benefícios de desempenho

A partir da versão 10.5, a tecnologia Hyper foi integrada ao Processador de dados do

Tableau para oferecer os seguintes benefícios principais:

l Criação de extrações mais rápida: com a tecnologia Hyper, as extrações são gera-

das quase tão rápido quanto o sistema fonte é capaz de fornecer dados, sem a neces-

sidade de classificação.

l Suporte para extrações maiores: antes dessa versão, não era possível reunir
todos os seus dados em uma única extração. Com a tecnologia Hyper, quantidades

muito maiores de dados podem ser incluídas em uma única extração.

l Análise mais rápida das extrações: emmuitos casos, pode-se perceber uma con-

sulta mais rápida dos dados para extraçõesmaiores ou pastas de trabalho com cál-

culos complexos.

Estes são algunsmotivos pelos quais o Processador de dados fornecido pelo Hyper apre-

senta um desempenhomelhor com extraçõesmaiores ou complexas e é otimizado para con-

sultasmais rápidas:
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l A tecnologia Hyper é projetada para consumir dados de forma mais rápida.
Ao contrário das versões anteriores, o Processador de dados não realiza nenhum

pós-processamento, como classificação. Com oHyper, as etapas de pós-pro-

cessamento, como classificação, não são necessárias, pois o Processador de dados

tem umdesempenhomelhor com extraçõesmaiores.

l A tecnologia Hyper é otimizada para a memória. Isso significa que, quando
necessário, todos os dados ficam namemória. Isso resulta em temposmais rápidos

de acesso aos dados.

l A tecnologia Hyper é otimizada para a CPU. Isso significa que o Processador de
dados agora paraleliza completamente a execução da consulta e utiliza a CPU dis-

ponível para que o tempo de execução da consulta seja escalado de forma quase

linear ao número de núcleos damáquina.

l O Hyper é um mecanismo de consulta de compilação. As consultas são inter-
pretadas ou compiladas em código damáquina para obter omáximo desempenho e

para permitir que o processador de dados obtenha omaior desempenho do

hardwaremoderno (CPU, grandes capacidades dememória principal).

l A tecnologia Hyper usa otimizações de consulta avançada para tornar as
consultas mais rápidas.Onovo Processador de dados oferecemuitasmelhorias

em relação ao anterior do Tableau, em termos de desempenho e escalabilidade, jun-

tamente com várias técnicas avançadas adicionais, como amaterialização de valo-

resmínimos emáximos para cada coluna, osmini índices para otimizar os intervalos

de pesquisa, os dicionários de dadosmais granulares a nível de bloco, a lógica avan-

çada para uniões e otimizações de desempenho para subconsulta.

Para obter mais informações sobre o desempenho, consulte Diretrizes gerais de desem-

penho e Ajuste de desempenho

Servidor de dados do Tableau Server

Oservidor de dados gerencia conexões com as fontes de dados do Tableau Server. Para

tornar o Servidor de dados altamente disponível, configure um oumais processos do
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Servidor de dados para executar em vários nós do cluster.

Processo Data Server

Status O status do processo de Data Server é visível na página Status. Para obter
mais informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Data Server são encontrados em C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\dataserver. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Ser-
ver.

Oque acontece quando ocorre uma falha em umprocesso do Servidor de dados?Ocorrerá

falha nas consultas executadas pelo processo do Servidor de dados, resultando em falha de

renderização da exibição, atualização de extração ou alerta. As solicitações subsequentes,

incluindo uma nova tentativa da operação com falha, devem ser bem-sucedidas desde que

umServidor de dados funcionando esteja disponível para aceitar as solicitações reen-

caminhadas.

OTableau Server não depende do Servidor de dados para funcionar, no entanto, sem um

emexecução, as pastas de trabalho no servidor perdem a capacidade de consultar ou se

conectar a fontes de dados publicadas. Qualquer exibição que não use o Servidor de dados

para nenhuma de suas fontes de dados ainda funcionará corretamente.

Serviço Propriedades da fonte de dados do Tableau

Introduzido na versão 2020.1.0, o serviço Propriedades da fonte de dados do Tableau for-

necemetadados para fonte de dados publicada do Servidor de aplicativos (VizPortal) para

serviços de clientes como Pergunte aos dados.

Uma instância do serviço Propriedades da fonte de dados é configurada no nó inicial do

Tableau Server. Você pode adicionar instâncias complementares ao nó inicial ou a outros

nós em uma instalação de vários nós. Configure pelomenos uma instância do serviço Pro-
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priedades da fonte de dados em qualquer nó que tenha uma instância do Servidor de apli-

cativos.

Processo Serviço Propriedades da fonte de dados

Status O status do Serviço Propriedades da fonte de dados fica visível na Página
de status e na linha de comando, usando o comando tsm status -v.
Para obter mais informações, consulte Exibir o status de processos do ser-
vidor.

Registros Os registros gerados pelo Serviço Propriedades da fonte de dados são
encontrados em C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\tdsservice. Para obter mais informações,
consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Server.

Arquivos de registro do Serviço Propriedades da fonte de dados

Oserviço Propriedades da fonte de dados cria dois conjuntos de arquivos de registro:

l control-tdsservice*.log. Esses registros conterão informações sobre a ini-

cialização e ativação do serviço.

l tdsservice_*.log. Os erros ou problemas são registrados aqui.

Para obter mais informações, consulte Instantâneos do arquivo de log (Arquivar logs).

Serviço Propriedades da fonte de dados em um cluster de vários nós

A forma como você configura o serviço Propriedades da fonte de dados em um cluster de

vários nós em um cluster de vários nós depende de como você configura os nomes. Você

deve ter pelomenos uma instância do serviço em qualquer instalação do Tableau Server.

Além disso, configure pelomenos uma instância do Propriedades da fonte de dados em

qualquer nó configurado com o Servidor de aplicativos (VizPortal).

Armazenamento de arquivo do Tableau Server

Este tópico descreve o processo de Armazenamento de arquivos quando configurado para

ser executado localmente no Tableau Server. No entanto, o Armazenamento de arquivos
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pode ser executado localmente, bem como fora do Tableau Server. Para obter mais infor-

mações sobre o Armazenamento de arquivos externo do Tableau Server, consulte Arma-

zenamento de arquivos externo do Tableau Server.

O processo do Tableau Server File Store controla o armazenamento de extrações. Quando

o Armazenamento de arquivos é instalado, uma instância de Data Engine tambémé ins-

talada, amenos que o nó já tenha uma instância do processador de dados. Nos ambientes

de alta disponibilidade (HA - High Availability), o File Store garante que as extrações sejam

sincronizadas a nós de outros armazenamentos de arquivo, para que estejam disponíveis

caso um nó de armazenamento de arquivo pare de funcionar.

Processo File Store

Status O status do processo de File Store é visível na página Status. Para obter
mais informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do File Store são encontrados em C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\filestore. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Ser-
ver.

O comando decommission

Se desejar ou precisar remover uma instância do Armazenamento de arquivos, é neces-

sário desativar o Armazenamento de arquivos, usando o comando tsm topology

filestore decommission . Se não desativar o Armazenamento de arquivos antes de

tentar removê-lo, será solicitado que execute essa ação. A desativação coloca a instância

do Armazenamento de arquivos emmodo de somente leitura e copia os dados exclusivos

em outros contidos na instância no outro Armazenamento de arquivos do cluster. Quando

um armazenamento de arquivos é desativado, isso é exibido na página Status, e quando

todos os conteúdos exclusivos tiverem sido copiados em outros nós do Armazenamento de

arquivos, o nó desativado émostrado como pronto para remoção.
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Desativação do Armazenamento de arquivos quando co-localizado com o Controlador
administrativo

Obackup do Tableau émais rápido quando uma instância do Armazenamento de arquivos

está localizada nomesmo nó que o Controlador administrativo do TSM. Se estiver remo-

vendo uma instância do Armazenamento de arquivos que está co-localizada com oCon-

trolador, será avisado sobre o impacto no desempenho dos backups.

Processos de Gateway do Tableau Server

Oprocesso de gatewat do Tableau Server é um componente do servidor Web Apache

(httpd.exe). A sua função é lidar com solicitações de todos os clientes para o servidor—

Tableau Desktop, dispositivosmóveis, proxy, balanceador de carga etc.

O servidor executa uma única instância do processo de gateway; não é possível executar

mais de um por máquina. O processo do gateway é exigido em qualquer nó com uma ins-

tância de VizQL Server ou Vizportal.

Processo Gateway

Status O status do processo de Gateway é visível na página Status. Para obter
mais informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do gateway são encontrados em C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\httpd. Para obter mais informações,
consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Server.

Atribuição de porta

Como padrão, o processo de gateway escuta solicitações na porta 80 (para solicitações

HTTP) e 443 (para solicitações SSL). Ao instalar o Tableau Server em um computador,

parte da configuração de servidor garante que essa porta esteja aberta no firewall do com-

putador. Se o computador estiver executando um processo diferente que precise da porta

80 para HTTP, será possível alterar a atribuição de porta para o processo de gateway

durante a instalação. (Não é possível alterar a porta SSL/HTTPS).
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Se precisar definir a porta HTTP após a instalação, execute o seguinte comando TSM, onde

nó é o número do nó (por exemplo, node1) e nn é o novo número da porta:

tsm topology set-ports --node-name node --port-name gateway:-

primary --port-value nn

Se você estiver executando o Tableau Server com um servidor proxy reverso, será neces-

sário definir outras configurações relacionadas à porta e ao host no Tableau Server. Con-

sulte Configuração de proxies no Tableau Server.

Arquivos de registro para o processo de gateway

Oprocesso do gateway cria dois conjuntos de arquivos de log:

l Registros de atividade. O nome desses arquivos de registro tem o formato

access.yy_mm_dd_hh_mm_ss.log..

l Regitro de erros. Todos os erros são registrados em umúnico arquivo chamado

error.log.

Para obter mais informações, consulte Instantâneos do arquivo de log (Arquivar logs).

Processos de gateway em um cluster

Se o seu ambiente do servidor for distribuído em vários computadores, pode executar um

único processo de gateway em cada nó do cluster. O cenário mais comumpara executar um

processo de gateway em vários computadores no cluster é ter um balanceador de carga em

frente do cluster. Neste cenário, o balanceador de carga distribui as solicitações para qual-

quer gateway no cluster. Se precisa colocar um node offline (por exemplo, para realizar a
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manutenção), pode desabilitar o roteamento do balanceador de carga para aquele com-

putador. Quando amanutenção estiver concluída, você poderá reativar o nó do balan-

ceador de carga.

Você deve ter um processo de gateway em execução pelomenos em um computador no

cluster. Se você remover o processo de gateway do servidor primário, deve garantir que

outro computador no cluster esteja executando o processo de gateway. Você também

deve certificar-se de que o computador esteja acessível para os clientes.

Uma instância do processo de gateway é necessária em qualquer nó configurado para um

destes processos ou serviços: VizQL Server, Vizportal ou Criação de fluxo do Tableau

Prep.

Se o Tableau Server estiver configurado para usar o SSL, você deve garantir que o cer-

tificado de suporte do SSL esteja nomesmo local em cada computador com processo de

gateway em execução. Para obter mais informações sobre o uso do SSL, consulte Con-

figurar o SSL para tráfego de HTTP externo e do Tableau Server.

Damesma forma, se a instalação do servidor usa um logotipo personalizado, ele deve

estar nomesmo local em todos os computadores que executam o processo do gateway.

Se você precisa alterar o número da porta de escuta do processo de gateway, conforme

explicado anteriormente, pode usar a caixa de diálogo de configuração ou executar o

comando a seguir para cada computador de trabalho no processo de gateway:

tsm topology set-ports --node-name node --port-name gateway:-

primary --port-value nn

Informações adicionais

Configuração de proxies no Tableau Server

Adicionar um balanceador de carga
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Serviço Propriedades internas da fonte de dados do Tableau Server

Oserviço Propriedades internas da fonte de dados do Tableau Server foi introduzido na ver-

são 2020.1.0 e se comunica com o serviço Propriedades da fonte de dados. Ele é geren-

ciado internamente pelo Tableau Server e não pode ser configurado por um administrador.

Uma instância do serviço Propriedades internas da fonte de dados é configurada auto-

maticamente em qualquer nó que tenha uma instância do serviço Propriedades da fonte de

dados.

Processo Serviço Propriedades internas da fonte de dados

Status O status do Serviço Propriedades da fontes de dados fica visível na Página
de status e na linha de comando, usando o comando tsm status -v.
Para obter mais informações, consulte Exibir o status de processos do ser-
vidor.

Registros Os registros gerados pelo Serviço Propriedades internas da fonte de dados
são encontrados em C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\tdsnativeservice. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

Registrar arquivos do serviço Propriedades internas da fonte de dados

Oserviço Propriedades internas da fonte de dados cria dois conjuntos de arquivos de regis-

tro:

l control-tdsnativeservice_*.log. Esses registros conterão informações

sobre a inicialização e ativação do serviço.

l nativeapi_tdsnativeservice_*.log. Os erros ou problemas são regis-

trados aqui.

Para obter mais informações, consulte Instantâneos do arquivo de log (Arquivar logs).
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Serviço Propriedades internas da fonte de dados em um cluster de vários nós

Uma instância dos serviços Propriedades internas da fonte de dados é adicionada a qual-

quer nó que tenha uma instância do Propriedades da fonte de dados configurada. Como o

serviço Propriedades internas da fonte de dados é gerenciado internamente pelo Tableau,

não há nada que um administrador possa configurar relacionado ao serviço.

Serviço de mensagens do Tableau Server

A partir da versão 2019.4, o serviço demensagens do Tableau Server usa o Apache Acti-

veMQ. Ele é uma plataforma de publicação/assinatura que permite uma comunicação ori-

entada paramensagens segura, escalável, de bom desempenho e altamente disponível

paramicrosserviços. OServiço demensagens é usado para oferecer suporte à comu-

nicação entremicrosserviços no Tableau Server.

O servidor executa uma única instância do Serviço deMensagens.

Processo Serviço de mensagens

Status O status do Serviço de mensagens fica visível na Página de status e na linha
de comando, usando o comando tsm status -v. Para obter mais infor-
mações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do gateway são encontrados em C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\activemqserver. Para obter mais
informações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

Impacto se o Serviço de mensagens não estiver funcionando corretamente

Se o Serviço demensagens parar ou não iniciar, as consequências são relativamente

leves. O impacto real dependerá se você tem uma ou duas instâncias do Serviço demen-

sagens configuradas.
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Várias instâncias do Serviço de mensagens (vários nós, versão 2020.1 e posterior)

Você pode ter duas instâncias do Serviço demensagens configuradas se tiver a versão

2020.1 ou posterior e, se tiver uma instalação de vários nós do Tableau Server, poderá ins-

talar duas instâncias do Serviço demensagens. Neste caso, se uma das instâncias falhar, a

outra lidará com todo o tráfego e você poderá remover a instância com falha e reinstalar

uma outra.

Um exemplo do Serviço de mensagens

Se você tiver uma instalação de nó único do Tableau Server, ou estiver executando a versão

2019.4.x, estará limitado a uma única instância do Serviço demensagens. Nesse caso, se

ocorrer uma falha na instância configurada, o Tableau Server ainda funcionará, mas o sta-

tus será exibido como "Corrompido" e os usuáriosmencionados nos comentários não rece-

berão a notificação damenção por e-mail. Não ocorre perda de dados.

Se o Serviço demensagens parar, ele será reiniciado automaticamente. Contanto que o

computador em si esteja em boas condições, o Serviço demensagens deverá reiniciar. Se

não for possível reiniciar o serviço, você pode desativá-lo para que amensagem use omeca-

nismomais antigo.

Desativar uma instância do Serviço de mensagens com falha

Se você tiver uma única instância do Serviço demensagens que não reiniciará auto-

maticamente:

1. Desative o uso do serviço usando a CLI do TSMpara definir essas opções como

false e aplicar as alterações pendentes:

tsm configuration set -k features.MessageBusEnabled -v

false

tsm configuration set -k features.ActiveMQ -v false

tsm pending-changes apply
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2. Reinicie o Tableau Server (se você não tiver reiniciado o servidor ao aplicar as alte-

rações pendentes).

Essas etapas configuram o Tableau Server para usar omecanismo demensagens anterior

à versão 2019.4.

Serviço de mensagens em um cluster de vários nós

A configuração do Serviço demensagens em um cluster de vários nós dependerá da ver-

são do Tableau Server que estiver em execução. Em todos os casos, você deverá executar

uma instância do Serviço demensagens.

l 2020.1 e posterior: a partir da versão 2020.1, você pode executar duas instâncias do
serviço em um ambiente de vários nós. É recomendável executar duas instâncias,
pois isso oferece redundância. Você pode adicionar uma segunda instância a qual-
quer nó que ainda não tenha o Serviço de mensagens configurado. Você não pode
adicionar mais do que um total combinado de duas instâncias no cluster de vários
nós.

l 2019.4.x: na versão 2019.4.x, você está limitado a uma única instância do serviço.
Em uma instalação de vários nós, você pode executar essa instância em qualquer
um deles.

Serviço Métricas do Tableau Server

OserviçoMétricas é responsável pela leitura e gravação de dadosmétricos no Tableau Ser-

ver. Ele é necessário para queMétricas funcionem corretamente. Para tornar o Serviço

Métricas altamente disponível, configure uma oumais instâncias do serviço em vários nós

do cluster. Recomendamos configurar pelomenos uma instância em cada nó em execução

no Servidor de aplicativos (VizPortal).

Processo Metrics Service

Status O status do Metrics Service fica visível na Página de status e na linha de
comando do TSM, usando o comando tsm status -v. Para obter mais
informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Metrics Service são encontrados em
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C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\metrics. Para obter mais informações, con-
sulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Server.

Impacto se o Serviço Métricas falhar

OServiçoMétricas é necessário para que asmétricas funcionem corretamente no Tableau

Server. Paraminimizar problemas, instale várias instâncias do serviço na instalação do ser-

vidor. Se tiver uma instância de nó único do Tableau Server, configure pelomenos duas ins-

tâncias do serviço no nó. Se o ServiçoMétricas parar de funcionar, todas as solicitações de

métricas em andamento falharão. As solicitações subsequentes são encaminhadas para

uma instância íntegra do serviço.

Serviço Métricas em um cluster de vários nós

OServiçoMétricas é necessário para que asmétricas funcionem corretamente no Tableau

Server. Paraminimizar problemas, instale várias instâncias do serviço na instalação do ser-

vidor. Em instalações de vários nós, recomendamos configurar pelomenos uma instância

do ServiçoMétricas em cada nó em execução no Servidor de aplicativos (VizPortal). Isso for-

nece redundância e desempenhomáximo.

Arquivos de registro do Serviço Métricas

OServiçoMétricas cria dois conjuntos de arquivos de registro:

l control-metrics*.log. Esses registros conterão informações sobre a ini-

cialização e ativação do serviço.

l metrics_*.log. Os erros ou problemas são registrados aqui.

Para obter mais informações, consulte Instantâneos do arquivo de log (Arquivar logs).

Contêiners de microsserviço do Tableau Server

Por padrão, uma instância do Contêiner demicrosserviço interativo é adicionada a cada nó

que tem o Servidor de aplicativos (Vizportal) instalado e uma instância do Contêiner de

microsserviço não interativo é adicionada a cada nó que tem o Processador em segundo
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plano instalado. Embora você não possa adicionar umContêiner demicrosserviço dire-

tamente, é possível usar a CLI do TSMpara alterar o número de instâncias para os dois

Contêineres demicrosserviço, quando necessário. Se todas as instâncias do Processador

em segundo plano ou do Servidor de aplicativos forem removidas de um nó, o processo de

contêiner também será removido.

Contêiner demicrosserviço e osmicrosserviços:

l Contêiner demicroserviço interativo:

l Microsserviço MessageBus

l Microsserviço de consulta de relação

l Contêiner demicroserviço não interativo:

l Microsserviço de ingestor de relação

l Microsserviço de provedor de conteúdo externo

l Microsserviço de provedor de fluxo

l Microsserviço de provedor de conteúdo

Visualização do status do Contêiner de microsserviço

Veja o status dos processos do Contêiner demicrosserviço na página Status do TSMou na

linha de comando, usando o comando tsm status -v. Ao usar a página Status do

TSM para Exibir o status de processos do servidor, o status de cada processo de contêiner

é apresentado, mas não é possível ver o status dosmicrosserviços no contêiner. Ao usar a

linha de comando, mais detalhes sãomostrados, incluindo o status de cadamicrosserviço

individual.

Status do Contêiner de microsserviço

Ostatus de um processo de contêiner depende do status dosmicrosserviços dentro dele.

Quando todos osmicrosserviços em umprocesso de contêiner estiverem emexecução con-

forme o esperado, o status do contêiner é Ativo (na página Status do TSM) ou running

(quando exibido a partir da linha de comando do TSM). Se todos osmicrosserviços em um

processo de contêiner estiverem interrompidos, o status do contêiner é Erro (na página Sta-

tus do TSM) ou stopped (a partir da linha de comando do TSM). Se ummicrosserviço for
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interrompidomas pelomenos um outro estiver em execução, o status do contêiner é Degra-

dado (na página Status do TSM) ou degraded (a partir da linha de comando do TSM).

Quando todos osmicrosserviços em umprocesso de contêiner apresentarem o status em

execução, o status será Active. Se algummicrosserviço em um contêiner estiver em

estado de erro (com status stopped ) o status do processo de contêiner será degraded.

Se todos osmicrosserviços em um contêiner estiverem emestado de erro, o status será

error.

Usar a interface na Web do TSM

Para exibir o status do Contêiner demicrosserviço na página Status do TSM:

1. Abra o TSMemumnavegador:

http://<tsm-computer-name>:8850

2. Clique emStatus:

A página exibe o status dos processos do Contêiner demicrosserviço interativo e do

Contêiner demicrosserviço não interativo, bem como o status de outros processos

em execução como parte do TSMou do Tableau Server.

Não é possível ver o status de qualquer microsserviço individual dentro de um pro-

cesso de contêiner, mas se o processo apresentar o status Ativo (marca verde), os

microsserviços contidos nele estão em execução conforme o esperado. Para ver o sta-

tus demicrosserviços individuais, use a linha de comando do TSM.

Observação: o status dos processos de contêiner não são exibidos na antiga
página de status do Tableau Server. Para obter detalhes sobre as duas páginas

de status e suas diferenças, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Usar a CLI do TSM

Para exibir o status do Contêiner demicrosserviço na linhas de comando do TSM:
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1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (o nó onde o TSM

está instalado).

2. Execute o seguinte comando:

tsm status -v

A saída do comandomostra o status dos serviços de contêiner e osmicrosserviços

neles:

node1: TABLEAUSVR01

Status: RUNNING

'Tableau Server Gateway 0' is running.

'Tableau Server Application Server 0' is running.

'Tableau Server Interactive Microservice Container 0' is

running.

'MessageBus Microservice 0' is running.

'Relationship Query Microservice 0' is running.

'Tableau Server VizQL Server 0' is running.

'Tableau Server VizQL Server 1' is running.

'Tableau Server VizQL Server 2' is running.

'Tableau Server VizQL Server 3' is running.

'Tableau Server Cache Server 0' is running.

'Tableau Server Cache Server 1' is running.

'Tableau Server Coordination Service 0' is running.

'Tableau Server Cluster Controller 0' is running.

'Tableau Server Search And Browse 0' is running.

'Tableau Server Backgrounder 0' is running.

'Tableau Server Backgrounder 1' is running.

'Tableau Server Non-Interactive Microservice Container 0'

is running.

'Relationship Ingestor Microservice 0' is running.

'External Content Provider Microservice 0' is run-

ning.

'Flow Provider Microservice 0' is running.
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'Content Provider Microservice 0' is running.

'Tableau Server Data Server 0' is running.

'Tableau Server Data Server 1' is running.

'Tableau Server Data Engine 0' is running.

'Tableau Server File Store 0' is running.

'Tableau Server Repository 0' is running (Active Repo-

sitory).

'Tableau Server Tableau Prep Conductor 0' is running.

'Tableau Server Elastic Server 0' is running.

'Tableau Server Ask Data 0' is running.

'Tableau Server Administration Agent 0' is running.

'Tableau Server Administration Controller 0' is running.

'Tableau Server Service Manager 0' is running.

'Tableau Server License Manager 0' is running.

'Tableau Server Client File Service 0' is running.

'Tableau Server Database Maintenance 0' is stopped.

'Tableau Server Backup/Restore 0' is stopped.

'Tableau Server Site Import/Export 0' is stopped.

'Tableau Server SAML Service 0' is stopped.

c:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.near.18.1216.1859>

Repositório do Tableau Server

O repositório do Tableau Server é um banco de dados que armazena dados do servidor.

Estes dados incluem informações sobre usuários, grupos e atribuições de grupo, per-

missões, projetos, fontes de dados, pastas de trabalho e informações demetadados e atu-

alização de extração do Tableau Server.

O repositório tambémé denominado repositório ou banco de dadosPostgreSQL.

Processo Repositório

Status O status do Repositório é visível na página Status. Para obter mais infor-
mações, consulte Exibir o status de processos do servidor.
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Registros Registros gerados pelo repositório são encontrados em C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\pgsql. Para obter mais informações, con-
sulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Server.

Repositório ativo de preferência

Ao configurar o Tableau Server você tem a opção de especificar um nó como o repositório

ativo de preferência. Quando o Tableau Server estiver configurado para failover de repo-

sitório, o nó do repositório ativo de preferência é aquele usado para o repositório ativo. Esta

etapa é opcional, e caso um nó do repositório ativo de preferência não seja especificado, o

Tableau Server irá selecionar o nó do repositório ativo ao iniciar.

Para configurar o repositório ativo de preferência, use o comando tsm configuration

set para definir a opção pgsql.preferred_host:

tsm configuration set -k pgsql.preferred_host -v "<host_name>"

Observação: o host_name diferenciamaiúsculas deminúsculas e deve cor-
responder ao nome do nómostrado na saída do tsm status -v.

Configure um nó de repositório ativo de preferência se quiser que o Tableau Server sele-

cione um nó específico ao iniciar. Você pode desejar fazer isso se tiver um servidor em par-

ticular que queira usar para seu repositório ativo (um computador commais espaço no

disco ou namemória, por exemplo), ou se estiver usando exibições administrativas per-

sonalizadas. Exibições administrativas personalizadas possuem informações de conexão

inseridas que referem-se ao repositório para o qual as exibições foram criadas. Para obter

mais informações sobre como se conectar ao repositório do Tableau Server, consulte Cole-

tar dados com o repositório do Tableau Server

O comando failoverrepository

Na ocorrência de failover, e se seu repositório passivo tornar-se seu repositório ativo, ele

continuará sendo o repositório ativo até o Tableau Server reiniciar ou até você usar o
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comando tsm topology failover-repository para alternar de volta. Especifique

o repositório que deseja que seja o ativo, ou especifique que o repositório ativo de pre-

ferência (se configurado) deve tornar-se ativo novamente. Para obter mais informações,

consulte tsm topology failover-repository.

Gerenciador de limites de recursos do Tableau Server

Essa opção foi apresentada no Tableau Server 2022.1.

OGerenciador de Limites de Recursos do Tableau Server rastreia o uso de recursos de

segundo plano em relação aos limites de recursos definidos para garantir que os limites de

recursos sejam aplicados corretamente.

Processo Resource LimitsManager

Status A situação do Resource Limits Manager é visível apenas no TSM CLI.

Registros Registros gerados por Resource LimitsManager são encontrados em C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\allegro.

l Os registros de configuração são incluídos nos registros do Pro-
cessador em segundo plano.

l Os registros de consumo de recursos são incluídos nos registros do viz-
portal.

Para obter mais informações, consulte Locais de arquivo de registro e regis-

tros do Tableau Server.

OGerenciador de Limites de Recurso é instalado automaticamente e por padrão no nó ini-

cial do Tableau Server. Não recomendamos adicionar mais processos ou configurá-los em

nós adicionais do Tableau Server.

O usomáximo dememória é definido como 512MB.
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O que acontece quando o Gerenciador de Limites de Recursos falha?

Os limites de recursos não serãomais aplicados, mas os trabalhos continuarão a ser exe-

cutados usando os recursos disponíveis do Processador em segundo plano. O com-

portamento será semelhante ao cenário em que não há limites de recursos definidos.

Você pode ver o status usando o comando tsm - tsm status -v

Serviço SAML do Tableau Server

Para instalações do Tableau Server comSAML específico do site habilitado, também

haverá uma instância do serviço SAML emexecução em cada nó configurado com o Ser-

vidor de aplicativos. Isso será configurado automaticamente quando o SAML específico do

site tiver sido habilitado no servidor. O serviço SAML no Tableau Server serámostrado

como interrompido, amenos que o SAML esteja habilitado.

Processo SAMLService

Status O status do processo de SAML Service não está visível na página Status.
Use a CLI do TSM para exibir o status. Para obter mais informações, con-
sulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do SAML Service são encontrados em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\samlservice. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

Se este processo entrar em umestado com falha, os usuários não poderão entrar no

Tableau Server se a solicitação de usuário for encaminhada para umServidor de apli-

cativos nesse nó. Como outros processos, quando ocorre uma falha em umnó que contém

o Serviço SAML, o processo com falha deve ser reiniciado automaticamente em segundos.
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Pesquisa e navegação no Tableau Server

Oprocesso de Pesquisa e navegação, com base no Apache SOLR (no Tableau Server ver-

são 2020.4 e em versões anteriores), e também conhecido como searchserver, controla a

pesquisa rápida, o filtro, a recuperação e a exibição demetadados de conteúdo do site do

Tableau Server. Para configurar alta disponibilidade para o processo de Pesquisa e Nave-

gação, configure o processo em vários nós. A partir da versão 2021.1 do Tableau Server, a

funcionalidade do processo de Pesquisa e Navegação é aprimorada pelo Serviço de explo-

ração de conteúdo. Para obter mais informações, consulte Serviço de exploração do con-

teúdo do Tableau Server.

Processo Search & Browse

Status O status do processo de Search & Browse é visível na página Status. Para
obter mais informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Search & Browse são encontrados em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\searchserver. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

Oque acontece quando ocorre uma falha em umprocesso de Pesquisa e navegação?Os

usuários ainda podem entrar no Tableau Server, mas o conteúdo da pasta de trabalho pare-

cerá ausente. O conteúdo não está realmente ausente. Em vez disso, o conteúdo não está

sendo retornado nos resultados da pesquisa; ele será exibido novamente após a rei-

nicialização do processo de Pesquisa e navegação.

Semais de um processo de Pesquisa e navegação for configurado e executado em vários

nós quando a falha ocorrer, tambémocorrerá falha nas solicitações feitas em umprocesso

de Pesquisa e navegação com falha, mas as solicitações subsequentes serão enca-

minhadas para os processos de Pesquisa e navegação em funcionamento. Cada processo

de Pesquisa e navegação é indexado em todos os nós do cluster, portanto, se todos os pro-

cessos de Pesquisa e navegação falharem, os resultados ainda serão retornados em todos

os nós.
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Ajuste do processo de Pesquisa e navegação

Existem váriasmaneiras de alterar o funcionamento do processo de Pesquisa e navegação

no Tableau Server. Namaioria dos casos, você não precisamudar nada, mas estas são

algumas alterações de configuração que você pode fazer.

Memória máxima da pilha de Pesquisa e navegação

É possível configurar as opções de Pesquisa e navegação usando a chave de configuração

searchserver.javamemopts. A configuraçãomais importante que pode ser realizada

é a que controla o tamanho damemóriamáxima da pilha e é especificada pela opção -

Xmx. Por padrão, isso é definido pelo Tableau com base namemória física disponível para

o nó do servidor que executa o serviço de Pesquisa e navegação. O valor deve ser definido

omais alto possível, com base namemória física disponível e no uso damemória, mas não

deve ser superior a 24GB.

Ao alterar o volume dememóriamáxima, você precisa levar em conta quaisquer outros ser-

viços no sistema. Se você estiver com poucamemória no computador que executa o

Tableau Server, deve considerar adicionar maismemória ou reduzir a topologia na

máquina. Se você estiver executando a Pesquisa e navegação em umnó com poucos

outros processos ou com grande volume dememória física, pode considerar aumentar o

volume usado pelo serviço de pesquisa. Se você estiver executando a Pesquisa e nave-

gação em umnó com umnúmero de processosmaior do que o padrão, deve considerar

diminuir a alocação dememóriamáxima da pilha para evitar que o serviço tente usar mais

memória do que está disponível.

Alocações de memória máxima da pilha padrão

A tabela abaixomostra o volume padrão dememória da pilha que o Tableau aloca para

Pesquisa e navegação em umnó de servidor, com base namemória disponível:

Memória do sis-
tema

Memória da pilha
SOLR

<= 16 GB 1 GB
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Memória do sis-
tema

Memória da pilha
SOLR

<= 32 GB 2 GB

<= 64 GB 4 GB

<= 128 GB 8 GB

> 128 GB 16 GB

Para alterar o valor dememóriamáxima da pilha, defina o valor -Xmx de sear-

chserver.javamemopts usando o comando tsm configuration set.

Primeiro obtenha os valores atuais:

C:\WINDOWS\system32>tsm configuration get -k sear-

chserver.javamemopts

-Xmx512m -Xms512m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -XX:-UsePerfData

Em seguida, altere o valor da opção -Xmx. Inclua, mas não altere todas as outras opções:

tsm configuration set -k searchserver.javamemopts -v "-Xmx256m -

Xms512m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -XX:-UsePerfData"

Para obter mais detalhes sobre a chave de configuração searchserver.javamemopts,

consulte searchserver.javamemopts.

Tempos limite da sessão do cliente

É possível configurar quanto tempo os clientes de Pesquisa e navegação aguardarão para

estabelecer uma conexão com o servidor de Pesquisa e navegação e com o Serviço de coor-

denação (Zookeeper). Ambos os valores de tempo limite são definidos como valores rela-

tivamente altos, mas se você tiver problemas de navegação no conteúdo do servidor e em

registros do Vizportal e do processador em segundo planomostrarem tempos limite ao

conectar-se ao SOLR, tente aumentar essas configurações. Se isso não causar impacto,

você pode estar com recursos limitados no computador do Tableau Server.
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searchserver.connection_timeout_milliseconds

searchserver.zookeeper_session_timeout_milliseconds

Para alterar os valores, use o comando tsm configuration set:

tsm configuration set -k searchserver.connection_timeout_mil-

liseconds -v

Para obter mais detalhes sobre a chave de configuração sear-

chserver.connection_timeout_milliseconds, consulte sear-

chserver.connection_timeout_milliseconds.

Tempo limite da verificação de integridade da conexão do Zookeeper na inicialização

Quando o Tableau Server está sendo ligado, muitos recursos são consumidos, espe-

cialmente relacionado à utilização da CPU. Se a Pesquisa e navegação não fizer uma cone-

xão com o Serviço de coordenação (Zookeeper), ocorrerá uma falha na inicialização. Para

funcionar nesse contexto, o Tableau Server realiza uma verificação de integridade no Ser-

viço de coordenação, antes de iniciar a Pesquisa e navegação.

Se o computador do Tableau Server estiver especialmente ocupado ou se a Pesquisa e

navegação não for iniciada, aumente esse valor de tempo limite.

Um erro é gravado nos arquivos control-searchserver.log quando ocorre uma falha nessa

verificação de integridade: Failed zookeeper health check. Refusing to

start SOLR.

Para aumentar o tempo que o Tableau Server aguarda por uma verificação de integridade

bem-sucedida, defina o valor de searchserver.startup.zookeeper_heal-

thcheck_timeout_ms usando o comando tsm configuration set.

tsm configuration set -k searchserver.startup.zookeeper_heal-

thcheck_timeout_ms -v <nnnnnn>
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Para obter mais detalhes sobre a chave de configuração sear-

chserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms, consulte sear-

chserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms.

Gerenciador de serviço do Tableau Server

OGerenciador de serviços gerencia o ciclo de vida dos processos de negócios do Tableau

Server:

l Gateway

l Repositório e controlador do cluster

l Armazenamento de arquivo

l Serviço do aplicativo

l Serviço SAML

l Processador em segundo plano

l Servidor de dados

l VizQL Server

l Processador de Dados

l Servidor de cache

l Procurar e Navegar

Este processo será configurado automaticamente em cada nó do cluster durante a ins-

talação.

Processo ServiceManager

Status O status do processo de Service Manager não está visível na página Status.
Use a CLI do TSM para exibir o status. Para obter mais informações, consulte
Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Service Manager são encontrados em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\tabsvc. Para obter mais informações, con-
sulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Server.
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Oque acontece quando ocorre uma falha em umprocesso doGerenciador de serviços?

Tambémocorrerá falha em todos os serviços de negócios desse nó. Dependendo dos ser-

viços executados no nó, o Tableau Server poderá ser executado em umestado degradado.

OGerenciador de serviços será reiniciado automaticamente se amáquina estiver sem pro-

blemas. Se oGerenciador de serviços não iniciar no nó, tente iniciar os serviçosmanu-

almente executando o seguinte comando:

sc start tabsvc_0

Tableau Statistical Service

OTableau Statistical Service gerencia omecanismo estatístico por trás do Explique os

dados e das funções demodelagem preditiva emTableau Server . Esse recurso está dis-

ponível no Tableau Server 2022.1 e posterior.

Configuração do servidor

OTableau Statistical Service é instalado automaticamente em qualquer nó em que o VizQL

esteja instalado.

Processo Tableau Statistical Service

Status O status do processo Tableau Statistical Service é visível na Página de sta-
tus e pode ser acessado usando a CLI TSM para visualizar. Para obter mais
informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Tableau Statistical Service são encon-
trados em C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\statsservice. Para obter mais
informações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

Impacto se o Tableau Statistical Service falhar

Se o Tableau Statistical Service parar de funcionar, os dados de explicação ficarão indis-

poníveis e as exibições que contêm cálculos com funções preditivasMODEL_
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PERCENTILE eMODEL_QUANTILE não serão renderizadas.

Desempenho

Se houver maior uso de dados de explicação ou funções demodelagem preditiva no

Tableau Server, você poderá se beneficiar da instalação de instâncias adicionais do

Tableau Statistical Service em nós que executam o VizQL. Para obter mais informações

sobre como configurar a topologia de um nó do Tableau Server, consulte Configurar nós.

Arquivos de registro

OStatistical Service cria dois conjuntos de arquivos de registro:

l control_statsservice*.log: esses registros conterão informações sobre a ini-

cialização e ativação do serviço.

l stdout_statsservice_*.log: esses registros conterão informações sobre sta-

tus e erros.

Para obter mais informações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau

Server.

Serviços de manutenção do TSM do Tableau Server

Há três Serviços demanutenção do TSM instalados em cada nó do cluster: manutenção do

banco de dados, backup/restauração e importação/exportação do site.

Processos DatabaseMaintenance, Backup/Restore e Site Import/Export.

Status O status dos serviços de manutenção do TSM não está visível na página Sta-
tus. Use a CLI do TSM para exibir o status. Para obter mais informações,
consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados por esses processos estão localizados no C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\,
nos diretórios databasemaintenance, backuprestore e siteim-
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portexport . Para obter mais informações, consulte Locais de arquivo
de registro e registros do Tableau Server.

Esses serviços permanecem parados, amenos que uma tarefa demanutenção específica

exija que eles sejam iniciados pelo administrador. Não é necessária a configuração de alta

disponibilidade adicional para esses serviços. Esses serviços são usados somente para

tarefas demanutenção, como backup e restauração, e não devem afetar o funcionamento

do Tableau Server para os usuários finais.

VizQL Server do Tableau Server

OVizQL Server carrega e renderiza exibições e calcula e executa consultas. Para obter

alta disponibilidade para o processo do VizQL Server, configure uma oumais instâncias

para execução em vários nós.

Processo VizQL Server

Status O status do processo do VizQL Server é visível na página Status. Para obter
mais informações, consulte Exibir o status de processos do servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do VizQL Server são encontrados em C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\vizqlserver. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Ser-
ver.

Oque acontece quando ocorre uma falha em umprocesso do VizQL Server? Se houver

apenas um processo do VizQL Server e ele falhar, o Tableau Server não poderámais ren-

derizar nenhuma exibição. A alta disponibilidade requer a configuração de processos do

VizQL redundantes. Uma configuração razoavelmente típica é composta de dois a quatro

processos do VizQL Server em cada nó.

Isso atende simultaneamente a necessidade de alta disponibilidade e escalabilidade. Se

vários processos do VizQL Server estiverem emexecução, a falha de um processo único

resultará na falha de quaisquer solicitações e na perda de dados da sessão nomomento da
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falha. Quaisquer solicitações futuras serão reencaminhadas para os outros processos do

VizQL Server em funcionamento no cluster do Tableau Server.

Tableau Prep Conductor

Oprocesso Tableau Prep Conductor executa fluxos e processos de fluxos para ingestão

pelo Catálogo de Dados. Ele usa a funcionalidade de agendamento emonitoramento do

Tableau Server para que você possa automatizar os fluxos em execução para atualizar a

saída de fluxo. A partir de 2020.4, o DataManagement só é necessário para agendar fluxos

para execução no Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Tableau Prep

Conductor.

Processo Tableau Prep Conductor

Status O status do processo de Tableau Prep Conductor é visível na página Status.
Para obter mais informações, consulte Exibir o status de processos do ser-
vidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Tableau Prep Conductor são encontrados
em C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\flowprocessor. Para obter mais infor-
mações, consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau
Server.

OTableau Prep Conductor usa os seguintes componentes para executar fluxos:

l Processador em segundo plano: o Tableau Prep Conductor usa o processo do
Processador em segundo plano para executar fluxos. OProcessador em segundo

plano é um processamento único, por isso cada instância do processo em umnó pode

executar um fluxo por vez. Ao adicionar mais Processadores em segundo plano a um

nó, você pode aumentar o número de fluxos que podem ser executados em paralelo

nesse nó. Os processos do Processador em segundo plano podem ter atémetade do

número de núcleos físicos desse nó.

l Conectores: o Prep Conductor usa os conectores de dados do Tableau compatíveis
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para se conectar aos dados. Para obter uma lista dos conectores compatíveis, con-

sulte Conectores compatíveis.

l Processador de dados: qualquer alteração nas etapas de dados ou transformação
no seu fluxo que não pode ser enviada para a fonte de dados subjacente é pro-

cessada usando o Processador de dados. Por exemplo, o SQL Server não oferece

suporte nativo a expressões regulares. Ao se conectar ao SQL Server, o Tableau

Prep permite gravar cálculos de expressões regulares. OTableau Prep Conductor

usa o Processador de dados para carregar temporariamente os dados e executar a

expressão regular.

Recomendações de desempenho e escala

l Isolar fluxos para um nó separado: a execução do Tableau Prep Conductor em
umnó separado vai isolar os fluxos de trabalho do fluxo de outras cargas de trabalho

do Tableau. Isso é altamente recomendável, pois os fluxos do Prep usammuito a

CPU e aRAM.

l Gerenciar as agendas de fluxo: você pode controlar a execução de fluxos criando
agendas de fluxo. Essas agendas permitem determinar quando os fluxos serão exe-

cutados e com que frequência, a prioridade dessa agenda e se os itens nessa

agenda serão executados em série ou em paralelo.

l Adicionar recursos: ao dimensionar o ambiente do Tableau Prep Conductor, é
recomendável escalonar até oito núcleos físicos por nó em execução e até quatro

processadores em segundo plano em cada um deles. À medida que você precisar de

mais recursos, é recomendável adicionar mais nós ao ambiente de servidor.

Você podemonitorar a atividade do usuário e o desempenho dos fluxos usando exibições

administrativas. Para obter mais informações, consulte Monitorar integridade e desem-

penho do fluxo.

Topologia e configuração

Por padrão, o Tableau Prep Conductor ele é habilitado automaticamente em umnó que

tenha o processador em segundo plano habilitado. Se a função de nó estiver definida para
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excluir fluxos, o Tableau Prep Conductor não será instalado nesse nó. Para obter mais infor-

mações, consulte Gerenciamento de carga de trabalho por meio das funções de nó.

É recomendável habilitar o Tableau Prep Conductor em umnó dedicado para executar flu-

xos. Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir:

l Para novas instalações do Tableau Server, consulte Etapa 1 (nova instalação): ins-

talar o Tableau Server com o Tableau Prep Conductor

l Para habilitar o Tableau Prep Conductor em uma instalação existente do Tableau Ser-

ver, consulte o tópico Etapa 1 (instalação existente): habilitar o Tableau Prep Con-

ductor.

Criação de fluxos do Tableau Prep

Oprocesso de criação de fluxo do Tableau Prep fornece a experiência interativa de fluxo do

Prep no navegador, que permite que os usuários criem e interajam com fluxos no Tableau

Server para limpar e preparar dados. Para obter mais informações, consulte Criar e inte-

ragir com fluxos naWeb. Adicionado na versão 2020.4.

Processo Tableau Prep Flow Authoring

Status O status do processo de Tableau Prep Flow Authoring é visível na página Sta-
tus. Para obter mais informações, consulte Exibir o status de processos do
servidor.

Registros Os logs gerados pelo processo do Tableau Prep Flow Authoring são encon-
trados em C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\floweditor. Para obter mais informações,
consulte Locais de arquivo de registro e registros do Tableau Server.

A criação do fluxo do Tableau Prep está ativada por padrão. Ela usa estes componentes:

l Serviço de fluxo de preparação do Tableau: usado pela Criação de fluxo do
Tableau Prep para consulta de fontes de dados. Por padrão, ele é habilitado auto-

maticamente em um nó que tenha a Criação de fluxo do Tableau Prep habilitada.
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l Processador de dados: o processador de dados cria extrações de dados e con-
sultas de processos. Por padrão, ele é habilitado automaticamente em um nó que

tenha a Criação de fluxo do Tableau Prep habilitada.
l Gateway: o processo do Gateway controla todas as solicitações dos navegadores
para o Tableau Server, o Tableau Desktop e outros clientes. Por padrão, ele é habi-

litado automaticamente em um nó que tenha a Criação de fluxo do Tableau Prep habi-

litada.

Recomendações de desempenho e escala

A criação de fluxo do Tableau Prep pode exigir muita CPU eRAM. Recomenda-semoni-

torar o servidor e ajustar sua implantação conforme necessário, isolando a criação do fluxo

em umnó separado ou adicionando recursos do servidor.

Isolar a criação de fluxo autor em um nó separado

Executar a criação de fluxo do Tableau Prep em umnó separado isolará os fluxos de tra-

balho de outras cargas de trabalho do Tableau. Se você tem um servidor ocupado commui-

tas atualizações de extração, muita edição e exibição de visualizações e não quer causar

interrupção nessa carga de trabalho, então é recomendável isolar a criação de fluxo do

Prep em seu próprio nó de servidor. Isso significa que toda a edição de fluxo é direcionada

para um nó dedicado. Para obter mais informações, consulte Configurar nós.

Observação: a criação naWeb do Prep usa serviços compartilhados como o Servidor

de aplicativo (VizPortal), o repositório PostgreSQL, o Servidor de cache e o Hyper. Se

esses serviços já estiverem no limite, eles tambémpodem precisar de recursos adi-

cionais devido à carga adicional da criação naWeb do Prep.

Se você estiver executando o Tableau Server em um cluster de vários nós, poderá dedicar

um oumais nós para a execução do Processador em segundo plano. Usando o processo

do Processador em segundo plano, você pode isolar cargas de trabalho em segundo

plano, como Tableau Prep Conductor, de todas as suas cargas de trabalho interativas,

como aCriação de fluxo do Prep e VizQL Server. Para obter mais informações, consulte
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Processos do Processador em segundo plano do Tableau Server e Gerenciamento de

carga de trabalho por meio das funções de nó

Para obter implantações de núcleo e baseadas no usuário, é altamente recomendável que

pelomenos um nó seja dedicado aos fluxos paramelhor desempenho. Embora você possa

executar fluxos em qualquer núcleo de servidor licenciado, as compras de núcleos de recur-

sos adicionais devem apenas executar o Tableau Prep Conductor, e não extrair atu-

alizações ou processos VizQL.

Adicionar recursos

Àmedida que você precisar demais recursos, é possível adicionar mais nós ao ambiente de

servidor. Ao planejar seus nós, vários fatores podem influenciar a decisão sobre quanto

hardware adicional você precisa alocar.

 O principal a ser considerado ao planejar seus nós é o seguinte:

l O número de usuários simultâneos ou sessões simultâneas que você espera durante

os horários de pico. O número de sessões simultâneas por usuário pode ser definido

usando a opção TSM maes-

tro.sessionmanagement.maxConcurrentSessionPerUser. Para obter

mais informações, consulteOpções do tsm configuration set.
l O número de nós de entrada de dados que seus fluxos têm em média, bem como a

quantidade de dados que eles têm. O limite máximo de amostragem de linha pode ser

definido usando a opção TSM maestro.app_settings.sampling_max_row_

limit. Para obter mais informações, consulteOpções do tsm configuration set.
l A complexidade dos fluxos que estão sendo criados e o número de nós. Em geral,

tipos de nó como uniões de colunas e linhas, agregados e tabelas dinâmicas exigirão

mais recursos.

Licenciar ofertas adicionais

Licenças adicionais de DataManagement e AdvancedManagement são necessárias para

configurar nós.
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OFERTA Permite que você:

Data Management Configure um nó para executar apenas fluxos ou con-

figure um nó para executar todas as tarefas, exceto flu-

xos. OTableau Prep Conductor deve estar em

execução no nó.

A licença do DataManagement inclui Tableau Prep

Conductor, que permite agendar e rastrear fluxos. Ela

é para uma única implantação do Tableau Server, que

pode ser baseada em funções ou em núcleo.

ComoCreator, DataManagement não é necessário

para criar e editar fluxos diretamente em seu servidor.

Advanced Management Configure onde os diferentes tipos de cargas de tra-
balho são processados por meio de regras de nó. Por
exemplo, você pode executar fluxos em um nó e assi-
naturas e alertas em outro nó.

Topologia e configuração

Para tornar a criação de fluxo do Tableau Prep altamente disponível, configure duas ins-

tâncias da criação de fluxo do Tableau Prep Flow em nós ao habilitá-lo.

Veja a seguir o exemplo de uma configuração em dois nós:
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Veja a seguir o exemplo de uma página de status de configuração em dois nós:
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Veja a seguir o exemplo de uma configuração em quatro nós:

Veja a seguir o exemplo de uma página de status de configuração em quatro nós:
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Alterações de topologia dinâmica do Tableau Server

Como lançamento do TSM, o Tableau Server também introduziu a capacidade de fazer alte-

rações ou atualizações de determinadas topologias sem reiniciar o servidor. Elas são conhe-

cidas como alterações de topologia dinâmica e são realizadas nos processos do

Processador em segundo plano e do VizQL Server.

Você pode aumentar ou diminuir o número de instâncias de processador em segundo plano

ou VizQL Server em umnó sem exigir uma reinicialização do Tableau Server, se o nó já tiver
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pelomenos uma instância do processo em execução. Você deve alterar somente o número

de instâncias do Processador em segundo plano ou do VizQL Server. Se você tambémadi-

cionar ou remover outro processo, ou se estiver adicionando a primeira instância do Pro-

cessador em segundo plano ou VizQL Server a um nó ou removendo a última instância de

qualquer um do nó, o Tableau Server exigirá uma reinicialização.

Alterações de configuração dinâmicas

A partir da versão 2020.2.0 do Tableau Server, algumas alterações de configuração tam-

bém podem ser feitas dinamicamente usando as chaves de configuração. Faça alterações

de topologia dinâmica aomesmo tempo em que faz alterações dinâmicas de configuração,

sem precisar reiniciar o Tableau Server. Para obter mais informações sobremudanças de

configuração dinâmica, consulte O que há de novo e o que foi alterado no Tableau Server

emOque há de novo e alterado na versão 2020.2 no Tableau Server.

Cenários de exemplo

Para entender melhor por que isso pode ser útil, considere estes exemplos:

l Processador em segundo plano: no final de um trimestre de vendas, sua equipe de
vendas está usando o Tableau Server para monitorar seus números. Os painéis que
dependem de extrações exibem aos vendedores seu desempenho. Qualquer atraso
nas atualizações de extração significa que sua equipe não está vendo os números
mais atualizados. Você pode adicionar novos processadores em segundo plano a
qualquer nó que já tenha pelo menos um processador em segundo plano ou VizQL
Server, além de aumentar a taxa de transferência das atualizações de extração, aju-
dando a garantir que os números sejam atualizados à medida que sua equipe ter-
mina o trimestre. Posteriormente, após o envio trimestral, você pode reduzir
novamente as instâncias do processador em segundo plano para retornar o Tableau
Server para sua configuração original.

l VizQL Server: da mesma forma, se o Tableau Server não puder monitorar as atu-
alizações de exibição, você poderá adicionar rapidamente novas instâncias do VizQL
Server a qualquer nó que já tenha pelo menos uma instância do VizQL Server ou pro-
cessador em segundo plano configurada. No exemplo do processador em segundo
plano acima, talvez você queira remover temporariamente os VizQL Servers para
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acomodar novos processadores em segundo plano e adicioná-los novamente antes
que os seus usuários possam usá-los.

Como fazer alterações de topologia dinâmica

Você pode fazer alterações de topologia dinâmica usando a interface do usuário daWeb do

TSMou na linha de comando. Para usar a interface do usuário daWeb, entre no TSM

usando um navegador e, na guia Configuração, atualize o número de instâncias do pro-

cessador em segundo plano ou do VizQL Server para o nó que está atualizando. Para obter

detalhes, consulte Configurar nós. Para fazer suas alterações usando a CLI do TSM, em um

prompt de comando, execute o comando tsm topology set-process. Para obter detalhes,

consulte Alteração do número de processos em umnó.

Impacto das alterações de topologia dinâmica

Ao fazer alterações de topologia dinâmica que removem instâncias existentes do VizQL Ser-

ver ou do processador em segundo plano, essas instâncias serão removidas ime-

diatamente. Esteja ciente dos possíveis impactos aos usuários e às tarefas em execução no

momento:

l Processador em segundo plano: todas as tarefas em execução nomomento serão

encerradas. A lógica de repetição normal do Tableau Server reiniciará essas tarefas,

usando outra instância do processador em segundo plano.

l VizQL Server: todas as sessões ativas nomomento serão encerradas. Os usuários

poderão ver umamensagem de erro. A atualização do navegador deve corrigir o erro.

Práticas recomendadas

OTableau recomenda testar qualquer alteração de topologia dinâmica que planeja usar,

antes de implementá-las no ambiente de produção. Isso o ajudará a entender com-

pletamente os possíveis impactos para os usuários e para as atualizações agendadas e as

inscrições, além de permitir que você aproveite commais eficiência a flexibilidade oferecida

pela topologia dinâmica.
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Automatização das alterações de topologia dinâmica

Você pode automatizar as alterações de topologia dinâmica. Por exemplo, se você tiver a

maior parte das atualizações de extração agendadas para noite e souber que o servidor

tem capacidade extra porque os usuários não estão conectados, você pode usar um script

ou outra ferramenta automatizada de implantação para adicionar instâncias do pro-

cessador em segundo plano quando elas podem ser usadas commais eficiência e removê-

las antes do início do dia de trabalho.

Para obter automaticamente o status dos processos, use o comando tsm status -v e

analise a saída no script. Como alternativa, você pode usar a REST API do TSMpara obter

o status do servidor. A API está atualmente em alfa. Para obter mais detalhes, consulte

Obter status do servidor.

Um script de amostra para definir quatro instâncias do processador em segundo plano no

node2 pode ser semelhante ao seguinte:

echo Adding/Removing Processes

tsm topology set-process -pr backgrounder -n node2 -c 4

tsm pending-changes apply

echo Done!

Informações adicionais

Processos do Tableau Server

Limites de processo do servidor

Quando você reconfigura os processos do Tableau Server, há um limite na quantidade que

você pode aumentar o número de instâncias de processo. Por padrão, o limite é definido

para oito. Se o seu computador tiver RAMe núcleos de CPU suficientes e você quiser ir

além deste limite, é possível alterar o limite usando a opção de configuração ser-

vice.max_procs. Para cada instância de processo, o Tableau recomenda que o com-

putador executando o processo tenha pelomenos 1GB deRAMe 1 núcleo de CPU lógico.

Para alterar o númeromáximo de processos permitidos:
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1. Digite o seguinte comando, onde number é o númeromáximo de instâncias de pro-

cesso que você deseja permitir:

tsm configuration set -k service.max_procs -v <number>

Por exemplo:

tsm configuration set -k service.max_procs -v 10

2. Em seguida, digite:

tsm pending-changes apply

Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

Portas do Tableau Services Manager

Os processos e serviços que compõemo Tableau ServicesManager (TSM) e o Tableau Ser-

ver noWindows usam várias portas para se comunicar. Por padrão, amaioria dessas portas

é atribuída (mapeada) dinamicamente de um intervalo de portas predefinido. As atribuições

de portas são feitas para cada serviço ou processo na instalação. Você pode controlar as

portas usadas de diferentesmaneiras.

Um pequeno subconjunto de processos não usa omapeamento dinâmico de portas e se

comporta demaneira exclusiva. Para obter mais informações, consulte Portas que não

estãomapeadas dinamicamente abaixo.
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Observação: essa operação inclui etapas que talvez precisem ser executadas com a

linha de comando do TSM. Para usar a CLI do TSM, é necessário ter acesso de admi-

nistrador à linha de comando em umdos nós em sua instalação e credenciais de admi-

nistrador do TSMpara executar comandos do TSM.

Requisitos do firewall

Se você estiver executando um firewall no computador onde o Tableau Server será ins-

talado, você precisará abrir as seguintes portas padrão para o tráfego do Tableau Server.

Todos os números de porta, exceto 443, podem ser alterados.

Porta TCP/UDP Usada por ...

TIPO DE INSTALAÇÃO

Todos

Distribuída /
Alta dis-
ponibilidade

80 TCP Gateway X

443 TCP SSL. Quando o Tableau Server estiver
configurado para SSL, o servidor de
aplicativos redirecionará as soli-
citações para essa porta. Não altere
essa porta.

X

8850 TCP Tableau Services Manager. X

8060 TCP Banco de dados do PostgreSQL. X

8061 TCP Porta de verificação de backup do Post-
greSQL

X

8000-
9000

TCP Intervalo de portas reservado por
padrão para mapeamento dinâmico
de processos do Tableau

X
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Porta TCP/UDP Usada por ...

TIPO DE INSTALAÇÃO

Todos

Distribuída /
Alta dis-
ponibilidade

27000-
27009

TCP Intervalo de portas usado pelo
Tableau Server para serviço de Licen-
ciamento. Esse intervalo deve estar
aberto no nó que executa o serviço de
Licenciamento e acessível por meio de
outros nós. Por padrão, o nó inicial exe-
cuta o serviço de Licenciamento.

X

Atribuição de porta

Há duas abordagens que você pode usar para a atribuição ou omapeamento de portas no

TSM:

l Atribuição dinâmica de portas. Esse é o padrão e exige uma intervenção mínima
do administrador.

l Atribuição manual de porta. Esta opção exige que um administrador atribua indi-
vidualmente cada porta.

Se você alterar as atribuições de porta e estiver executando um firewall local, consulte Con-

figuração do firewall local .

Atribuição dinâmica de portas

Você pode controlar quais portas são usadas, alterando o intervalo de portas disponíveis

para o processo de atribuição dinâmica. Fazer issomantém a atribuição dinâmica de porta,

mas restringe as portas que podem ser selecionadas. Com a atribuição dinâmica de portas

ativa, ainda é possível atribuir portas para determinados processosmanualmente. Esta abor-

dagem permite atribuir portas específicas a processos específicos, deixando as outras para

omapeamento dinâmico. Usar omapeamento dinâmico, com ou sem a atribuição individual

de algumas portas, é a abordagemmais fácil e deve atender grande parte das necessidades
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damaioria dos clientes. As portas atribuídas dinamicamente sãomantidas se a con-

figuração do Tableau Server for exportada.

Por padrão, as portas são atribuídas para cada serviço ou processo de portas disponíveis

entre 8000 e 9000. Essa atribuição é realizada quando os serviços são instalados pela pri-

meira vez em umnó. Depois que o Tableau Server for inicializado, você poderá ver quais

portas estão sendo usadas por quais serviços ou processos, executando este comando:

tsm topology list-ports

Se tiver um cluster com vários nós, as portas em todos os nós serão listadas.

Alteração do intervalo de portas

Para organizações com requisitos específicos para as portas em uso, amaneiramais fácil

de controlar a atribuição é alterar o intervalo no qual as portas são dinamicamente sele-

cionadas. É necessário fazer isso na instalação, especificando uma portamínima emáxima

para o intervalo no arquivo de configuração.

Observação: o tamanhomínimo permitido para o intervalo de portas dependerá da
instalação do seu servidor e da quantidade de serviços ou processos em execução.

Como uma prática recomendada geral, você não deve restringir muito o intervalo, pois

a atribuição de porta é realizada com a seleção de portas aleatórias dentro do intervalo

e, caso não permita um intervalo grande o suficiente, a seleção poderá não encontrar

uma porta disponível.

Para limitar o intervalo no qual as portas disponíveis são selecionadas para portas entre

8300 e 8600, seu arquivo de configuração deve incluir uma entrada semelhante a esta:

"configKeys": {

"ports.range.min": "8300",

"ports.range.max": "8600"

}
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Bloqueio de portas específicas dentro do intervalo

Começando pela versão 2021.1.0, você pode especificar certas portas que estão dentro do

intervalo atribuído dinamicamente, mas que não devem ser usadas pelo Tableau. Isso é útil

se você tiver outro software em seus computadores comTableau Server que dependem de

portas dentro do intervalo que o Tableau está usando.

Para especificar portas dentro do intervalo que não devem ser usadas pelo TSMe pelo

Tableau Server, use a chave de configuração ports.blocklist:

tsm configuration set -k ports.blocklist -v <port>[,<port>,<-

port>]

Por exemplo:

tsm configuration set -k ports.blocklist -v 8000,8088, 8090

Desativação da atribuição dinâmica de portas

Se precisar de um controle de atribuição de portasmaior do que o que pode ser obtido com

uma combinação de restrição ao intervalo de portas e atribuição individual de portas, é pos-

sível desativar omapeamento dinâmico de portas na configuração inicial do servidor. Desa-

tivar omapeamento dinâmico de portas exige que você atribuamanualmente cada porta

para cada processo. Por isso, não recomendamos essa abordagem, amenos que você pre-

cise controlar todas as atribuições de porta.

Se você desabilitar omapeamento de portas dinâmicas, deverá configurar a porta para

cada processo em cada nó da instalação.

Para desativar omapeamento dinâmico, o arquivo de configuração deve incluir uma entrada

semelhante a esta:

"configKeys": {

"service.port_remapping.enabled": false

}
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Importante: ao desativar as atribuições de porta dinâmica, o intervalo de portas do ser-
viço de Licença não é incluído. Esse intervalo (27000-27009) deve estar aberto no nó

que executa o serviço de Licença e deve ser acessível de outros nós. Por padrão, o nó

inicial executa o serviço de Licenciamento.

Atribuição manual de porta

Você pode desativar completamente a atribuição automática de portas e atribuir uma porta

para cada processo individualmente. Se fizer isso, você deverá atribuir uma porta para

cada processo em todos os nós. É possível atribuir portas em umarquivo de configuração

ao instalar os processos pela primeira vez ou após a instalação, usando um comando do

TSM. Somente as portas atribuídas na instalação do processo sãomantidas ao exportar a

configuração do Tableau Server.

Você pode especificar portas individuais para processos específicos, com omapeamento

dinâmico ativado ou não. Você pode fazer isso se quiser que um processo utilize uma deter-

minada porta ou se tiver desativado omapeamento dinâmico. Há duasmaneiras de espe-

cificar portas para os processos: durante ou após a instalação.

Configuração de portas durante a instalação

Recomendamos configurar a atribuição de porta durante o processo de instalação, con-

forme descrito aqui. Alterar portar depois da instalação é um processomais complexo

Para configurar portas durante a instalação, crie um arquivo json que especifique sua con-

figuração de porta. Esse processo é semelhante à definição de um intervalo de portas não

padrão, mas em vez disso, você especifica uma determinada porta para um serviço ou pro-

cesso específico. Se for atribuir portas específicas, esta abordagem será a formamais

robusta de fazer isso, pois omapeamento de portas serámantido ao exportar a con-

figuração e a topologia do servidor usando o comando tsm settings export.

Para definir as portas na instalação, adicione as informações ao arquivo de configuração

para especificar o nó (workerN), o processo (servicename) e a ID da instância (
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instanceid), o tipo de porta (porttype) e a porta a ser usada. O formato é semelhante

a este:

workerN.{servicename}_{instanceid}.{porttype}.port:X

Onde:

l workerN é um parâmetro opcional e identifica o nó ao qual o remapeamento se
aplica. Os números de nó começam com zero (0).
Recomendamos não incluir este parâmetro, a menos que precise mapear diferentes
portas para um mesmo serviço em nós diferentes. Se deixar esse parâmetro desa-
tivado, poderá mapear uma porta de serviço no nó inicial ou mapear a mesma porta
de serviço em vários nós.

l servicename é o nome do processo ou serviço que usará a porta.
l instanceid é a instância do processo. Se for configurar várias instâncias de um
processo em um nó, precisará incrementar esse valor para cada instância. Comece a
instanceid em zero (0) e incremente-a em um (1) para cada instância do processo.
Para serviços que instalam somente uma única instância em um determinado nó, isso
deve ser desativado.

l porttype Caso esteja configurando a porta principal, não inclua essa opção.
l port é a porta que o processo ou serviço deverá usar.

Por exemplo, para definir a porta da primeira instância do processo de armazenamento de

arquivos no nó inicial para 8500, você deve incluir uma entrada do arquivo de configuração

semelhante a esta:

"configKeys": {

"filestore_0.port: "8500"

}

Oexemplo acima não inclui o parâmetro workerN opcional, por isso define a porta em todos

os nós no cluster. Tambémnão inclui a opção porttype, porque define a porta principal do

armazenamento de arquivos.
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Importante: ao especificar as alterações de porta com umarquivo de configuração,

você deve incluir o parâmetro --force-keys com o comando tsm settings

import.

Configuração de portas depois da instalação

Se precisar alterar portas depois da instalação do Tableau Server, use o comando tsm

topology set-ports. Essa abordagem permite especificar uma porta para um pro-

cesso específico após a instalação do processo. Você está restringido pelos seguintes limi-

tes:

l Você deve definir as portas individualmente em cada nó.

l Após definir uma porta individual, e´necessário executar o tsm restart.
l The port assignments are not preserved if you need to import a Tableau Server con-
figuration using tsm settings import.

l Os nomes de porta usam uma sintaxe diferente para comandos do tsm do que a sin-
taxe para configKeys. A tabela ao final deste tópico fornece uma referência de sin-
taxe.

Por exemplo, para definir uma segunda instância do armazenamento de arquivos no nó ini-

cial para usar a porta 8500:

tsm topology set-ports --node-name node1 --port-name filestore

--port-value 8500 --instance 2

Oexemplo a seguir mostra como usar comandos abreviados para definir as portas JMX:

tsm topology set-ports -n node1 --port-name vizqlserver:jmx.rmi

-pv 9403 -i 1

tsm topology set-ports -n node1 --port-name vizqlserver:jmx -pv

9404 -i 2
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Observação: as entradas de porta não são validadas ao inserí-las. Dessa forma, se
usar uma porta já atribuída ou se digitar a sintaxe de um comando de forma errada, o

Tableau não apresentará o erro até que reinicie. Após reinicializar, poderá ocorrer o

erro genérico: Falha na tarefa async ed reconfiguração.

Caso adicione um portname:type incorreto com uma porta válida, não será possível

excluir a entrada incorreta. Para atualizar a porta, é necessário reatribuir uma porta não

usada a esse valor para liberá-la novamente.

Portas que não estão mapeadas dinamicamente

O repositório do Tableau Server usa duas portas que não estãomapeadas dinamicamente.

Cada uma tem uma porta padrão que pode ser substituída usando o comando tsm con-

figuration set e um parâmetro específico do processo.

Nomes de
porta

Porta (padrão) Descrição

pgsql.port 8060 Porta para o repositório do Tableau (banco
de dados PostgreSQL).

Para substituir esta porta:

tsm configuration set -k

pgsql.port <port>

pgsql.verify_
restore.port

8061 Porta para verificar a integridade de um
backup de repositório.

para substituir esta porta:

tsm configuration set -k

pgsql.verify_restore.port

<port>
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Como essas portas não usam o sistema demapeamento dinâmico de portas, elas não são

mostradas na saída do comando tsm topology list-ports. Para ver o valor delas,

é necessário usar o comando tsm configuration get -k <config.value>. Por

exemplo:

tsm configuration get -k pgsql.port

Portas mapeadas dinamicamente

Esta tabela lista os processos ou serviços que usam portasmapeadas dinamicamente.

Nomes de porta: sintaxe
para arquivo json (con-
figKeys)

Nomes de porta: sintaxe para
tsm CLI 

Descrição

appzookeeper_0.client.port appzookeeper:client Porta de cliente do
Serviço de coor-
denação.

appzookeeper_0.peer.port appzookeeper:peer Porta com par do
Serviço de coor-
denação.

appzookeeper_0.le-
ader.port

appzookeeper:leader Porta líder do Ser-
viço de coor-
denação.

backgrounder_0.port processador em segundo plano Porta principal do
processador em
segundo plano.

backgrounder_0.de-
bug.port

backgrounder:debug Porta de depuração
do processador em
segundo plano.

backgrounder_0.jmx.port backgrounder:jmx Porta jmx do pro-
cessador em
segundo plano. 
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Nomes de porta: sintaxe
para arquivo json (con-
figKeys)

Nomes de porta: sintaxe para
tsm CLI 

Descrição

backgrounder_0.jmx.r-
mi.port

backgrounder:jmx.rmi Porta jmx rmi do pro-
cessador em
segundo plano.

backgrounder_0.re-
com-
mendations.trainer.port

back-
groun-
der:recommendations.trainer

Porta de reco-
mendações do pro-
cessador em
segundo plano.

backuprestore.port backuprestore Porta do serviço de
backup/-
restauração.

cacheserver_0.port cacheserver Porta do servidor de
cache.

clustercontroller.status.port clustercontroller:status Porta de status do
controlador do clus-
ter.

clus-
tercontroller.storage.port

clustercontroller:storage Porta de arma-
zenamento do con-
trolador do cluster.

databasemaintenance.port databasemaintenance Porta de manu-
tenção do banco de
dados.

dataserver_0.port dataserver Porta principal do
servidor de dados.

dataserver_0.debug.port dataserver:debug Porta de depuração
do servidor de
dados.
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Nomes de porta: sintaxe
para arquivo json (con-
figKeys)

Nomes de porta: sintaxe para
tsm CLI 

Descrição

dataserver_0.jmx.port dataserver:jmx Porta jmx do ser-
vidor de dados.

dataserver_0.jmx.rmi.port dataserver:jmx.rmi Porta jmx rmi do ser-
vidor de dados.

filestore.port filestore Porta principal do
Armazenamento de
arquivo.

filestore.status.port filestore:status Porta de status do
Armazenamento de
arquivo.

gateway.port gateway Porta de gateway.
Isso retorna ao
padrão 80 e, se não
estiver disponível,
assume 8080. Se
não estiver dis-
ponível, tentará
8000. Essa sequên-
cia é seguida com a
atribuição dinâmica
de porta habilitada
ou não. Se
nenhuma dessas
portas estiver dis-
ponível e o mape-
amento dinâmico
estiver habilitado,
ele assume uma
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Nomes de porta: sintaxe
para arquivo json (con-
figKeys)

Nomes de porta: sintaxe para
tsm CLI 

Descrição

porta disponível
dentro do intervalo
definido. A porta de
gateway deve ser
idêntica em todos
os nós de um clus-
ter com vários nós,
portanto, se a porta
80 for selecionada
no nó inicial, esta
será a porta usada
em todos os nós e,
se ela estiver indis-
ponível em um dos
outros nós, ocorrerá
uma falha na sele-
ção da porta de
gateway

hyper.port hyper Porta principal do
processador de
dados.

hyper.connection.port hyper:connection Porta de conexão
do processador de
dados.

licenseservice.vendor_dae-
mon.port

licenseservice:vendor_daemon Porta daemon do
fornecedor de ser-
viços de licen-
ciamento. Usada
para comunicações
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Nomes de porta: sintaxe
para arquivo json (con-
figKeys)

Nomes de porta: sintaxe para
tsm CLI 

Descrição

relacionadas ao
licenciamento entre
nós, em uma ins-
talação de vários
nós.

samlservice.port samlservice Porta do serviço
SAML.

searchserver.port searchserver Porta principal do
servidor de pes-
quisa.

searchserver.debug.port searchserver:debug Porta de depuração
do servidor de pes-
quisa.

searchserver.jmx.port searchserver:jmx Porta jmx do ser-
vidor de pesquisa.

searchserver.jmx.rmi.port searchserver:jmx:rmi Porta jmx rmi do ser-
vidor de pesquisa.

searchserver.startup.port searchserver:startup Porta de ini-
cialização do ser-
vidor de pesquisa.

siteimportexport.port siteimportexport Porta de impor-
tação/exportação
do site.

tabadmincontroller.port tabadmincontroller Porta do Con-
trolador TSM.

tabad- tabadminagent:columbo Porta de descoberta
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Nomes de porta: sintaxe
para arquivo json (con-
figKeys)

Nomes de porta: sintaxe para
tsm CLI 

Descrição

minagent.columbo.port de serviço do
Agente de admi-
nistração

tabad-
minagent.filetransfer.port

tabadminagent:filetransfer Porta de trans-
ferência de arquivo
do Agente TSM.

vizportal_0.au-
thentication.port

vizportal:authentication Porta de auten-
ticação do servidor
de aplicativos.

vizportal_0.au-
thorization.port

vizportal:authorization Porta de auto-
rização do servidor
de aplicativos.

vizportal_0.main-
tenance.port

vizportal:.maintenance Porta de manu-
tenção do servidor
de aplicativos.

vizportal_0.mi-
croservice.extensions.port

vizportal:.microservice:extensions Porta de extensões
do servidor de apli-
cativos.

vizportal_0.monolith_grpc.-
port

vizporta:monolith_grpc Porta GRPC do ser-
vidor de aplicativos.

vizportal_0.publishing.port vizportal:publishing Porta de publicação
do servidor de apli-
cativos.

vizportal_0.re-
commendations.port

vizportal:recommendations Porta de reco-
mendações do ser-
vidor de aplicativos.
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Nomes de porta: sintaxe
para arquivo json (con-
figKeys)

Nomes de porta: sintaxe para
tsm CLI 

Descrição

vizportal_0.port vizportal Porta principal do
servidor de apli-
cativos.

vizportal_0.debug.port vizportal:debug Porta de depuração
do servidor de apli-
cativos.

vizportal_0.jmx.port vizportal:jmx Porta jmx do ser-
vidor de aplicativos.

vizportal_0.jmx.rmi.port vizportal:jmx.rmi Porta jmx rmi do ser-
vidor de aplicativos.

vizqlserver_0.port vizqlserver Porta principal do
servidor VizQL.

vizqlserver_0.debug.port vizqlserver:debug Porta de depuração
do servidor VizQL.

vizqlserver_0.jmx.port vizqlserver:jmx Porta jmx do ser-
vidor VizQL.

vizqlserver_0.jmx.rmi.port vizqlserver:jmx.rmi Porta jmx rmi do ser-
vidor VizQL.

Habilitar as portas JMX

Para ajudá-lo a lidar com umproblema no Tableau Server, o Suporte do Tableau poderá

solicitar que você habilite as portas JMX do servidor. Essas portas podem ser usadas para

omonitoramento e a solução de problemas, geralmente com uma ferramenta como o JCon-

sole. Nas versões 2022.1 e posteriores, as portas JMX podem ser habilitadas com
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segurança e este é ométodo recomendado. Nas versões anteriores a 2022.1, você só pode

habilitar as portas não seguras.

Habilitar as portas do JMX seguro

A partir da versão 2022.1 do Tableau Server, você pode ativar as portas JMX com segu-

rança. Este procedimento explica como habilitar o JMX seguro. Para ativar o JMX em

versões anteriores, consulte Habilitar as portas do JMX não seguro abaixo.

Para habilitar as portas do JMX seguro no Tableau Server:

1. Abra um prompt de comando como usuário com acesso de administrador ao com-

putador em que o TSMestá instalado.

2. Execute este comando:

tsm maintenance jmx enable

Ocomando tem várias opções que você pode fornecer ao executá-lo. Se você não for-

necer nenhuma opção ao executar o comando, serão solicitadas opções com base

nas respostas fornecidas.

Por exemplo:

C:\Windows\system32>tsm maintenance jmx enable

We do not recommend you enable JMX unsecured on a pro-

duction environment. Would you like to enable security fea-

tures for JMX?

(y/n): y

JMX access is readonly by default. Would you like to add

readwrite access?

(y/n): n

Would you like to enable SSL?

(y/n): y

Would you like to require client authentication (mTLS)?

(y/n): n

Enabling JMX with the specified settings. This will perform
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a server restart. Do you want to continue?

(y/n): y

Starting enable JMX asynchronous job.

Para obter mais informações sobre o comando e suas opções, consulte tsmmain-

tenance jmx enable.

Habilitar as portas do JMX não seguro

Para versões do Tableau Server anteriores a 2022.1.0, se você estiver ativando portas do

JMX, elas só poderão ser ativadas desprotegidas.

Importante habilitar as portas do JMX não seguro pode representar algum risco de

segurança. É altamente recomendável usar JMX seguro. Se você não tiver uma ver-

são do Tableau Server compatível com isso, esteja ciente do risco e reduza-o limitando

o acesso às portas do JMX aomenor número de clientes que for prático para o seu

cenário. Normalmente se limita o acesso por meio das regras de firewall do host, um

dispositivo de segurança externo ou regras de roteamento.

Para habilitar as portas do JMX no Tableau Server:

1. Interrompa o servidor.

2. Insira o seguinte comando:

tsm configuration set -k service.jmx_enabled -v true

3.

Aplique as alterações pendentes:

tsm pending-changes apply
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Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pen-

ding-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma

reinicialização. Esse prompt será exibidomesmo que o servidor esteja parado,

porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --

ignore-prompt, mas isso não altera o comportamento de reinicialização. Se as

alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem umprompt.

Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.

4. Reinicie o Serviço de coordenação e o Controlador de administração do TSM:

net stop appzookeeper_0

net start appzookeeper_0

net stop tabadmincontroller_0

net start tabadmincontroller_0

Observação: você deve executar esses comandos como administrador em um

prompt de comando. Dependendo da configuração do computador, talvez seja

necessário executá-los na pasta C:\Windows\System32.

Pode demorar algunsminutos para tabadmincontroller reiniciar. Se você tentar apli-

car alterações pendentes na próxima etapa, antes que o controlador tenha reiniciado

completamente, o TSM não conseguirá se conectar ao controlador. Use o comando

tsm status -v para garantir que o controlador esteja funcionando. OControlador

de administração do Tableau Server deve ser listado como "em execução".

5. Inicie o servidor.

Como as portas JMX são determinadas

Como padrão, as portas JMX atribuídas dinamicamente, de dentro de uma faixa de portas

disponíveis. Para obter detalhes sobre como a atribuição de porta é feita, e como substituir o

mapeamento dinâmico, consulte Portas do Tableau ServicesManager.
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Referência da linha de comando ATRDiag.exe

Você pode usar o utilitário da linha de comando ATRDiag para gerenciar problemas de

licenciamento relacionados ao gerenciamento de licenças baseadas em logon e aos recur-

sos de ART (Autorização para execução).

Sinopse

ATRDiag -dumpATR -showAll -showVerbose -product ["Tableau Desk-

top"]["Tableau Prep"]["Tableau Server"]

-subProduct {subProduct} -version {version} -setVersion {ver-

sion}

-log [Trace][Debug][Info][Warn][Error][Fatal][Off] -status -

deleteAllATRs

-deleteInvalidATRs -deleteATR {atrIdToDelete}

-enableATRFeature -disableATRFeature -enableLBLMFeature -disa-

bleLBLMFeature

-requireLBLMFeature -setDuration {seconds}

Observação: todas as opções de ATRDiag não diferenciammaiúsculas eminúsculas.

Opções

-dumpATR

Exibe uma ATR (autorização para execução) válida no prompt de comando (se esti-
ver presente). Usa -version/-product/-subProduct/-version para controlar
qual ATR é despejada se mais de uma for válida.

-showAll
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Enumera o conteúdo do registro para ver ATRs disponíveis (algumas das quais
podem não ser válidas).

-showVerbose

Enumera o conteúdo do registro e usa -version/-product/-subProduct/-ver-
sion para fornecer por produto.

-product ["Tableau Desktop"]["Tableau Prep"]["Tableau Server"]

O padrão é "Tableau Desktop". Deve especificar "Tableau Server" para exibir o Ser-
vidor ATR.

Por exemplo: atrdiag -product "Tableau Server"

-subProduct {subProduct}

O padrão é "Profissional".

-version {version}

Sem padrão; um valor válido para este campo é "Tableau 2021.1".

-setVersion {version}

Persiste um valor padrão para -version.

-log [Trace][Debug][Info][Warn][Error][Fatal][Off]
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Exibe informações de registro de ATR.

-status

Fornece status de recurso de ATR (ativado ou desativado), o servidor de licença e
despeja a ATR.

-deleteAllATRs

Remove todas as ATRs presentes na máquina.

-deleteInvalidATRs

Remove todas as ATRs inválidas.

-deleteATR {atrIdToDelete}

Remove uma ATR por ID.

-enableATRFeature

Liga o recurso de ATR. Deve executar como administrador. Para uso em Tableau
Desktop somente.

-disableATRFeature

Desliga o recurso de ATR. Deve executar como administrador. Para uso em Tableau
Desktop somente.

-enableLBLMFeature

Liga gerenciamento de licenças baseadas em logon(LBLM). Deve executar como
administrador.

-disableLBLMFeature
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Desliga gerenciamento de licenças baseadas em logon (LBLM). Deve executar como
administrador.

-requireLBLMFeature

Define o recurso gerenciamento de licenças baseadas em logon (LBLM) conforme
necessário. Deve executar como administrador.

-setDuration {seconds}

Define ATRRequestedDurationSeconds para segundos. Deve executar como admi-
nistrador.

Opções globais

-h, --help

Opcional.

Exibir a ajuda do comando.

tabadmin

A partir da versão 2018.2, o Tableau Server noWindows usa o Tableau ServicesManager

(TSM). OTSM substitui o utilitário de comando legado tabadmin e a ferramenta de con-

figuração do Tableau Server. Se você tiver instalado ou atualizado para o Tableau Server

noWindows 2018.2 ou posterior, precisará usar o TSMpara configurar e gerenciar o

Tableau Server. Para obter mais informações sobre o TSM, consulte Migrar do Tabadmin

para a CLI do TSM.

Contas e permissões do Windows

Este tópico descreve as contas usadas pelo Tableau Server e as permissões de pasta defi-

nidas pela instalação do Tableau Server.
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Contas

As seguintes contas são usadas pelo Tableau Server:

Conta de administrador local: a conta que você usa para instalar o Tableau Server deve
ser membro do grupo de administradores locais. Para executar comandos do TSMou aces-

sar a UI daWeb do TSM, a conta deve ser membro do grupo do administrador local. Con-

sulte Fazer logon na interface do usuário naWeb do Tableau ServicesManager.

A conta de serviço Run As: Muitos serviços são executados na conta que está con-
figurada como conta de serviço Run As. Por padrão, a conta Serviço de rede é configurada

como a conta de serviço Run As. No entanto, se o Tableau Server precisar acessar recur-

sos no Active Directory, será necessário configurar a conta de serviço Run As para usar

uma conta de usuário do Active Directory. Quando você especifica uma conta de usuário

de domínio para a conta de serviço Run As, o Tableau Server definirá as permissões ade-

quadas no computador local para a conta de usuário que você tiver especificado. A conta

não deve ser membro do grupo de administradores locais. Para obter mais informações,

consulte Conta de serviço Run As.

Serviço de rede: Os seguintes serviços são sempre executados como serviço de rede:

l Serviço de coordenação do Tableau Server

l Serviço de arquivo do cliente do Tableau Server

l Controlador de administração do Tableau Server

Serviço local: O serviço de licenciamento é executado na conta Serviço local.

Sistema: O serviço de agente de administração do Tableau Server é executado na conta

Sistema. O serviço Agente de administração é responsável pela instalação, configuração e

monitoramento de serviços.

Permissões

OWindows atribui permissões padrão à raiz de cada disco rígido. Essas permissões são

definidas para serem herdadas por subpastas e arquivos. A funcionalidade do Tableau Ser-

ver depende dessesmodelos de permissão para instalações padrão:
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l Grupo de administradores locais: esse grupo recebe permissão completa para todos
os diretórios do computador. A conta System pertence implicitamente ao grupo de
administradores locais. Como observado na seção anterior, a conta que você usa
para instalar e executar o TSM deve ter acesso total ao computador, conforme con-
cedido pela associação no grupo de Administradores locais. No entanto, depois de ins-
talar o Tableau Server, você pode especificar um grupo Windows para administração
do TSM. Consulte Configurar um grupo de administração do TSMpersonalizado.

l O grupo de usuários locais recebe permissões de leitura e execução. A conta espe-
cificada como a conta de serviço Run As deve ser membro do grupo de usuários
locais. O Serviço de rede e o Serviço local pertencem implicitamente ao grupo de usu-
ários locais.

Para obter mais informações sobre como a estrutura do diretório é implementada em uma

instalação personalizada, consulte Antes da instalação....

Alterações nas opções de instalação da linha de comando
para a instalação do Tableau Server

Oprograma de Instalação do Tableau Server noWindows foi reformulado para a versão

2019.4. Várias opções de instalação da linha de comando foram alteradas. Se você auto-

matizou a instalação ou atualização do Tableau Server em uma versão anterior a 2019.4.0,

não deixe de revisar as alterações abaixo para atualizar o processo para o novo instalador.

Para obter uma lista completa das opções da linha de comando da Configuração do

Tableau Server, consulte Instalar switches e propriedades do Tableau Server.

Switch do instalador do
servidor anterior à ver-
são 2019.4

Switch/propriedade do instalador do
Servidor 2019.4 e posterior

Obser-
vações

/silent /passive Executar a
instalação
em modo de
feedback
não super-
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Switch do instalador do
servidor anterior à ver-
são 2019.4

Switch/propriedade do instalador do
Servidor 2019.4 e posterior

Obser-
vações

visionado. As
caixas de diá-
logo e as
interfaces do
usuário são
exibidas,
mas não é
possível inte-
ragir com
elas.

/verysilent /quiet | /silent Executar a
instalação
em modo
totalmente
silencioso e
não super-
visionado. As
caixas de diá-
logo e inter-
faces do
usuário não
são exibidas.

/suppressmsgboxes não disponível Não dis-
ponível em
2019.4 e pos-
terior.

/norestart

/dir="path" INSTALLDIR="path" agora o
switch é uma
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Switch do instalador do
servidor anterior à ver-
são 2019.4

Switch/propriedade do instalador do
Servidor 2019.4 e posterior

Obser-
vações

propriedade

/datadir="path" DATADIR="path" agora o
switch é uma
propriedade

/accepteula ACCEPTEULA=1|0 agora o
switch é uma
propriedade

/bootstrapfile BOOTSTRAPFILE="file" agora o
switch é uma
propriedade

/em-
bed-
dedcredential=true|false

EMBEDDEDCREDENTIAL=1|0 agora o
switch é uma
propriedade

/controllerport CONTROLLERPORT=<port> agora o
switch é uma
propriedade

/versionfile não disponível Não dis-
ponível em
2019.4 e pos-
terior.

não disponível COORDINATIONSERVICECLIENTPORT-
T=<port>

Novo a partir
a versão
2019.4.0

não disponível COORDINATIONSERVICEPEERPORT-
T=<port>

Novo a partir
a versão
2019.4.0
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Switch do instalador do
servidor anterior à ver-
são 2019.4

Switch/propriedade do instalador do
Servidor 2019.4 e posterior

Obser-
vações

não disponível COORDINATIONSERVICELEADERPORT-
T=<port>

Novo a partir
a versão
2019.4.0

não disponível LICENSESERVICEVENDORDAEMONPOR-
T=<port>

Novo a partir
a versão
2019.4.0

Saída de ajuda para script upgrade-tsm

Oconteúdo de ajuda a seguir é a saída da execução do comando a seguir:

upgrade-tsm.cmd -h

Oscript upgrade-tsm está instalado no Tableau\Tableau Ser-

ver\Packages\scripts.<version_code>.

Saída

Usage: upgrade-tsm --accepteula [optional arguments]

Upgrade Tableau Server cluster to version <version number>.

This script should be run from any Tableau Server cluster node

after Tableau Server <version number> package

has been installed on all nodes.

REQUIRED

--accepteula Indicate that you have

accepted the End User License Agreement (EULA).

You can find the EULA in docs directory
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-u <value>, --username=<value> TSM administrator user

name. Required if it is run using a non-TSM administrator

account on the initial node, or if upgrading from a version

prior to 2019.2.

-p <value>, --password=<value> TSM administrator

password. Required if the --username option is specified.

If a password is required but not provided, you will be

prompted for the password.

OPTIONAL

--debug Print each command as it

is run for debugging purposes. Produces extensive

output.

--trust-admin-controller-cert Do not validate the ser-

ver certificate.

--no-prompt Suppress script prompts.

You will only be prompted for missing required

parameters, for example, if you specify a user name but not

a password. If the

script needs to stop or restart Tableau Server it will do

so without warning or

prompting. Use this if you automate the upgrade, for exam-

ple, with a script.

--external-repository-config-file=filename

Required if upgrading from a Tableau Server to a version of

Tableau Server

that uses a later major version of PostgreSQL and is con-

figured to use an

external repository. The filename is a configuration file

describing a new

instance of the external repository. The new repository

should use the same

type of external service as the current external
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repository, but with the

supported version of PostgreSQL.

--external-repository-cert-file=filename

Required if upgrading from a Tableau Server to a version

of Tableau Server

that uses a later major version of PostgreSQL and is con-

figured to use an

external repository. The filename is an SSL (X509) cer-

tificate file for the new

external repository. The new repository should use the

same type

of external service as the current external repository,

but with the

supported version of PostgreSQL.

Visualizar versão do servidor

A versão do Tableau Server que você está executando é importante: Ela determina a fun-

cionalidade e os recursos aos quais você tem acesso. A versão tambémé importante ao

atualizar, pois, em alguns casos, a forma como você atualizada depende de qual versão

você está atualizando e para qual versão atualizará. Saber a versão é fácil, uma vez que

aprende a localizá-la.

l Visualizar a versão no Tableau Server—Todos os usuários do servidor podem ver a

versão do Tableau Server nomenu de Ajuda, na interface do usuário naWeb do ser-

vidor.

l Visualizar a versão no Tableau ServicesManager (TSM)—Os administradores do

TSM podem visualizar as versões do TSM e do Tableau Server na linha de comando

(CLI) do TSM.
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Visualizar a versão do servidor a partir da interface do usuário na Web do
Tableau Server

l Enquanto conectado ao Tableau Server, clique no ícone de informações ( ) e

Sobre o Tableau Server.

A versão do Tableau Server está listada na caixa de diálogo Sobre o Tableau Server:

Visualizar a versão do servidor e a versão do TSM a partir da linha de
comando do TSM

1. Abra um prompt de comando como administrador no nó inicial (o nó onde o TSMestá

instalado).

2. Execute o seguinte comando:

tsm version
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A saída exibe as versões do Tableau ServicesManager (TSM) e do Tableau Server.

Por exemplo:

C:\>tsm version

Tableau Services Manager command line version

20182.18.1214.0751.

Tableau Server version 20182.18.1214.0751.

Versão curta, versão completa e version_code

Namaioria dos casos, quando precisar saber o número de versão, é preciso saber a ver-

são “curta”. Esse número de versão é apresentado na caixa de diálogo Sobre o Tableau

Server e é formado por três partes: versões principal, reduzida e demanutenção. A versão

curta tem este formato: nnnn.n.n. Por exemplo: 2018.2.5.

Uma versão completa inclui os números da versão principal e reduzida, assim como outras

informações específicas da criação, e tem o seguinte formato: nnnnn.nn.nnnn.nnnn,

por exemplo: 20182.18.1214.0751. Ao ver uma referência ao <version_code> nesta

documentação, significa a versão completa. A referênciamais comuma este version_

code, ou versão completa na documentação, é quando estamos discutindo os locais ou

caminhos de instalação para os scripts ou diretórios bin.

OTableau Server é instalado em uma pasta \packages, em locais que incluem a versão

completa no nome do caminho. Isso significa que está acessando um local dentro do dire-

tório \packages, é necessário incluir a versão completa. Por exemplo, a pasta

\scripts : Como padrão:C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\.

Por exemplo: C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.20182.18.1214.0751

Localizar o número da versão completa

Esta versão completa tambémé apresentada na caixa de diálogo Sobre o Tableau Server,

entre parênteses:
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Configurar a Integração de Einstein Discovery

Iniciando na versão 2021.1.0, o Tableau Server é compatível com a integração com o Eins-

tein Discovery, disponibilizando previsões do Einstein Discovery para criadores e visu-

alizadores de pastas de trabalho e painéis. A partir da versão 2021.2.0, as previsões do

Einstein Discovery tambémestão disponíveis ao criar fluxos naWeb.

OEinstein Discovery no Tableau é alimentado por salesforce.com. Consulte seu contrato

com a salesforce.com para obter os termos aplicáveis.

Para integrar o Einstein Discovery ao Tableau Server, existem várias etapas de con-

figuração necessárias, incluindo algumas no Tableau Server, e algumas na organização

Salesforce executando o Tableau CRM. Esta visão geral descreve essas etapas para

extensões do painel, extensões do Analytics e extensões do Tableau Prep e fornece links

para tópicos específicos com etapas para concluir a configuração do servidor.

Para obter detalhes sobre como usar as previsões do Einstein Discovery no Tableau, inclu-

indo requisitos de licenciamento e permissão, consulte Integrar as previsões do Einstein Dis-

covery no Tableau no Tableau Desktop e na Ajuda de Criação naWeb. Para obter

informações sobre como adicionar previsões em fluxos, consulte Adicionar previsões do

Einstein Discovery ao seu fluxo .

Extensão do painel do Einstein Discovery

A extensão do painel Einstein Discovery permite que os criadores da pasta de trabalho apa-

reçam em tempo real no Tableau. A extensão do painel oferece previsões interativamente,
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sob demanda, usando dados de origem emuma pasta de trabalho do Tableau e um

modelo baseado no Einstein Discovery implantado no Salesforce.

Para configurar o Tableau Server para a extensão do painel do Einstein Discovery ou a

extensão do Analytics você precisa fazer o seguinte:

1. No Tableau Server:
a. Habilite tokens OAuth salvos para conexões de dados e extensões no Tableau

Server. Permitir tokens de acesso salvos
b. Habilite extensões do painel para o servidor. ConsulteGerenciar extensões de

painel no Tableau Server
2. No Salesforce, na organização que executa o Einstein Discovery:

a. Configurar CORS no Salesforce.com para integração do Einstein Discovery
no Tableau Server.

b. No Salesforce, na organização que executa o Tableau CRM, crie um aplicativo
conectado. Consulte Etapa 1: criar um aplicativo conectado ao Salesforce.

3. No Tableau Server, configure o servidor para credenciais SF OAuth salvas usando
informações do aplicativo conectado. Etapa 2: configurar Tableau Server para Sales-
force.comOAuth

Extensão de análise do Einstein Discovery

A extensão de análise Einstein Discovery oferece a seus usuários a capacidade de inserir

previsões diretamente nos campos calculados do Tableau. Um script de cálculo de tabela

solicita previsões de ummodelo implementado no Salesforce ao passar a ID de previsão

associada e dados de entrada exigidos pelomodelo. Use oGerenciador demodelo no

Salesforce para gerar automaticamente um script de cálculo de tabela tableau e, em

seguida, cole esse script em um campo calculado para uso em uma pasta de trabalho do

Tableau.

Para configurar o Tableau Server para a extensão analítica do Einstein Discovery ou do

Analytics você precisa fazer o seguinte:
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1. No Tableau Server:
a. Habilite tokens OAuth salvos para conexões de dados e extensões no Tableau

Server. Permitir tokens de acesso salvos
b. Habilite extensões analíticas para o servidor e configure um tipo de conexão.

Consulte:Configurar conexões com extensões do Analytics
2. No Salesforce, na organização que executa o Einstein Discovery, crie um aplicativo

conectado. Consulte Etapa 1: criar um aplicativo conectado ao Salesforce.
3. No Tableau Server, configure o servidor para credenciais SF OAuth salvas usando

informações do aplicativo conectado. Etapa 2: configurar Tableau Server para Sales-
force.comOAuth

Extensões Einstein Discovery no Tableau Prep

Compatível comTableau Server e Tableau Cloud a partir da versão 2021.2.0

A extensão Einstein Discovery no Tableau Prep permite que os usuários incorporem pre-

visões do Einstein diretamente em seus fluxos ao criar fluxos naWeb.

Para configurar o Tableau Server ou Tableau Cloud para a extensão Einstein Discovery no

Tableau Prep, você precisa fazer o seguinte:

1. No Tableau Server:
a. Habilite tokens OAuth salvos para conexões de dados e extensões no Tableau

Server. Consulte Permitir tokens de acesso salvos
b. Habilite extensões do Tableau Prep para o servidor. Consulte Habilitar as

extensões do Tableau Prep .
2. No Salesforce, na organização que executa o Einstein Discovery, crie um aplicativo

conectado. Consulte Etapa 1: criar um aplicativo conectado ao Salesforce.
3. No Tableau Server, configure o servidor para credenciais SF OAuth salvas usando

informações do aplicativo conectado. Etapa 2: configurar Tableau Server para Sales-
force.comOAuth
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Configurar CORS no Salesforce.com para integração do Einstein Dis-
covery no Tableau Server

Na versão 2021.1.0, foi adicionada a capacidade de integrar as previsões do Einstein Dis-

covery no Tableau Dashboards. Você pode fazer isso usando extensões de painel do Eins-

tein Discovery. Um pré-requisito para isso é configurar o compartilhamento de recursos

entre origens (CORS) na organização Salesforce que hospeda o Tableau CRMe inclui o

modelo e as previsões que serão usadas.

Este procedimento explica como umadministrador em uma organização Salesforce.com

faria essa configuração. Você pode encontrar mais informações sobre o CORS na docu-

mentação do Salesforce, Configurar a lista de permissão do Salesforce CORS.

Configurar o CORS para Einstein Discovery.

Observação:este procedimento documenta o processo no Salesforce Lightning. Se
você estiver usando a interface tradicional, a navegação poderá ser diferente, mas a

configuração será amesma.

1. Entre usando sua conta de desenvolvedor de Salesforce.com, clique no nome do

usuário no canto superior direito e selecioneConfiguração.

2. Na coluna de navegação à esquerda, procure por "cors" e selecioneCORS.
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3. EmCORS, na seção Lista de origens permitidas, clique emNovo.

4. EmEdição da lista de origens permitida do CORS, digite a URL do Tableau Ser-
ver, começando com "https://".
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Para obter mais informações sobre o padrão de URL, consulte a documentação do

desenvolvedor do Salesforce: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.-

chatterapi.meta/chatterapi/extend_code_cors.htm

5. Clique emSalvar.

Configurar conexões com extensões do Analytics

OTableau é compatível com um conjunto de funções que os usuários podem usar para

transmitir expressões a extensões do Analytics para integração comR, Python e Einstein

Discovery.

Observação: você pode usar scripts R e Python para realizar operações de limpeza

complexas em seus fluxos do Tableau Prep, mas a configuração e a funcionalidade

com suporte podem ser diferentes. Para obter informações, consulte Usar scripts R e

Python em seu fluxo na ajuda do Tableau Prep.

Este tópico descreve como configurar os sites no Tableau Server com extensões do Analy-

tics.

Como o Tableau Server fornece ummecanismo de autenticação, pode ser mais seguro

expor a funcionalidade de extensões do Analytics para usuários no Tableau Server do que

no Tableau Desktop.

Para obter mais informações sobre cenários de usuário e configurar o Tableau Desktop,

consulte Transmitir expressões para extensões do Analytics, naAjuda do Tableau Desktop

e da Criação naWeb.

As etapas de configuração neste artigo são específicas para pastas de trabalho. Para obter

informações sobre como você pode usar scripts R e Python para incorporar dados de

modelagem preditiva em seu fluxo, consulte Usar scripts R e Python em seu fluxo naAjuda

do Tableau Prep .

Histórico de alterações de recursos:
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l 2021.2 - Você pode configurar várias conexões de extensão do Analytics para cada

site. (Você está limitado a uma única conexão Einstein Discovery por site.)

Para obter informações sobre como determinar o uso de extensões analíticas em pas-

tas de trabalho, consulte Determinar o uso de extensões de análise .

l 2021.1— o Einstein Discovery é incluído como uma opção de extensão do Analytics.
O Einstein Discovery no Tableau é alimentado por salesforce.com. Consulte seu con-
trato com a salesforce.com para obter os termos aplicáveis.

l 2020.2— é possível configurar uma conexão de extensões do Analytics diferente para
cada site no seu servidor. Antes dessa mudança, uma única configuração de exten-
são do Analytics era aplicada globalmente a todos os sites no servidor.

l 2020.1 - Essa funcionalidade agora é chamada de extensões do Analytics. Ante-
riormente, o recurso era chamado "serviços externos".

SSL do servidor

Para configurar o SSL para extensões de análise, instale um certificado válido no com-

putador que executa o Tableau Server. O certificado deve ser confiável pelo computador

que executa o Tableau Server. O campo Assunto ou uma das entradas SAN deve cor-

responder exatamente ao URI da configuração do serviço de extensões de análise.

Ativar extensões de análise

Antes de configurar extensões, você deve ativar extensões de análise em todo o servidor.

1. Fazer logon na área de administração do Tableau Server.
l Se você tiver apenas um único site (padrão) no servidor, clique em Con-
figurações e vá até a Etapa 2.

l Se você tiver vários sites em seu servidor:
a. Em Todos os sites, clique em Gerenciar todos os sites .
b. Clique na guia Extensões.

2. Role atéExtensões de análise, selecioneAtivar extensões de análise e clique
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emSalvar.

Configurar definições com a extensão de análise

1. Fazer logon na área de administração do Tableau Server.
2. Na página Configurações, clique na guia Extensões e faça rolagem até Extensões

de análise. (Em implantações de vários sites do Tableau Server, navegue até o site
onde deseja configurar extensões de análise e clique em
Configurações>Extensões.)

3. Somente implantações em vários sites: você deve ativar extensões de análise
em cada site. Em Extensões de análise, selecione Ativar extensões de análise
para site.

4. Em Extensões de análise, clique em Criar nova conexão.
5. Na caixa de diálogo Nova conexão, clique no tipo de conexão que deseja adicionar

e insira as configurações do seu serviço de análise:

2616 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



6. As opções que você precisa configurar dependem do tipo de conexão que escolher:

l Para conexões do Einstein Discovery, clique em Ativar.
l Para conexões de API de extensões TabPy, RServer e Analytics, digite as segu-
intes informações:

l Nome de conexão: (obrigatório) especifique o tipo de servidor ao qual
você está se conectando. O RSERVE é compatível com conexões a R
usando o pacote RServe. Tabpy é compatível com conexões com Python
usando o TabPy , ou para outras extensões do Analytics.

l Exigir SSL (recomendado): selecione esta opção para criptografar a
conexão com o serviço de análise. Se você especificar uma URL HTTPS
no campo Nome do host, então deverá selecionar essa opção.

Tableau Software 2617

Ajuda do Tableau Server noWindows



l Nome do host: (obrigatório) especifique o nome ou a URL do com-
putador em que o serviço de análise está sendo executado. Este campo
diferencia maiúsculas de minúsculas.

l Ports: (obrigatório) especifique a porta para o serviço.
l Entre com um nome de usuário e senha (recomendado): selecione
esta opção para especificar o nome de usuário e a senha usados para
autenticar no serviço de análise.

7. Clique em Criar.

Editar ou excluir uma conexão de extensão de análise

Para editar ou excluir uma configuração, navegue atéExtensões de análise na guia
Extensões do seu site.

Clique no íconeEditar ouExcluir e siga as instruções para alterar a configuração.

Requisito do cliente: cadeia de certificados intermediários para serviço
externo do Rserve

No Tableau Server versão 2020.1, você deve instalar uma sequência de certificados com-

pleta nos computadores Tableau Desktop (Windows eMac) que estão se conectando a

uma conexão externa do Rserve por meio do Tableau Server. Esse requisito se deve à

forma comoRserve gerencia o handshake em conexões seguras.

Importar um certificado raiz no Tableau Desktop não é suficiente, toda a cadeia de cer-

tificados deve ser importada para o computador cliente.
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Erros de script

OTableau não pode verificar se as pastas de trabalho que usam uma extensão do Analytics

serão renderizadas corretamente no Tableau Server. Pode haver cenários em que uma bibli-

oteca estatística necessária esteja disponível no computador de um usuário, mas não na ins-

tância da extensão do Analytics que o Tableau Server está usando.

Um aviso será exibido quando você publicar uma pasta de trabalho se ela tiver exibições

que usam uma extensão de análise.

Essa planilha contém scripts de serviço externo, que não podem ser visualizados na

plataforma de destino até que o administrador configure uma conexão de serviço

externo.

Determinar o uso de extensões de análise

A partir da versão 2021.2, as configurações de extensões de análsie sãomapeadas no nível

da pasta de trabalho. Isso permite que os administradores usem exibições personalizadas

para consultar o Repositório do Tableau e determinar quais pastas de trabalho estão

usando quais extensões e com que frequência elas são usadas.

Para fazer isso, você precisa unir as colunas da tabela de conexões da pasta de trabalho às

tabelas quemostram o uso da pasta de trabalho. Para obter detalhes sobre como criar e

usar exibições administrativas personalizadas, consulte Coletar dados com o repositório do

Tableau Server e Criar exibições administrativas personalizadas .

Alterar o Repositório de identidades

As alterações de infraestrutura ou negócios podem precisar alterar o repositório de iden-

tidades no Tableau Server. Há dois tipos de repositório de identidades: local e externo. Ao

instalar o Tableau Server, você configurou um repositório de identidades local ou externo.

Ao configurar o Tableau Server com um repositório de identidades local, todas as infor-

mações de usuário e de grupo são armazenadas e gerenciadas no repositório do Tableau
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Server. No cenário de repositório de identidades local, não há fonte externa para usuários

e grupos.

Ao se configurar o Tableau Server com um repositório externo, todas as informações de

usuário e de grupo são armazenadas e gerenciadas por um serviço de diretório externo. O

Tableau Server deve sincronizar com o repositório de identidades externo para que cópias

locais dos usuários e dos grupos existam no repositório do Tableau Server, mas o repo-

sitório de identidades externo é a fonte dominante de todos os dados de usuário e de

grupo. OpenLDAP e Active Directory são exemplos de repositórios de identidades exter-

nos.

Para obter mais informações sobre o Repositório de identidades do Tableau, consulte

Repositório de identidades.

Você podemudar de um repositório local para um externo, ou podemudar de um repo-

sitório externo para um local. Em ambos os casos, paramudar o tipo do repositório de iden-

tidades, conclua estas etapas:

1. Desinstale e reinstale o Tableau Server. O procedimento para desinstalação e ins-
talação limpa está no final deste tópico.

2. Restaure o conteúdo e permissões.

Nestas etapas, o termo “restaurar” não se refere ao uso do comando TSM main-

tenance restore para restaurar o backup que você está fazendo. Não é pos-

sível restaurar um backup (.tsbak) criado em uma instância do Tableau Server

que usa um armazenamento de identidades diferente do Tableau Server de destino.

O backup é uma proteção de prática recomendada, caso você precise voltar à con-

figuração original do Tableau Server.

Aviso

Alterar o tipo de instalação no Tableau Server pode ser um processo

complicado e demorado. Para evitar perda de dados ou abandono de
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conteúdo ou usuários, você precisará planejar este processo cuidadosamente. Em todos

os casos, os filtros de usuário aplicados a pastas de trabalho e fontes de dados precisarão

ser atualizadosmanualmente após a alteração.

Mais importante, determinar como você transferirá o conteúdo e permissões ao novo repo-

sitório de identidades após reinstalar o Tableau Server.

Métodos para restauração de conteúdo e permissões

A lista a seguir descreve doismétodos para restauração do conteúdo e das permissões

após reinstalar o Tableau Server. Selecione ométodomais apropriado para os seus requi-

sitos ambientais.

l Método 1: usar exportação e importação de site—Nestemétodo, você começa

exportando cada site na sua implementação existente. Em seguida, você instala o

novo servidor e o configura para o novo tipo de repositório de identidades. Em

seguida, você pode criar novos usuários no site padrão no novo servidor. Por fim,

você importa todos os sites originais. Durante a etapa de importação, você pode

mapear as identidades originais para os novos usuários que você criou no site

padrão.

Observação: aomigrar sites entre instâncias do Tableau Server, o site de des-
tino deve estar em uma versão do Tableau Server que é igual ou posterior à ver-

são do Tableau Server para o site de origem. Os sites de origem e de destino

devem ser de versões compatíveis do Tableau Server.

Como estemétodo exporta todo o conteúdo e permissões em cada site, é ideal para

empresas que precisam de réplicas de alta fidelidade do conteúdo e das permissões,

após a conclusão da alteração do repositório de identidades. Algumas empresas soli-

citam uma alteração do repositório de identidades como o resultado de uma alteração

de autenticação. Nesse caso, uma sintaxe diferente de nome de usuário é geralmente

um requisito no novomodelo. Estemétodo, que inclui um processo demapeamento
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de nomes de usuários originais para novos nomes, fornece flexibilidade para tais

cenários.

l Método 2: instalação recente; os usuários republicam o conteúdo—Neste

método, você instala uma nova versão do Tableau Server e seleciona o novo tipo de

repositório de identidades durante a instalação. Você também cria novos sites. Em

seguida, você cria usuários e fornece acesso a eles que, por sua vez, republicam as

pastas de trabalho e as fontes de dados. Diferente do outrométodo, neste você não

reutiliza qualquer infraestrutura existente do Tableau Server.

Estemétodo é omais apropriado para implementaçõesmenores, com usuários razo-

avelmente independentes e experientes em relação aos dados. De uma perspectiva

administrativa, estemétodo é omais simples, pois você não está transferindo ati-

vamente o conteúdo. No entanto, como você depende totalmente de usuários para

republicar o conteúdo, estemétodo pode não ser bem sucedido para grandes empre-

sas ou para casos em que a supervisão centralizada de conteúdo é necessário.

Filtros de usuário

Filtros de usuário são específicos do domínio. Por isso, quando o domínio do Tableau Ser-

ver ou o tipo de autenticação se altera, os filtros não funcionammais como o esperado.

Embora os filtros de usuário sejam gerados pelo Tableau Server, após serem configurados

pelo usuário, ele são armazenados nas pastas de trabalho e fontes de dados. Nenhum des-

sesmétodos de alteração do repositório de identidadesmodifica os conteúdos das pasta

de trabalho ou das fontes de dados.

Ao planejar a alteração do repositório de identidades, tambémé necessário incluir uma

tarefa final para corrigir filtragens de usuário em todas as pastas de trabalho e fontes de

dados com o Tableau Desktop.

Nomes de usuários e o armazenamento de identidades do Tableau

Se estiver usando oMétodo 1, é útil compreender como o Tableau Server armazena

nomes de usuários no repositório de identidades do Tableau. OTableau armazena todas

as identidades de usuário no repositório, que coordena as permissões de conteúdo e
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associação ao site com vários serviços no Tableau Server. Geralmente, um repositório de

identidades configurado para Active Directory armazena nomes de usuário no formato,

domain\username. Algumas empresas usam umUPN (jsmith@domain.lan).

Por outro lado, as empresas que configuram o Tableau Server com repositório de iden-

tidades local normalmente criam nomes de usuário padrão e truncados, como jsmith.

Em todos os casos, esses nomes de usuários são cadeias de caracteres literais que devem

ser exclusivas no repositório de identidades do Tableau. Se você estiver alterando de um

tipo de repositório de identidades para outro, então sua autenticação de destino, SSOou

solução de provisionamento de usuário pode necessitar um formato de nome de usuário

específico.

Portanto, paramanter todas as permissões, conteúdo e viabilidade de usuário, uma das afir-

mações a seguir deve ser verdadeira após a alteração do tipo de repositório de identidades:

l Os novos nomes de usuário devem corresponder aos nomes de usuário originais, ou

l Os nomes de usuário originais devem ser atualizados para correspondência a um
novo formato.

Se uma alteração de autenticação estiver guiado a alteração do repositório de identidades,

o esquema da autenticação de destino definirá uma sintaxe de nome de usuário diferente de

seus nomes de usuário originais. OMétodo 1 inclui um processo em que você podemapear

os nomes de usuário originais aos novos nomes de usuário.

É possível que o formato de nome de usuário original funcione com o novo tipo de auten-

ticação. Por exemplo, se você usou nomesUPN emuma implementação de repositório de

identidades local, pode ser capaz de usar osmesmos nomes de usuário em uma imple-

mentação do Active Directory. Você tambémpoderia usar o formato domain\username

para repositório de identidades local, desde que os usuários continuem a usá-lo para entrar

no Tableau Server.

Se você estiver mudando do repositório de identidades local para o repositório externo do

Active Directory, consulte o tópico Gerenciamento de usuários em implantações com arma-

zenamentos de identidades externos como parte do seu processo de planejamento.
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Método 1: usar a exportação e importação do site

Use amesma versão do Tableau Server para as operações de exportação e importação.

1. Exporte todos os sites no seu servidor. Consulte Exportar ou importar um site.
2. Fazer backup, remover e reinstalar.
3. Crie novos usuários no Tableau Server. Você deve ter um novo usuário que cor-

responda a cada usuário no servidor original.
4. Importe os sites que você exportou na Etapa 1. Consulte Exportar ou importar um

site. Durante a importação, você será avisado a mapear os novos usuários em rela-
ção aos usuários originais.

Método 2: instalação nova — usuários republicam o conteúdo

Mesmo que não planeje transferir o conteúdo como parte da sua alteração do repositório

de identidades, recomendamos que faça backup do servidor.

1. Fazer backup, remover e reinstalar.
2. Crie usuários, sites e grupos.

3. Informe os seus usuários sobre o novo Tableau Server, forneça a eles credenciais e
permita e que eles republiquem o conteúdo.

Fazer backup, remover e reinstalar

Ambos osmétodos incluem as etapas a seguir: 

1. Backup do Tableau Server

2. Remover o Tableau Server.

3. Reinstalar o Tableau Server com o novo tipo de repositório de identidades.

Etapa 1: backup do Tableau Server

Como uma prática recomendada, faça backup do servidor antes de continuar.

Siga o procedimento, Criar um backup usando a interface de linha de comandos (CLI) do

TSM. Execute o comando backup com a opção –d. A opção –d adiciona o carimbo de

data.
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Ao terminar, copie o arquivo de backup (.tsbak) em um local seguro que não seja parte da

sua instalação do Tableau Server.

Etapa 2: Remover o Tableau Server

É necessário remover completamente o Tableau Server do computador. Consulte Remover

o Tableau Server do computador.

Etapa 3: reinstalar o Tableau Server com o novo tipo de autenticação

1. Vá para o Portal do cliente Tableau, entre com seu nome de usuário e senha do
Tableau e faça o download do Tableau Server.

2. Instale o Tableau Server. Consulte Instalação e configuração do Tableau Server para
obter mais informações. Durante a instalação, você selecionará o novo tipo de repo-
sitório de identidades. Consulte Configurar as definições do nó inicial.

Referência de configuração do armazenamento de iden-
tidades externo

OTableau Server é compatível com a conexão a um diretório externo usando LDAP. Nesse

cenário, o Tableau Server importa os usuários do diretório LDAP externo para o repositório

do Tableau Server como usuários do sistema.

Este tópico fornece uma descrição de todas as opções de configuração relacionadas ao

LDAP compatíveis com o Tableau Server. Se você estiver se conectando ao Active Direc-

tory, recomendamos fortemente que configure automaticamente a conexão LDAP com o

Tableau Server como parte da instalação, em vez de configurar a conexãomanualmente.

Consulte Configurar as definições do nó inicial.

As opções listadas nesta referência podem ser usadas para qualquer diretório compatível

com LDAP. Se você não tiver experiência configurando LDAP, fale com o administrador do

diretório ou com umespecialista em LDAP.

Este é um tópico de referência. Para obter mais informações sobre como o Tableau Server

armazena e gerencia os usuários, comece comRepositório de identidades.
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Métodos de configuração

Os parâmetros de configuração que permitem que o Tableau Server se conecte ao dire-

tório LDAP são armazenados em arquivos .yml. Esses arquivos são gerenciados e sin-

cronizados por vários serviços no Tableau Server. A atualização dos arquivos .yml deve ser

feita usando uma interface TSM (Tableau ServicesManager).

Não tente atualizar arquivos .yml diretamente com umeditor de texto. OTSMdeve geren-

ciar todas as atualizações para uma operação adequada.

Os arquivos de configuração .yml são compostos por pares de chave-valor. Por exemplo, a

chave wgserver.domain.username tem umnome de usuário como um valor. Esta

chave define o nome de usuário que será usado para autenticação ao diretório LDAP

durante a operação de vinculação.

Existem quatrométodos TSMdiferentes que podem definir valores de chave yml. Os qua-

tro métodos são descritos aqui, usando a chave wgserver.domain.username como

exemplo para ilustrar os diferentesmétodos:

l pares de valor de chave configKey— você pode atualizar uma chave de arquivo de

configuração .yml atualizando a chave wgserver.domain.username exe-

cutandoOpções do tsm configuration set ou incluindo a chave em umarquivo de con-

figuração JSON sob uma entidade configKey. Consulte Exemplo de arquivo de

configuração.

Os pares de valor de chave configKey em umarquivo de configuração JSON são os

mesmos usados para tsm configuration set, mas são definidos de forma

diferente. Este tópico refere-se a ambos osmétodos como configKey.

Ao contrário do uso de configEntities e comandos tsm nativos descritos abaixo, a

entrada configKey não é validada. Ao definir uma opção com uma configKey, o valor

inserido é copiado como uma cadeia de caracteres literal para os arquivos de con-

figuração .yml subjacentes. Por exemplo, para uma chave onde true ou false são

as entradas válidas, quando você configura a chave usando um par de valor de
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chave configKey, pode inserir um valor de sequência arbitrária e ele será salvo para a

chave. Nesses casos, os valores inválidos, sem dúvida, levarão a erros de con-

figuração do LDAP.

Recomendamos o uso de configKeys apenas quando não houver opção para definir a

configuração com as outras três opções listadas abaixo (configEntities, um comando

tsm nativo ou a interface de usuárioWeb TSM). Ao usar o configKeys, verifique nova-

mente seus valores e lembre-se de diferenciar maiúsculas deminúsculas.

l configEntities JSON—Você pode atualizar um arquivo de configuração .yml pas-

sando a opção username em um JSON ConfigEntities.

Quando você configura um valor usando opções de configEntities em umarquivo

JSON, os valores são validados antes de serem salvos. Os valores diferenciam letras

maiúsculas deminúsculas. Para obter detalhes sobre como configurar um valor

usando configEntities, consulte o exemplo Entidade identityStore. O arquivo JSON é

importado com o comando tsm settings import. As opções disponíveis para con-

figEntities são um subconjunto de todos os pares de chave-valor .yml.

A validação significa que o comando de importação só terá sucesso se todos os valo-

res do arquivo JSON forem tipos de dados válidos. Por exemplo, se você inserir no

para um valor que só aceita true ou false, você receberá um erro e a configuração

não será importada.

Você pode importar os arquivos de configuração JSON apenas como parte da con-

figuração inicial. Se precisar fazer alterações LDAP depois de importar o arquivo de

configuração JSON e o Tableau Server inicializado, não tente importar novamente o

arquivo JSON. Em vez disso, façamudanças individuais de chaves com comandos

nativos tsm, se disponíveis, ou com configKeys e tsm configuration set.

l Comandos tsm nativos— você pode atualizar um arquivo de configuração .yml pas-

sando a opção com ldapuser com o comando tsm nativo tsm user-identity-

store. Assim como em configEntities, os valores inseridos com o comando tsm
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nativo são validados antes de serem salvos.

Nem todos os pares de valor-chave em umarquivo .yml podem ser definidos usando

comandos tsm nativos.

l TSMGUI— Você pode definir valores de configuração durante a configuração,

usando TSMGUI. Se você estiver se conectando ao Active Directory e configurar o

armazenamento de identidades do Tableau durante a configuração, com a interface

de usuário, então você será solicitado a fornecer uma conta com acesso de leitura do

AD. A chave wgserver.domain.username é definida quando você digita cre-

denciais.

Esse cenário só funciona se você estiver se conectando ao Active Directory. O

Tableau Server não é compatível com a configuração de LDAP arbitrária como parte

do processo de configuração de interface gráfica de usuário.

Considere usar a Ferramenta Configuração do repositório de identidades do Tableau para

gerar o arquivo de configuração LDAP json. A Ferramenta de configuração do repositório

de identidades do Tableau também vai gerar uma lista de pares chave/valor que você pode

definir ao executar o Opções do tsm configuration set. A ferramenta em si não é compatível

com o Tableau. Contudo, usar um arquivo JSON criado pela ferramenta em vez de criar

um arquivomanualmente não altera o status compatível do seu servidor.

Configuração do Active Directory

Se estiver configurando o Tableau Server para usar o Active Directory, recomenda-se o

uso da interface do usuário naWeb do TSMdurante a instalação. A interface do usuário na

Web do TSMé otimizada para configurar o Tableau Server para Active Directory com a

entradamínima necessária. Consulte Configurar as definições do nó inicial.

Tabela de referência de configuração

Opção
con-
figEntities

Com-
ando-
s do

configKey

(Usado com o

C-
en-
ári-

Observações
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(As
opções
dife-
renciam
mai-
úsculas de
min-
úsculas)

tsm
nati-
vos

comando de con-
figuração tsm ou na
seção configKeys
de um arquivo
JSON)

o

type N/A wgser-
ver.authenticate

A-
D-
,
L-
D-
A-
P,
L-
o-
c-
al

Onde deseja armazenar as infor-
mações da identidade do usuário. Valo-
res: local ou activedirectory.

Caso deseje se conectar a qualquer

servidor do LDAP, insira acti-

vedirectory.

sslPort N/A wgser-
ver.domain.ssl_port

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

Use esta opção para especificar a
porta segura do servidor LDAP. Reco-
mendamos o LDAP seguro para asso-
ciação simples. A porta do LDAPS
normalmente é a 636.

port N/A wgser-
ver.domain.port

A-
D-
,
L-
D-
A-

Use esta opção para especificar a
porta não segura do servidor LDAP. O
plaintext normalmente é 389.
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P

domain dom-
ain

wgser-
ver.domain.default

A-
D

Em ambientes do Active Directory,
especifique o domínio em que o
Tableau Server está instalado, por
exemplo, "example.lan".

Para LDAP semAD: a cadeia de

caracteres desse valor é exibida na

coluna "Domínio" das ferramentas de

gerenciamento de usuários. Você

pode inserir uma cadeia de caracteres

arbitrária, mas a chave não pode ficar

em branco.

Esta chave é redundante comwgser-

ver.domain.fqdn. Os valores para

ambas as chaves devem ser osmes-

mos.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-connection

[options].

username lda-
puse-
rna-
me

wgser-
ver.-
domain.username

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

O nome de usuário que deseja usar
para se conectar ao serviço do dire-
tório.

A conta especificada deve ter per-

missão para consultar o serviço do dire-

tório.

Para o Active Directory, insira o nome

de usuário, por exemplo, jsmith.
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Para servidores LDAP, insira o nome

diferenciado (DN) do usuário que

deseja usar para se conectar. Por

exemplo, "cn=j-

jsmith,dc=example,dc=lan".

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-connection

[options].

password ldap-
pass-
word

wgser-
ver.-
domain.password

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

A senha da conta de usuário que será
usada para conectar-se ao servidor
LDAP.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-connection

[options].

direc-
torySer-
viceType

N/A wgser-
ver.-
domain.-
directoryservice.type

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

O tipo de serviço de diretório de LDAP
ao qual você deseja se conectar. Valo-
res: activedirectory ou openl-
dap.

ker-
berosP-
rincipal

kerb-
prin-
cipal

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.principal

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

O nome principal do servidor do
Tableau Server na máquina do host. O
keytab deve ter permissões para este
principal. Não utilize um keytab exis-
tente do sistema. Em vez disso, reco-
mendamos que você registre um novo
nome principal do servidor. Para ver os
principais em um determinado keytab,
execute o comando klist -k. Con-
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sulte Saibamais sobre os requisitos do
Keytab..

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-connection

[options].

hostname host-
nam-
e

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.hostname

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

O nome de host do servidor LDAP.
Você pode inserir um nome de host ou
endereço IP para este valor. O host
especificado aqui será usado para con-
sultas de usuário/grupo no domínio pri-
mário. No caso em que as consultas de
usuário/grupo estejam em outros domí-
nios, o Tableau Server consultará o
DNS para identificar o controlador de
domínio apropriado.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-connection

[options].

mem-
bersRe-
tri-
evalPa-
geSize

N/A wgser-
ver.-
domain.l-
dap.-
mem-
bers.-
retrieval.page.size

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

Esta opção determina o número

máximo de resultados retornados por

uma consulta LDAP.

Por exemplo, considere um cenário

em que o Tableau Server está impor-

tando um grupo LDAP que contém

50.000 usuários. Tentar importar um

número de usuários tão grande em

uma única operação não é uma prática

recomendadaQuando essa opção esti-

ver definida como 1500, o Tableau Ser-
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ver importará os primeiros 1500 usu-

ários na primeira resposta. Depois que

esses usuários forem processados, o

Tableau Server solicitará os próximos

1500 usuários do servidor LDAP e

assim por diante.

Recomendamosmodificar essa opção

apenas para acomodar os requisitos

do servidor LDAP

N/A N/A wgser-
ver.-
domain.l-
dap.-
con-
nectionpool.enabled

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

Quando estas opções estiverem defi-
nidas como true, o Tableau Server
tentará reutilizar a mesma conexão ao
enviar consultas para o servidor LDAP.
Esse comportamento diminui a sobre-
carga de uma nova autenticação com
o servidor LDAP em cada nova soli-
citação. Os conjuntos de conexões fun-
cionam apenas com conexões de
associação simples e TLS/SSL. Os con-
juntos de conexões não são com-
patíveis em conexões de associação
GSSAPI.

N/A N/A wgser-
ver.domain.accept_
list

A-
D

Viabiliza a conexão do Tableau Server
com os domínios secundários do
Active Directory. O Tableau Server é
conectado a um domínio secundário
para sincronização de usuários, porém
o Tableau Server não está instalado
nesse domínio. Para garantir que o
Tableau Server possa se conectar a
outros domínios do Active Directory,
você deve especificar os domínios con-
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fiáveis definindo a opção wgser-
ver.domain.accept_list com o
TSM. Para obter mais informações,
consulte wgserver.domain.accept_list.

N/A N/A wgser-

ver.domain.whitelist

A-
D

Importante:preterido a partir da ver-
são 2020.4.0. No lugar dele, use

wgserver.domain.accept_list.

Viabiliza a conexão do Tableau Server

com os domínios secundários do

Active Directory. O Tableau Server é

conectado a um domínio secundário

para sincronização de usuários, porém

o Tableau Server não está instalado

nesse domínio. Para garantir que o

Tableau Server possa se conectar a

outros domínios do Active Directory,

você deve especificar os domínios con-

fiáveis definindo a opção wgser-

ver.domain.whitelist com o

TSM. Para obter mais informações,

consulte wgserver.domain.whitelist.

ker-
berosCon-
fig

kerb-

con-

fig

Nenhum mape-
amento direto

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

Ocaminho para o arquivo de con-

figuração do Kerberos no computador

local. Se você estiver instalando o

Active Directory, não recomendamos

usar o arquivo de configuração do Ker-

beros ou o arquivo keytab existente

que já possa estar no PC unido pelo

domínio. Consulte Repositório de iden-
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tidades.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-connection

[options].

ker-
berosKey-
tab

kerb-
key-
tab

Nenhum mape-
amento direto

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

Ocaminho para o arquivo keytab do

Kerberos no computador local. É reco-

mendado criar um arquivo keytab com

chaves especificas ao serviço do

Tableau Server e que você não com-

partilhe o arquivo keytab com outros

aplicativos do computador.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-connection

[options].

nickname N/A wgser-
ver.-
domain.nickname

A-
D-
,
L-
D-
A-
P

Oapelido do domínio. Isso tambémé

chamado de nomeNetBIOS nos ambi-

entes doWindows/Active Directory. A

opção nickname é necessária para

todas as entidades LDAP. O valor não

pode ser nulo. Se sua organização não

exigir um apelido /NetBIOS, envie uma

chave em branco, por exemplo: "".

root N/A wgser-
ver.domain.ldap.root

L-
D-
A-
P

Se você não usar um componente dc
na raiz do LDAP ou se quiser espe-
cificar uma raiz mais complexa, será
necessário definir a raiz do LDAP. Use
o formato "o=my,u=root". Por exemplo,
para o domínio, example.lan, a raiz
seria "o=example,u=lan".
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ser-
verSi-
deSorting

N/A wgser-
ver.-
domain.ldap.server_
side_sorting

L-
D-
A-
P

Se o servidor LDAP está configurado
para classificação do lado do cliente
dos resultados de consultas. Se o ser-
vidor LDAP for compatível com a clas-
sificação do lado do servidor, defina
essa opção como true. Caso não
tenha certeza de que seu servidor
LDAP suporta essa classificação, insira
false, pois uma configuração incor-
reta pode causar erros.

ran-
geRe-
trieval

N/A wgser-
ver.-
domain.ldap.range_
retrieval

L-
D-
A-
P

Se o servidor LDAP está configurado
para retornar um intervalo de resul-
tados de consulta de uma solicitação.
Isso significa que os grupos com mui-
tos usuários serão solicitados em con-
juntos pequenos, em vez de todos de
uma vez. Os servidores LDAP que
suportam uma recuperação abran-
gente terão melhor desempenho para
consultas grandes. Se o servidor
LDAP for compatível com a recu-
peração de intervalo, defina essa
opção como true. Caso não tenha
certeza de que seu servidor
LDAP suporta essa classificação, insira
false, pois uma configuração incor-
reta pode causar erros.

bind N/A wgser-
ver.domain.ldap.bind

L-
D-
A-
P

A forma como deseja proteger a comu-
nicação com o serviço de diretório.
Insira simple para o LDAP, a não ser
que esteja se conectando a um ser-
vidor LDAP com o Kerberos. Para o
Kerberos, insira gssapi.

2636 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



N/A N/A wgser-
ver.-
domain.l-
dap.domain_
custom_ports

L-
D-
A-
P

Observação: essa chave é com-
patível apenas para o Tableau

Server no Linux.

Permite mapear domínios secundários

e suas portas LDAP. O domínio e a

porta são separados por dois-pontos

(:) e cada domínio:par de portas é

separado por uma vírgula (,) usando

este formato: FQDN1:-
port,FQDN2:port

Exemplo: tsm configuration

set -k wgser-

ver.domain.ldap.domain_cus-

tom_ports -v

child-

domain1.-

lan:3269,-

child-

domain2.-

lan:3269,-

childdomain3.lan:389

dis-
tin-
guishedNa-
meAt-
tribute

N/A wgser-
ver.-
domain.l-
dap.dnAttribute

L-
D-
A-
P

Oatributo que armazena os nomes

diferenciados de usuários. Este atri-

buto é opcional, mas aprimora o

desempenho das consultas do LDAP.
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Importante: não defina esta
opção como parte da con-

figuração inicial. Só defina isso

depois de validar a funcionalidade

total do LDAP. Você deve ter um

dnAttribute definido em sua orga-

nização antes de definir esta

chave.

groupBa-
seDn

N/A wgser-
ver.-
domain.l-
dap.group.baseDn

L-
D-
A-
P

Use essa opção para especificar uma

raiz alternativa para os grupos. Por

exemplo, se todo o seu grupo estiver

armazenado na organização base cha-

mada "grupos", insira "o=groups".

N/A clas-
sna-
mes

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.-
group.classnames

L-
D-
A-
P

Por padrão, o Tableau Server pes-

quisa por classe de objeto do grupo

LDAP que contenham a cadeia de

caracteres “group”. Se os objetos do

grupo LDAP não correspondem com o

nome de classe padrão, substitua o

padrão configurando este valor. É pos-

sível fornecer vários nomes de classe

separados por vírgulas.

Se os nomes dos grupos incluírem vír-

gulas, evite-as usando uma barra inver-

tida (\). Por exemplo, se você tiver um

nome de grupo, groupOfNames,

top, insira "groupOfNames\,
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top".

A implementação do Tableau LDAP

interpreta os objetos LDAP como usu-

ário ou grupo. Portanto, certifique-se

de que você esteja digitando o nome

de classemais específico. A sobre-

posição de nomes de classe entre usu-

ários e grupos pode causar conflitos.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-group-map-

pings [options].

groupBa-
seFilter

base-
filter

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.group.baseFilter

L-
D-
A-
P

O filtro que deseja usar para os grupos

de usuários do Tableau Server. É pos-

sível especificar um atributo de classe

do objeto e um atributo de unidade

organizacional. Por exemplo:

"(&(objectC-

lass=groupofNames)(ou=-

=Group))"

Se "(&(objectC-
lass=inetOrgPerson)(ou=P-

People))"não funcionar na

implementação do LDAP, especifique

o filtro base que funciona para a sua

base de usuários do Tableau.

Esta é uma chave obrigatória. Não

pode ficar em branco.
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Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-group-map-

pings [options].

groupNam-
e

grou-
pna-
me

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.group.name

L-
D-
A-
P

Oatributo que corresponde aos nomes

de grupo no servidor LDAP.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-group-map-

pings [options].

groupE-
mail

grou-
pem-
ail

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.group.email

L-
D-
A-
P

Oatributo que corresponde aos ende-

reços de e-mail do grupo no servidor

LDAP.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-group-map-

pings [options].

groupDes-
cription

des-
crip-
tion

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.-
group.description

L-
D-
A-
P

Oatributo que corresponde às des-

crições de grupo no servidor LDAP.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-group-map-

pings [options].

member me-
mbe-
r

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.group.member

L-
D-
A-
P

Especifique o atributo LDAP que con-

tém uma lista de nomes distintos de

usuários que fazem parte desse grupo.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-group-map-

pings [options].

N/A N/A wgser- L- Especifique o nome do atributo LDAP
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ver.-
domain.l-
dap.-
group.memberURL

D-
A-
P

que armazena a consulta de LDAP
para grupos dinâmicos.

userBa-
seDn

N/A wgser-
ver.-
domain.l-
dap.user.baseDn

L-
D-
A-
P

Use essa opção para especificar uma
raiz alternativa para os usuários. Por
exemplo, se todos os usuários esti-
verem armazenados na organização
base chamada "usuários", insira
"o=users".

N/A clas-
sna-
mes

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.u-
ser.classnames

L-
D-
A-
P

Por padrão, o Tableau Server pes-

quisa por classes de objeto do usuário

LDAP que contenham a cadeia de

caracteres “user” e “inetOrgPerson”.

Se os objetos do usuário LDAP não

usarem estes nomes de classe

padrão, substitua o padrão con-

figurando este valor. É possível for-

necer vários nomes de classe

separados por vírgulas. Por

exemplo: "userclass1, user-

class2".

Se os nomes incluírem vírgulas, evite-

as usando uma barra invertida (\). Por

exemplo, se você tiver um nome,

Names, top, insira "Names\,

top".

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-user-map-

pings [options].
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userBa-
seFilter

base-
filter

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.user.baseFilter

L-
D-
A-
P

O filtro que deseja usar para os usu-

ários do Tableau Server. É possível

especificar um atributo de classe do

objeto e um atributo de unidade orga-

nizacional.

Por exemplo:

"(&(objectC-

lass=inetOrgPerson)(ou=P-

People))"

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-user-map-

pings [options].

userU-
sername

lda-
puse-
rna-
me

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.user.username

L-
D-
A-
P

Oatributo que corresponde aos nomes

de usuário no servidor LDAP.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-user-map-

pings [options].

userDis-
playName

dis-
play-
nam-
e

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.u-
ser.displayname

L-
D-
A-
P

Oatributo que corresponde aos nomes

de exibição do usuário no servidor

LDAP.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-user-map-

pings [options].

userEmail emai-
l

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.user.email

L-
D-
A-
P

Oatributo que corresponde aos ende-

reços de e-mail do usuário no servidor

LDAP.
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Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-user-map-

pings [options].

userCer-
tificate

cer-
tifi-
cado

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.u-
ser.usercertificate

L-
D-
A-
P

Oatributo que corresponde aos cer-

tificados de usuário no servidor LDAP.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-user-map-

pings [options].

N/A mini-
atur-
a

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.user.thumbnail

L-
D-
A-
P

Oatributo que corresponde às ima-

gens emminiatura do usuário no ser-

vidor LDAP.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-user-map-

pings [options].

userJ-
pegPhoto

jpeg-
phot-
o

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.user.jpegphoto

L-
D-
A-
P

Oatributo que corresponde às ima-

gens de perfil do usuário no servidor

LDAP.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-user-map-

pings [options].

memberOf me-
mbe-
rof

wgser-
ver.-
domain.l-
dap.user.memberof

L-
D-
A-
P

Grupo do qual o usuário é ummembro.

Comando tsm nativo: usa o comando

tsm user-identity-store set-user-map-

pings [options].

groupC-
lassNa-

N/A wgser-
ver.-

L-
D-

Por padrão, o Tableau Server pes-
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mes domain.l-
dap.-
group.classnames

A-
P

quisa por classe de objeto do grupo

LDAP que contenham a cadeia de

caracteres “group”. Se os objetos do

grupo LDAP não correspondem com o

nome de classe padrão, substitua o

padrão configurando este valor.

Para configEntity: essa opção tem

uma lista de cadeias de caracteres, o

que requer passar cada classe entre

aspas, separados por uma vírgula

(sem espaço) e entre colchetes. Por

exemplo: ["base-

group","othergroup"].

Para configKey: digite cada classe,

separada por vírgula (sem espaço) e

entre aspas duplas. Por exemplo:

"basegroup,othergroup”.

userC-
lassNa-
mes

N/A wgser-
ver.-
domain.l-
dap.u-
ser.classnames

L-
D-
A-
P

Por padrão, o Tableau Server pes-

quisa por classes de objeto do usuário

LDAP que contenham a cadeia de

caracteres “user” e “inetOrgPerson”.

Se os objetos do usuário LDAP não

usarem estes nomes de classe

padrão, substitua o padrão con-

figurando este valor.

Para configEntity: essa opção tem

uma lista de cadeias de caracteres, o

que requer passar cada classe entre
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aspas, separados por uma vírgula

(sem espaço) e entre colchetes. Por

exemplo: ["user-

class1",userclass2”].

Para configKey: digite cada classe,

separada por vírgula (sem espaço) e

entre aspas duplas. Por exemplo:

"userclass1,userclass2”.

configKeys calculadas

As seguintes configKeys relacionadas ao Kerberos são calculadas e definidas de acordo

com várias entradas do ambiente. Por exemplo, elas devem ser definidas pelo comando tsm

nativo ou configEntities. Não tente configurar essas configKeysmanualmente.

configKey calculadas Para usar o
comando TSM
nativo:

Para usar con-
figEntity json:

wgserver.domain.ldap.kerberos.conf,

cfs.ldap.kerberos.conf

Defina o local do

arquivo de con-

figuração Kerberos

com a opção kerb-

config do

comando tsm user-

identity-store set-

connection [options].

Defina o local do
arquivo de con-
figuração do Kerberos
com a opção con-
figEntity ker-
berosConfig.

wgserver.domain.ldap.kerberos.keytab,

cfs.ldap.kerberos.keytab

Defina o local do
arquivo keytab do
Kerberos com a
opção kerbkey-
tab do comando

Defina o local do
arquivo keytab do Ker-
beros com a opção
configEntity ker-
berosKeytab.
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tsm user-identity-
store set-connection
[options].

configKeys incompatíveis

Algumas configKeys incompatíveis estão presentes nos arquivos de configuração .yml sub-

jacentes. As chaves a seguir não são destinadas a implantações padrão. Não configure

estas chaves:

l wgserver.domain.ldap.kerberos.login

l wgserver.domain.ldap.guid

l wgserver.domain.fqdn: esta chave é redundante com wgserver.domain.default. Os
valores para ambas as chaves devem ser os mesmos. Apenas atualize wgser-
ver.domain.fqdn se o valor não corresponder a wgserver.domain.default.

Dados básicos do produto

Por padrão, os produtos Tableau enviam dados de uso para o Tableau para que possamos

entender como os clientes usam nosso software e obter informações sobre onde eles são

bem-sucedidos e onde eles podem encontrar problemas que podemos resolver. Por exem-

plo, esses dados podem nos ajudar a saber onde os upgrades estão comumente falhando,

e nos permitem fazer alterações no produto para resolver esses problemas ou identificar

qual parte da nossa base de usuários precisa ser informada sobre um problema de segu-

rança que se aplica a uma versão específica do Tableau Server. Você pode desativar o

envio desses dados na hora da instalação ou posteriormente. Para obter detalhes sobre

como fazer isso, consulte as instruções para Tableau Desktop ou Tableau Server.

Mesmo quando você desabilitar o envio de dados de uso do produto, determinados dados

básicos do produto são enviados ao Tableau. EstesDados básicos do produto incluem

informações sobre produtos e seus processos, incluindo qual produto ou processo está

sendo executado, quando eles iniciam, em que sistema operacional eles estão executando,

informações de licenciamento, qual máquina ou cluster demáquinas enviou os dados
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(usando identificadores pseudoanonimizados exclusivos) e se o produto está configurado

para enviar dados de uso do produto.

Você pode desativar o envio de dados básicos do produto no nível damáquina ou no nível

corporativo, bloqueando o tráfego enviado para prod.telemetry.tableausoftware.com.

Desabilitação do compartilhamento de dados básicos do produto em
computadores individuais

Importante: este procedimento envolvemodificar seu arquivo local hosts Se você

não sabe o que é isso, não devemudá-lo. Você só deve fazer essa alteração se enten-

der as implicações de fazer alterações no arquivo, saber como alterar o arquivo e ter

feito um backup do arquivo por segurança.

Modificar os arquivos hosts altera o comportamento da rede para computadores. Ins-

truções detalhadas paramodificar os arquivos hosts são fornecidas por provedores de

sistemas operacionais comoMicrosoft, Apple ou Distribuições Linux.

1. Faça uma cópia do arquivo de hosts existentes e salve-a em um computador que não

seja o seu computador Tableau. Este é o seu backup, caso você precise reverter suas

alterações. Não comece amodificar o arquivo até que você tenha feito uma cópia de

backup dele.

2. Modifique o arquivo do seu computador hosts para incluir essas linhas:

# Stops sending Product Usage to Tableau (prod.-

telemetry.tableausoftware.com).

# Learn more here: http:\\tableau.com\derived-data

127.0.0.1 prod.telemetry.tableausoftware.com

A primeira e a segunda linhas são comentários, explicando a terceira linha.

A terceira linha impede que todo o tráfego prod.telemetry.tableausoftware.com

(http://prod.telemetry.tableausoftware.com/) ) deixe suamáquina local
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enviando-a para o endereço de loopback interno do host. Os dados não são enviados para

fora do computador.

Desativação do compartilhamento de Dados básicos do produto no nível
corporativo

Para desativar o envio de Dados básicos do produto em umnível corporativo, modifique o

Firewall de rede para evitar tráfego de saída para prod.-

telemetry.tableausoftware.com.

Este domínio é usado pelo Tableau para receber osDados básicos do produto sobre o lan-

çamento e o desligamento do processo. Tambémé usado para os dadosmais gerais de

uso do produto. Ao bloquear o tráfego para este domínio, você impedirá que ambos os

tipos de dados sejam enviados.

O tráfego para este domínio ocorrerá nas Portas 80 (para registro inicial de nossos clientes

de Dados de produto) e na Porta 443 (para todo o tráfego subsequente). Para evitar com-

pletamente que os dados do produto sejam enviados, bloqueie todo o tráfego para este

domínio.

Para obter detalhes sobre como configurar o firewall de rede, consulte seu fornecedor ou

seu departamento interno de TI. O Tableau não pode fornecer estas instruções.

Sobre o Tableau Advanced Management no
Tableau Server
OTableau AdvancedManagement é uma coleção licenciada separadamente de recursos

do Tableau Server, que fornece capacidades aprimoradas de segurança, gerenciamento e

escalabilidade.
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Observação: o Tableau AdvancedManagement inclui vários recursos do Tableau Ser-

ver e duas ferramentas instaladas separadamente: Content Migration Tool do Tableau

e ResourceMonitoring Tool do Tableau. Para obter mais informações, consulte a

tabela de recursos posteriormente neste tópico.

Requisitos da licença Advanced Management

OAdvancedManagement é licenciado em uma base por implantação, que pode ser base-

ada em usuário ou em núcleo. Uma implantação inclui uma instalação de produção licen-

ciada do Tableau Server e duas instalações licenciadas de não produção do Tableau

Server, que oferecem suporte à instalação de produção. Para obter mais informações sobre

a implantação, consulte a Documentação do EULA.

l OAdvancedManagement só pode ser ativado em uma implantação licenciada do

Tableau Server. Isso significa que o Tableau Server deve ser ativado pela primeira

vez com uma chave válida baseada em usuário ou em núcleo, antes de aplicar a

chave do produto AdvancedManagement. Para obter mais informações sobre como

adquirir o AdvancedManagement e obter a chave do produto, entre em contato com

o gerente de conta.

l Quando a chave do produto estiver ativa e habilitada, você poderá usar todos os recur-

sos incluídos no AdvancedManagement.

l Quando a chave do produto do AdvancedManagement for removida ou desativada,

você não poderámais usar os recursos que exigem uma licença válida do Advanced

Management. Qualquer dado associado não será excluído. Cada recurso pode ter

pequenas diferenças quanto a o que acontece quando a licença expira. Para obter

mais informações sobre os recursos individuais, use os links da tabela abaixo.

A tabela a seguir lista os recursos incluídos e exigem uma licença válida do AdvancedMana-

gement:
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Recurso Descrição Requisitos para uti-
lizar o recurso

Versão

Sobre Resource
Monitoring Tool
do Tableau

Fornece uma aparência mais
abrangente da integridade do
Tableau Server. Com o
Resource Monitoring Tool,
você pode identificar pro-
blemas que causam tempos de
carregamento lentos, falhas de
extração e outros problemas
críticos, além de poder ajudá-
lo a resolver proativamente os
problemas que afetam a expe-
riência do usuário final.

A instalação do
Tableau Server que
você está moni-
torando deve ter
uma licença do
Advanced Mana-
gement.

Disponível

em 2019.3

e pos-

teriores.

O suporte

ao Linux foi

introduzido

na versão

2020.4.

Sobre Content
Migration Tool
do Tableau

OContent Migration Tool for-
nece uma maneira fácil de
copiar ou migrar o conteúdo
entre projetos, sites e implan-
tações do Tableau Server.
Você pode fazer isso entre pro-
jetos, em instalações sepa-
radas do Tableau Server (por
exemplo, entre uma instância
de desenvolvimento e uma ins-
tância de produção do Tableau
Server) ou entre projetos em
uma única instalação do
Tableau Server.

l A origem do
Tableau Ser-
ver (servidor
de onde você
está
movendo o
conteúdo) e o
Tableau Ser-
ver (servidor
para onde
você está
movendo o
conteúdo)
deve ter uma
licença válida
do Advanced
Management.

l AContent
Migration
Tool deve ser

Disponível
na versão
2019.3 e
posterior.
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Recurso Descrição Requisitos para uti-
lizar o recurso

Versão

instalada em
uma versão
do Microsoft
Windows que
ofereça
suporte para
.NET 4.6.1
(Windows 7
ou posterior,
Windows Ser-
ver 2008R2
ou posterior).

Registro de ati-
vidade

O registro de atividades pode
enviar eventos de registro para
o Amazon Simple Storage Ser-
vice (S3), onde você pode usá-
los para realizar auditorias e
análises adicionais.

l Conta da
Amazon Web
Services
(AWS).

l Bucket do

Amazon Sim-

ple Storage

Service (S3)

para receber

dados.

l Chave do

AWS Key

Management

Service

(KMS).

Disponível
na versão
2022.3 e
posterior.

Repositório
externo do

Permite que você implante o
Repositório do Tableau Server

O Tableau Server
que está usando um

Disponível

na versão
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Recurso Descrição Requisitos para uti-
lizar o recurso

Versão

Tableau Server externo ao Tableau Server. O
repositório do Tableau Server
é um banco de dados do Post-
greSQL que armazena os
dados sobre todas as inte-
rações do usuário, atu-
alizações de extração e muito
mais.

repositório externo
deve ter uma
licença do Advan-
ced Management.

2019.3 e

posterior.

- AWS com-

patível com

a versão

Tableau

Server

2019.3 e

posterior.

- Azure

compatível

com o

Tableau

Server ver-

são 2020.4

e posterior.

Gerenciamento
de carga de tra-
balho por meio
das funções de
nó

Usando as funções de nó, é
possível configurar onde cer-
tos tipos de cargas de trabalho
são processados na instalação
do Tableau Server. Os recur-
sos das funções de nó per-
mitem dedicar e dimensionar
recursos para cargas de tra-
balho específicas (ex: atu-
alizações de extração,
assinaturas).

O Tableau Server
deve ter uma
licença válida do
Advanced Mana-
gement .

Disponível
na versão
2019.3 e
posterior.

Sistema de
gerenciamento

Fornece a você funcionalidade
adicional para configurar o

O Tableau Server
deve ter uma

Disponível
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Recurso Descrição Requisitos para uti-
lizar o recurso

Versão

de chaves do
Tableau Server

Tableau Server para usar o
AWS como KMS para crip-
tografia de extração.

licença válida do
Advanced Mana-
gement .

na versão

2019.3 e

posterior.

- AWS com-

patível com

a versão

Tableau

Server

2019.3 e

posterior.

- Azure

compatível

com o

Tableau

Server ver-

são 2021.1

e posterior.

Armazenamento
de arquivos
externo do
Tableau Server

Permite que você use arma-
zenamento anexado à rede
(NAS) como o Armazenamento
de arquivos. Elimina a neces-
sidade de executar o Arma-
zenamento de arquivos
localmente no Tableau Server

O Tableau Server
deve ter uma
licença válida do
Advanced Mana-
gement .

Disponível
na versão
2020.1 e
posterior.

Limites de recur-
sos do Pro-
cessador em
segundo plano
do Tableau

O Gerenciador de Limites de
Recursos do Tableau Server
rastreia o uso de recursos de
segundo plano em relação aos

O Tableau Server
deve ter uma
licença válida do
Advanced Mana-
gement .

Disponível
na versão
2022.1 e
posterior.
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Recurso Descrição Requisitos para uti-
lizar o recurso

Versão

limites de recursos definidos
para garantir que os limites de
recursos sejam aplicados cor-
retamente.

Tableau Server
Independent
Gateway

O Tableau Server Independent
Gateway permite que você ins-
tale um proxy reverso geren-
ciado pelo Tableau Server em
um computador separado. Ins-
tale o Independent Gateway
em sua DMZ para fornecer
segurança para a instalação
do seu Servidor e todos os
seus dados. O Independent
Gateway pode ser usado em
uma variedade de con-
figurações e pode ser dimen-
sionado para atender às
demandas de conexão do cli-
ente.

O Tableau Server
deve ter uma
licença válida do
Advanced Mana-
gement .

Disponível
na versão
2022.1 e
posterior.

Ativar uma licença do Advanced Management

A licença do AdvancedManagement é aplicada a uma instalação do Tableau Server e

pode ser usada para instalações baseada em usuário ou em núcleo.

Aqui está uma visão geral rápida sobre como ativar a licença do AdvancedManagement na

instalação do Tableau Server.

Usar a interface da Web do TSM
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1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

2. Clique em Licenciamento na guiaConfiguração. Clique emAtivar licença.

3. Insira ou cole a chave do produto do AdvancedManagement e clique emAtivar.

4. Na páginaRegistrar, insira suas informações de registro e clique emRegistrar.

5. Siga os prompts e reinicie o Tableau Server após a conclusão do registro.

Observação: se for uma nova instalação do Tableau Server e você aplicar a
chave do AdvancedManagement antes de aplicar a chave do produto do

Tableau Server, você verá um erro. No entanto, você pode continuar a instalação

e aplicar a chave do produto do Tableau Server usando asmesmas etapas des-

critas acima.

Usar a CLI do TSM

1. Abra um prompt de comando como administrador em umnó no cluster do Tableau

Server.

2. Execute o seguinte comando com a chave do produto do AdvancedManagement

para ativar a licença:

tsm licenses activate -k <server-management-add-on-product

key>
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Observação: se for uma nova instalação do Tableau Server, execute o
comando duas vezes, primeiro com a chave do produto do Tableau Server e,

em seguida, com a chave do produto do AdvancedManagement.

3. Aplique as alterações e reinicie o servidor:

tsm pending-changes apply

Quem pode fazer isso

Somente os administradores do servidor podem ativaras chaves de licença do Advanced

Management.

Sobre Resource Monitoring Tool do Tableau

Este documento fornece uma visão geral do ResourceMonitoring Tool do Tableau.

O que é Resource Monitoring Tool?

A ResourceMonitoring Tool é uma ferramenta que pode ser usada paramonitorar a inte-

gridade e o desempenho do Tableau Server. Ela coleta dados do Tableau Server e fornece

uma análise abrangente da integridade do Tableau Server. Usando essa ferramenta, é pos-

sível identificar a causa da lentidão nos tempos de carregamento, falhas de extração e

outros problemas críticos. Para usar a ResourceMonitoring Tool, você deve ter o Advan-

cedManagement ativado em seu servidor. Para obter mais informações sobre o Advanced

Management, consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement no Tableau Server

OResourceMonitoring Tool tem dois componentes principais: ResourceMonitoring Tool

Server (Servidor RMT) e Agente.

l O Servidor RMT é onde os dados do Tableau Server são agrupados e fornecidos por
meio de uma interface da Web. Aqui também é onde você pode configurar, monitorar
e analisar a integridade e o desempenho do Tableau Server.
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l Um agente é executado em cada um dos nós no cluster do Tableau para monitorar o
desempenho e a atividade. O diagrama a seguir ilustra a interação entre um nó do
Tableau Server e o Servidor RMT do nó.

Começar a usar o Resource Monitoring Tool do Tableau

Este artigo o ajudará a começar a usar o ResourceMonitoring Tool do Tableau. Ele contém

links para outros artigos sobre informações que você precisa preparar antes de instalar o

ResourceMonitoring Tool, links para upgrade e outros recursos úteis.

Em umesforço para nos alinhar com os valores de Igualdade de nossa empresa, mudamos

a terminologia não inclusiva sempre que possível. Como a alteração dos termos em deter-

minados locais pode causar uma alteração significativa, mantemos a terminologia existente,

Portanto, você pode continuar a ver os termos em comandos e opções da CLI, pastas de ins-

talação e arquivos de configuração e outras instâncias. Para obter mais informações, con-

sulte Sobre a Ajuda do Tableau.
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Pré-Instalação

Compatibilidade do produto com o Tableau Server

OResourceMonitoring Tool pode ser instalado paramonitorar as versões do Tableau Ser-

ver 2019.3 e posteriores.

A tabela abaixo lista a compatibilidade da versão entre o ResourceMonitoring Tool(RMT) e

o Tableau Server:

Versão do
RMT

Suporte do sistema ope-
racional

Tableau Server Versão

2022.3.x Windows, Linux 2020.1.x - 2022.1.x ,

2022.3.x

2022.1.x Windows. Linux 2019.3.x - 2022.1.x

2021.4.x Windows, Linux 2019.3.x - 2021.4.x

2021.3.x Windows, Linux 2019.3.x - 2021.3.x

2021.2.x Windows, Linux 2019.3.x - 2021.2.x

2021.1.x Windows, Linux 2019.3.x - 2021.1.x

2020.4.x Windows, Linux 2019.3.x - 2020.4.x

2020.3.x Windows 2019.3.x - 2020.3.x

2020.2.x Windows 2019.3.x - 2020.2.x

2020.1.x Windows 2019.3.x - 2020.1.x

2019.4.x Windows 2019.3.x - 2019.4.x

2019.3.x Windows 2019.3.x
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Compatibilidade do Resource Monitoring Tool Server (Servidor RMT) e do Agente

Geralmente, recomendamos que você instale amesma versão do Servidor RMT e do

Agente para ter certeza de que são compatíveis. Se você tiver Agentes usando versões não

compatíveis com a versão do Servidor RMT, um incidente crítico será registrado. Para obter

mais informações, consulte Incidentes do agente.

Conceitos e termos

Familiarize-se com os conceitos e termos utilizados nos tópicos do ResourceMonitoring

Tool. Para obter mais informações, consulte Conceitos.

Arquitetura de instalação

OResourceMonitoring Tool tem dois componentes principais: ResourceMonitoring Tool

Server (Servidor RMT) e Agente. OServidor RMT deve ser instalado em sua própria

máquina, e o Agente é instalado em cada nó do cluster do Tableau Server. Para obter mais

detalhes sobre a arquitetura de configuração, consulte Instalar o ResourceMonitoring Tool

do Tableau.

Uma exibição de alto nível da configuração do ResourceMonitoring Tool. Este diagrama

mostra um cluster do Tableau Server de três nós.
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Requisitos mínimos de hardware e recomendações para o Resource Monitoring Tool

OResourceMonitoring Tool realiza todo o processamento, agregação, armazenamento e

interface daWeb para os dados demonitoramento coletados na instalação do Tableau Ser-

ver. Para uso em produção, amáquina na qual você instala o ResourceMonitoring Tool

deverá atender ou exceder as recomendaçõesmínimas de hardware. Para obter mais infor-

mações, consulte Requisitosmínimos de hardware e recomendações para o Resource

Monitoring Tool do Tableau.
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Lista de verificação de pré-instalação para Resource Monitoring Tool

Antes de instalar o ResourceMonitoring Tool, examine estes itens de ação e conclua as eta-

pas necessárias: lista de verificação de pré-instalação do Lista de verificação de pré-ins-

talação - ResourceMonitoring Tool do Tableau

Atualização do Resource Monitoring Tool

Para obter instruções sobre como atualizar o ResourceMonitoring Tool, consulte Atu-

alização do ResourceMonitoring Tool.

Solução de problemas

Certifique-se de verificar nossa Solucionar problemas do ResourceMonitoring Tool do

Tableau para obter respostas a perguntas comuns antes de entrar em contato com o

suporte.

Conceitos

Este documento explica brevemente alguns conceitos principais do ResourceMonitoring

Tool do Tableau e define alguma terminologia que você verá com frequência.

Em umesforço para nos alinhar com os valores de Igualdade de nossa empresa, mudamos

a terminologia não inclusiva sempre que possível. No entanto, você pode continuar a ver os

termos nos comandos e opções da CLI e em outras instâncias. Para obter mais infor-

mações, consulte Sobre a Ajuda do Tableau.

Agente

Oagente do ResourceMonitoring Tool é executado como um serviço em segundo plano em

cada um dos servidores do Tableau. Ele deve ser instalado em todos os nós em uma ins-

talação do Tableau Server qua você quer monitorar.

O agente é um processo leve quemonitora a atividade do Tableau e o desempenho geral do

servidor em que ele está instalado. Ele relata os detalhes ao Servidor do ResourceMoni-

toring Tool.
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Servidor (Servidor RMT) do Resource Monitoring Tool

OServidor do ResourceMonitoring Tool hospeda o aplicativoWeb com os quais os usu-

ários interagem. Ele também faz grande parte do processamento em segundo plano para

agrupar emonitorar os dados dos agentes. Usaremos o termoServidor RMT para nos
referir a este componente.

Ambiente

O ambiente é o termo usado para fazer referência a uma instalação de um único nó do

Tableau Server ou um cluster do Tableau Server. Na interface daWeb do Servidor RMT,

cada nó do Tableau Server é chamado deServidor.

OResourceMonitoring Tool podemonitorar várias instalações do Tableau Server. Por

exemplo, você pode ter tanto a produção quanto a preparação dos Tableau Servers. No

ResourceMonitoring Tool, você pode criar dois ambientes (Produção ePreparação) e

monitorar os dois clusters do Tableau Server.

Status do Ambiente

O status do ambiente indica o estado do ambiente atual do Tableau. O status é deter-

minado pelo número e tipo de incidentes e o status dos vários processos do Tableau. As

seções a seguir descrevem o que cada status significa nesses termos.

OK

Nenhum aviso ou incidente crítico ocorreu hoje e não há atualmente nenhum processo

com falha.

Aviso

OAmbiente está em umestadoAviso quando qualquer um dos seguintes é verdadeiro:
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l Pelo menos um incidente de aviso ocorreu hoje.

l Um processo Não está licenciado.
l Um processo estáOffline.

Crítico

Oambiente está em umestadoCrítico quando qualquer um dos seguintes itens é ver-

dadeiro:

l Pelo menos um incidente crítico ocorreu hoje.

l O gateway primário estáOffline.
l Todas as instâncias de um processo Não estão licenciadas.
l Todas as instâncias de um processo estãoOffline.

Servidor

Servidor é o termo usado para se referir a cada um dos nós na instalação do Tableau Ser-

ver. Cadamáquina em que você instala o agente do ResourceMonitoring Tool é con-

siderada umServidor.

Lista de verificação de pré-instalação - Resource Monitoring Tool do Tableau

Requisitos de máquina, rede e conta

Complete os seguintes pré-requisitos antes de instalar o ResourceMonitoring Tool do

Tableau.

1. Certifique-se de ter privilégios administrativos para todos os computadores que exe-

cutarão o ResourceMonitoring Tool. Isso inclui o computador que executa o Servidor

RMT e todos os nós do Tableau Server na instalação que você estarámonitorando

com oResourceMonitoring Tool.

2. Abra a porta 5672 para o tráfego TCP de entrada no computador que executa o Ser-

vidor RMT
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Oaplicativo ResourceMonitoring Tool de agente envia os dados coletados pela

porta 5672, portanto, amaquina em que o Servidor RMT está instalado precisará per-

mitir o tráfego TCP de entrada nessa porta.

O Firewall doWindows é um bloqueador comumdesse tráfego.

3. Abra as seguintes portas:

l Abra a porta 80 para o tráfego TCP de entrada no computador que executa o

Servidor RMT

Esta é a porta na qual o Servidor RMT hospedará a interface daWeb.

Observe que podemos alterar o número da porta durante a instalação, se já

houver um serviço de terceiros. Para tornar a interface daWeb acessível de

fora do Servidor RMT, essa porta precisará ser aberta.

l Abra a porta 443 para o tráfego TCP de entrada no computador que executa o

Servidor RMT doResourceMonitoring Tool.

Esta é a porta em que as conexões vêm do Agente ao testar a conexão com o

servidor RMT.

l Abrir a porta 5672 e 5671 (conexões TLS) para o tráfego TCP de saída em

todos os nós de agente.

O aplicativo do agente envia os dados que coleta para o Servidor RMT por

esta porta.

l Abra a porta 80 para o tráfego TCP de saída em todos os computadores do

agente.

Periodicamente, o agente fará solicitações para a interface daWeb do Ser-

vidor RMT.

l Abra a porta 443 para o tráfego TCP de saída em todos os computadores do
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agente.

Esta é a porta em que o Agente testa a conexão com o Servidor RMT.

Para obter mais informações sobre portas e comunicações, consulte Portas de comu-

nicação do ResourceMonitoring Tool do Tableau.

4. Verifique se todos os computadores do Agente podem contatar o Servidor RMT.

A interface daWeb hospedada pelo Servidor RMT está vinculada a um nome de host

ou endereço IP específico durante o processo de instalação. Ela só responderá a soli-

citações enviadas a esse nome de host específico. Por exemplo, se o Servidor RMT

estiver configurado para ser hospedado em http://RMTServer/, mas os Agentes só

puderem entrar em contato com o servidor RMT por meio de http://myrmt-

server.myserver.com/, as solicitações não passarão.

5. Reúna credenciais para uma conta do administrador do Tableau Server.

OResourceMonitoring Tool usará a API daWeb do Tableau Server para coletar infor-

mações sobre o conteúdo, portanto, precisará de credenciais para um usuário que

seja um administrador do Tableau Server e possa acessar todos os sites, projetos etc.

É recomendável criar um dedicado ao ResourceMonitoring Tool, mas pode ser qual-

quer usuário que seja um administrador do Tableau Server.

6. Habilitar o acesso ao banco de dados do repositório do Tableau Server. Isso é neces-
sário a partir da versão 2022.3:

OResourceMonitoring Tool acessa o banco de dados de repositório diretamente, por

motivos de desempenho. Para que isso funcione, o acesso ao repositório deve ser

habilitado, com uma senha definida para o usuário do banco de dados "readonly”

(somente leitura). Para obter detalhes, consulte Habilitar o acesso ao repositório do

Tableau Server.
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Se você quiser usar conexões SSL entre o ResourceMonitoring Tool e o Repositório

do Tableau Server, certifique-se de que o Tableau Server esteja configurado para

usar SSL para conexões Postgres internas. Para obter mais informações, consulte

Como configurar o SSL para comunicação interna com o Postgres. OResource

Monitoring Tool permite que você use o arquivo de certificado ou a impressão digital

para as conexões SSL. Se você planeja usar o arquivo de certificado, copie o arquivo

de certificado gerado pelo Tableau Server para conexões SSL Postgres internas

para amáquina onde você planeja instalar o Servidor RMT. Copie isso para o arma-

zenamento de certificados damáquina.

7. Confirme se a API REST está habilitada no Tableau Server (este é o padrão). Use o

comando tsm configuration get -k api.server.enabled para isso.

Um valor de retorno true significa que a API REST está habilitada. Para criar a

API REST, use o comando tsm configuration set. Para obter mais infor-

mações, consulte api.server.enabled.

8. Examine o tamanho dos registros do Tableau Server. Após instalar e configurar o

Servidor de agente, o ResourceMonitoring Tool processa os dados históricos rele-

vantes dos registros do Tableau Server, antes de exibir os dados. Se houver uma

grande quantidade de dados de registro históricos, pode demorar um pouco para pro-

cessar as informações. Isso pode resultar em umatraso no processamento de even-

tosmais recentes no Servidor.

Se estiver preocupado com o atraso e não tiver as informações históricas, você

poderá fazer o seguinte para limpar os arquivos existentes:

l Remover arquivos desnecessários e considere os Instantâneos do arquivo de
log (Arquivar logs) antes de remover os arquivos de registro.

Observação: os dados de desempenho, como uso de CPU e uso dememória

não são reunidos usando dados de registro histórico, e são coletados depois

2666 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



que o Agente é instalado e configurado para que a limpeza de dados históricos

não afete os dados de desempenho.

9. (opcional) Reunir informações da conexão para um servidor SMTP que o Servidor

RMT pode acessar.

Se você quiser notificações por e-mail, precisará fornecer o Servidor RMT com o

nome do servidor, o nome de usuário e a senha (se houver) e o número da porta de

umServidor SMTP, que ele possa usar para enviar o e-mail, e a versão de TLS. Atu-

almente, o TSL versão 1.2 é necessário, mas o TLS versão 1.3 tambémé compatível.

Se você quiser usar o TLS versão 1.3, certifique-se de ter o Open SSL 1.1.1f oumaior

namáquina onde o Servidor RMT será instalado. Para obter mais informações, con-

sulte Notificações por e-mail.Notificações por e-mail

Quem pode fazer isso

Para fazer todas as etapas descritas acima, você precisa ser um administrador namáquina

que está instalando o ResourceMonitoring Tool e ser um administrador do Tableau Server.

Requisitos mínimos de hardware e recomendações para o Resource Monitoring Tool do
Tableau

OResourceMonitoring Tool do Tableau realiza todo o processamento, agregação, arma-

zenamento e interface daWeb para os dados demonitoramento coletados na instalação do

Tableau Server.

Recomendações mínimas de hardware do servidor RMT

Para uso em produção, amáquina em que você instala o ResourceMonitoring Tool deve

atender ou exceder as recomendações de hardware abaixo.

l 8 núcleos de CPU físicos (16 vCPUs)

l As CPUs devem suportar conjuntos de instruções SSE4.2 e POPCNT

l RAM de 64GB
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l 500 GB de espaço em disco para servidor RMT

l Unidade SSD ou similar para desempenho

Para instalações do servidor RMT que correspondem ao hardwaremínimo especificado

acima, o ResourceMonitoring Tool pode fornecer relatórios de desempenho para implan-

tações do Tableau Server que atendem a até 10.000 exibições por hora.

Para implantações commais carregamentos de exibições por hora ou númerosmuito altos

de trabalhos em segundo plano, podem ocorrer atrasos de dados. Nesses casos, pode ser

necessário atualizar seu hardware.

Resource Monitoring ToolAgente - Utilização de recursos

Oagente do ResourceMonitoring Tool monitora o sistema operacional e os processos e

arquivos de registro doWindows e do Tableau Server e envia asmétricas de desempenho

e os dados de registro do Tableau para o ResourceMonitoring Tool, para processamento

quase em tempo real. OAgente precisa ser instalado em cadamáquina que esteja exe-

cutando o Tableau Server.

Nas instalações do Tableau Server que Requisitosmínimos de hardware e reco-

mendações para o Tableau Server, veja o que esperar:

l Normalmente, vemos o agente usando 0-5%da CPU em média com picos infre-
quentes acima disso. Nosso alvo de desempenho é uma média de 10%de utilização
da CPU ou menos.

l O agente geralmente usa 200 MB de RAM ou menos com picos raros durante os perí-
odos de atividade mais intensa do Tableau Server.

l Recomenda-se no mínimo 10 GB de espaço em disco livre para a máquina em que o
Agente é instalado.

Instalação em um ambiente de nuvem

OResourceMonitoring Tool pode ser instalado em umamáquina virtual em qualquer ambi-

ente de nuvem que possa ser usado para Tableau Servers. A máquina virtual em que o ser-

vidor RMT está instalado precisará atender aosmesmos requisitosmínimos de hardware

descritos acima.
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Quem pode fazer isso

Para instalar o ResourceMonitoring Tool, você deve ser o seguinte:

l Administrador na máquina que você está instalando o Resource Monitoring Tool.

l Administrador do Tableau Server.

l Administrador do Resource Monitoring Tool.

Instalar o Resource Monitoring Tool do Tableau

OResourceMonitoring Tool do Tableau tem dois componentes principais: RMT Server e

Agente.

Os pré-requisitos do ResourceMonitoring Tool e o RMT Server devem ser instalados no

hardware dedicado para garantir que tenham os recursos necessários e que não haja con-

flito de acesso para os recursos damáquina com outros programas ou software. Eles não

devem ser instalados no computador do Tableau Server, exceto em casos excepcionais

(por exemplo, para fins de demonstração limitada em ambientes não relacionados à pro-

dução).

Os agentes são instalados em todos os nós do Tableau Server que você desejamonitorar.

Para obter informações sobre como atualizar do Power Tools para o Tableau Server para

ResourceMonitoring Tool, consulte Atualizar Power Tools for Server para o ResourceMoni-

toring Tool do Tableau.

O instalador do ResourceMonitoring Tool pode ser encontrado no site do Produto Advan-

cedManagement e notas de versão. Baixe todos os arquivos que começam com Tabrmt.

Em umesforço para nos alinhar com os valores de Igualdade de nossa empresa, mudamos

a terminologia não inclusiva sempre que possível. Como a alteração dos termos em deter-

minados locais pode causar uma alteração significativa, mantemos a terminologia existente,

Portanto, você pode continuar a ver os termos em comandos e opções da CLI, pastas de ins-

talação e arquivos de configuração e outras instâncias. Para obter mais informações, con-

sulte Sobre a Ajuda do Tableau.

Tableau Software 2669

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://www.tableau.com/pt-br/support/releases/server-management
https://www.tableau.com/pt-br/support/releases/server-management


Histórico de versões de instalação

Esta seção chamamudanças significativas no processo de instalação. Use esta seção para

entender quais alterações foram feitas dependendo da sua versão atual e da versão para a

qual você está atualizando.

l A partir da versão 2022.3, você tem a opção de configurar o serviço de mensagens
RabbitMQ e o banco de dados PostgreSQL usado pelo Resource Monitoring Tool em
uma plataforma de nuvem. Atualmente, o AWSAMQ for RabbitMQ e o banco de
dados Amazon RDS for PostgreSQL são compatíveis. Com essa adição, você pode
optar por instalar o repositório e o serviço de fila de mensagens com o RMT Server
na mesma máquina ou separadamente na plataforma AWS.

l A partir da versão 2020.4, o Resource Monitoring Tool pode ser instalado em máqui-
nas com Linux. Anteriormente Resource Monitoring Tool a instalação era suportada
apenas em máquinasWindows.

l A partir da versão 2020.2, um único instalador instalará os pré-requisitos e o RMT
Server. Você precisará de apenas dois instaladores: um para o RMT Server, que
inclui pré-requisitos, e outro para a instalação do Agente.

Antes de instalar o Resource Monitoring Tool

l Revise os seguintes requisitos e instruções:
l Requisitosmínimos de hardware e recomendações para o ResourceMoni-
toring Tool do Tableau

l Lista de verificação de pré-instalação - ResourceMonitoring Tool do Tableau
l O sistema operacional a seguir é compatível:

l Windows Server 2012 R2

l Windows Server 2016

l Windows Server 2019

l Verifique se a instalação do Tableau Server que você vai monitorar está licenciada
com a licença do Advanced Management. Você deve ter uma licença válida do Advan-
ced Management para usar o Resource Monitoring Tool.

l Examine o tamanho dos registros do Tableau Server. Depois que o Agente é ins-

talado e configurado, os dados de histórico relevantes aos processos do Resource
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Monitoring Tool do Tableau Server são registrados antes dos dados serem exibidos.

Se houver um grande volume de dados históricos de registro, talvez demore para pro-

cessar as informações que, por sua vez, podem resultar em umatraso no pro-

cessamento de eventosmais recentes no Servidor.

Se estiver preocupado com o atraso e não tiver as informações históricas, você

poderá fazer o seguinte para limpar os arquivos existentes:

l Remover arquivos desnecessários e considere os Instantâneos do arquivo de
log (Arquivar logs) antes de remover os arquivos de registro.

Observação: os dados de desempenho, como uso de CPU e uso dememória

não são reunidos usando dados de registro histórico, e são coletados depois que

o Agente é instalado e configurado para que a limpeza de dados históricos não

afete os dados de desempenho.

l Habilite o usuário interno somente leitura para o Repositório do Tableau Server. Este
usuário é utilizado ao instalar o Agente do Resource Monitoring Tool. Isso é neces-
sário a partir da versão 2022..3. Para obter mais informações, consulte Coletar
dados com o repositório do Tableau Server.

l Determine se você deseja configurar o repositório e o serviço de fila de mensagens
externo ao Resource Monitoring Tool.

Arquitetura de instalação

Uma exibição de alto nível da configuração do ResourceMonitoring Tool. Este diagrama

mostra dois clusters do Tableau Server monitorados pelo RMT Server.
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Uma exibição detalhada dos componentes do ResourceMonitoring Tool instalados no

RMT Server e no Agente.
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Visão geral da instalação

ORMT Server pode ser instalado em qualquer sistema operacional e não depende do sis-

tema operacional no qual o Agente está instalado. Isso significa que você pode instalar o

RMT Server e Agente em diferentes sistemas operacionais.

No entanto, o Agente está instalado nos nós do Cluster do Tableau Server, portanto, a esco-

lha do sistema operacional para o Agente depende da instalação do Tableau Server.

Você podemonitorar vários clusters do Tableau Server usando amesmaResourceMoni-

toring Tool. Cada cluster do Tableau deve ser configurado como umambiente separado.

Configuração externa

O repositório e o serviço de fila demensagens podem ser hospedados externamente ao

RMT Server na plataforma AWS. Para hospedar o repositório, use a instância do AWS
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RDS e, para fila demensagens, use o AWS AMQ. Para obter mais detalhes sobre a con-

figuração, instruções passo a passo e outros detalhes, consulte:

l Repositório externo para ResourceMonitoring Tool do Tableau
l Serviço de fila demensagens externo (RabbitMQ) para ResourceMonitoring Tool do
Tableau

Instalação no Windows

Você pode usar a interface daWeb ou a linha de comando para instalar o RMT Server e o

Agente.

Aqui estão as etapas para instalar o ResourceMonitoring Tool:

1. Instale o RMT Server usando a interface daWeb ou usando a linha de comando.

Ao iniciar o ResourceMonitoring Toolinstalador, o programa de configuração vai ins-

talar certos programas necessários para executar o ResourceMonitoring Tool pri-

meiro. Os programas instalados incluemRabbitMQ, Erlang e um banco de dados

PostgreSQL dedicado. Em seguida, ele vai instalar o RMT Server.

2. Instale o Agente usando a interface daWeb ou usando a linha de comando.

Instale o Agente em todos os nós do Tableau Server. OAgente envia informações

sobre o uso e o desempenho do Tableau Server para o RMT Server para relatório.

Antivírus

Recomendamos que você exclua os Arquivos de registro do ResourceMonitoring Tool do

Tableau das verificações de antivírus. Issomelhorará o desempenho evitando contenção

quando o ResourceMonitoring Tool gravar nos arquivos de registro.

HTTPS

Como prática recomendada, você deve usar HTTPS para proteger as informações con-

fidenciais e credenciais do usuário.
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A configuraçãoExigir HTTPS nas definições do servidor é usada para comunicações entre

os usuários e o RMT Server. Tambémé usada ao registrar um agente. As comunicações

regulares entre Agente e RMT Server para coletar dados são feitas por meio do Rabbit MQ.

Inicialmente, o RMT Server é instalado com um certificado autoassinado, e usará esse cer-

tificado de comunicação HTTPS, que inclui a comunicação durante o registro do Agente.

Você pode usar seu próprio certificado para substituir o certificado autoassinado. Isso pode

ser feito durante a instalação do RMT Server, na página Configuração do servidor, ou após

a conclusão da instalação. A seção a seguir descreve os requisitos:

Requisitos e modo de certificado SSL

A ResourceMonitoring Tool é compatível com os seguintesmodos de utilização de Cer-

tificados SSL:

l Padrão: este modo usa o certificado de autoassinatura padrão fornecido pelo ins-
talador.

l Armazenamento: este modo permite que você digite a impressão digital de um cer-
tificado na loja de certificados do Windows.

l Local: este modo permite especificar um certificado baseado em arquivo na pasta
<installation directory>\config. Como padrão, é C:\ProgramFiles\Tableau\Tableau
ResourceMonitoring Tool\master\config.

Se você estiver usando seu próprio certificado, poderá selecionar Local ouArmazenar.

l É possível escolher Local, você deve ter o certificado, a autoridade de certificado e
chaves privadas disponíveis nos arquivos agrupados ou em um único arquivo.

l Se você escolher a opção Armazenar, poderá armazenar o certificado e a impressão
digital com antecedência e consultá-lo durante a instalação. O certificado e a chave pri-
vada precisam estar em pacote juntos e devem ser capazes de ser referenciados de
uma única impressão digital. O certificado em pacote deve ser armazenado em um
local específico que é definido pelos requisitos .NET e está documentado no site da
Microsoft aqui. Depois de importar o certificado na máquina, você pode usá-lo para
configurar o HTTPS.

Siga estas diretrizes e requisitos para o seu certificado:
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l Você deve ter um certificado HTTPS (como X.509) para os domínios apropriados.
Isso depende das políticas de segurança locais e requisitos de certificado. Por exem-
plo, se o Resource Monitoring Tool estiver usando um proxy de passagem CName
ou SSL, talvez seja necessário usar um certificado SAN. Para vários subdomínios,
certificados curinga são aceitos.

l OResource Monitoring Tool aceita apenas os formatos PKCS #12 e PEM.

l Oservidor daWebResourceMonitoring Tool requer um certificado e uma chave pri-

vada e, como opção, uma cadeia de confiança.

A chave privada pode ser RSA ouDSA.

Ela pode ser fornecida em umúnico arquivo ou arquivos agrupados.

l Exemplos de arquivo único:
l PKCS # 12: um único arquivo com as extensões de arquivo .pfx ou .p12.

l PEM: certificado codificado por PEM + chave privada (mais CAs inter-
mediários opcionalmente encadeados até CA raiz), em um único
arquivo com a extensão .pem. Os itens no arquivo não precisam estar
em uma ordem específica.

l Exemplos de arquivo agrupado:
l Certificado codificado por PEM em um arquivo .crt ou .cer MAIS

l Chave privada codificada por PEM em um arquivo .key MAIS (opci-
onalmente)

l Autoridade de certificação codificada por PEM em um ou mais arquivos
.ca

Locais de arquivo e diretório padrão:

RMT Server:

l Diretório de instalação:C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Moni-
toring Tool\master.

l Arquivo de configuração:C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Moni-
toring Tool\config.json.

l Diretório de log:C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-
master\logs
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Agente:

l Diretório de instalação:C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring
Tool\agent.

l Diretório de log:C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\a-
gent\logs

Quem pode fazer isso

Para instalar o ResourceMonitoring Tool, você deve ter o seguinte:

l Permissões de administrador na máquina que você está instalando o Resource Moni-
toring Tool.

l Função de site Administrador no Tableau Server.

l Resource Monitoring Tool Conta de administrador.

Próxima etapa

Instale o RMT Server:

l Usando a interface naWeb
l Usando linha de comando

Instalar o RMT Server usando interface da Web

OResourceMonitoring Tool Server (RMT Server) hospeda o aplicativoWeb com os quais

os usuários interagem. Ele também faz grande parte do processamento em segundo plano

para agrupar emonitorar os dados dos Agentes. ORMT Server deve ser instalado no

hardware dedicado.

Atualmente, a instalação através da interface daWeb é aceita apenas em instalações

doWindows. Se você quiser instalar no Linux, consulte Instalar o RMT Server usando a

linha de comando.

Para instalar o RMT Server:

Existem três etapas principais para instalar o RMT Server:
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l Instalação do software do servidor

l Configuração do RMT Server

l Criação de um novo ambiente.

Oprocesso detalhado é descrito abaixo:

1. Instalação do software do servidor:
1. Execute o programa de instalação do RMT Server.

2. Após ler o EULA, selecione I agree to the license terms and conditions e
clique em Install.

Observação: se quiser instalar em um local não padrão, use as diretrizes

fornecidas na seção Instalação em um local não padrão. O local padrão é

C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\.

3. Se a caixa de diálogo Controle da conta de usuário for aberta, clique em Yes
para permitir que o instalador faça alterações.

4. O instalador do RMT Server instalará alguns pré-requisitos como o primeiro
passo. Os pré-requisitos incluem RabbitMQ, Erlang e um banco de dados Post-
greSQL. O banco de dados PostgreSQL é usado para armazenar dados de
uso coletados do Tableau Server. Em seguida, ele vai instalar o RMT Server.

5. Ao final da instalação, uma página da Web Server Configuration será
aberta.

2. Configuração do RMT Server:

1. A página já deve estar preenchida. Faça atualizações nos valores, se neces-

sário.

Observação: anote o nome do host. A interface naWeb usada para

acessar o RMT Server usa este formato: https://<hostname>.

2. Por padrão, o ResourceMonitoring Toolusa um certificado autoassinado para
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realizar as comunicaçõesHTTPS com oRMT Server. Para utilizar seu próprio

certificado, substitua o valor da impressão digital pelo do certificado que deseja

usar. Verifique a opçãoRequire HTTPS se quiser exigir comunicações

HTTPS seguras.

Verificar a opçãoRequire HTTPS também exigirá que você escolha ummodo

de certificado e forneça detalhes adicionais, se necessário. Principalmente, há

três opções para escolher:

1. Padrão: estemodo usa o certificado de autoassinatura padrão fornecido
pelo instalador.

2. Local: este modo permite especificar um certificado baseado em arquivo
na pasta Resource Monitoring Tool /config.Quando o modo Local é
selecionado, o campo Nome do certificado fica disponível. As opções
listadas corresponderão aos grupos de arquivos de certificado situados
na pasta /config.

3. Armazenamento: estemodo permite que você digite a impressão digital
de um certificado na loja de certificados doWindows.

O campoSenha será usado somente se o certificado selecionado pre-
cisar de uma senha.

3. Teste a Configuração do servidor ao clicar em Test Server Configuration.

Observação: se você vir o seguinte erro, use as instruções fornecidas no
tópico Solucionar erros do certificado SSL:

Ocertificado não inclui a chave privada acessível

4. A seção Senha permite configurar os requisitos de senha que se aplicarão às
contas de usuário e à conta de usuário Administrativo que você criará pos-
teriormente.

5. Na seção Autenticação, você pode configurar o período limite para as
sessões. Se o usuário não acessar a sessão pelo período limite definido, a
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sessão expirará e será necessário fazer login novamente. Por padrão, ele é
definido como 240 minutos. Você também pode ativar a opção Expiração des-
lizante para redefinir o período limite quando uma sessão é acessada nele.

6. Clique emSave and Restart Server.

Observação: se você vir o seguinte erro, use as instruções fornecidas no
tópico Solucionar erros do certificado SSL:

Ocertificado não inclui a chave privada acessível

7. Ao reiniciar o servidor, você será solicitado a criar um usuário administrativo e
senha.

8. Depois de fazer logon usando as credenciais administrativas criadas na etapa
anterior, o Resource Monitoring Tool exibirá uma mensagem de que nenhum
Ambiente foi criado. Clique em Add an environment para configurar um
novo ambiente.

3. Criar um novo ambiente:

1. Preencha os detalhes do ambiente, como o nome de um identificador. A API

REST do Tableau Server e as configurações do Repositório do Tableau Ser-

ver são usadas para se comunicar com o Tableau Server. A configuração do

Repositório do Tableau Server é opcional, mas é ummétodo de preferência

para acessar o Tableau Server.

Você tem a opção de configurar a conexão criptografada segura quando o

RMT se conectar ao Repositório do Tableau Server. Para usar as conexões

SSL entre o banco de dadosRMT e oRepositório do Tableau Server, o

Tableau Server deve ser configurado para usar o SSL. Para obter mais infor-

mações, consulte Como configurar o SSL para comunicação interna com o

Postgres.

2. Configuração do repositório do Tableau:

Na seção Tableau Repository Configuration:
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1. Na caixa suspensaSSL Mode, selecionePrefer SSL ouRequire SSL
para configurar as conexões SSL no Repositório do Tableau. Escolher

Disable significa que o SSL nunca será usado para fazer conexões do
repositório do Tableau Server.

NomodoPrefer SSL, o ResourceMonitoring Toolusará SSL na pri-
meira tentativa, e se isso falhar, posteriormente tentará uma conexão

não criptografada.

NomodoRequire SSL, se a conexão SSL falhar, as conexões com o

repositório do Tableau Server falharão completamente. Neste caso, as

conexões de API REST do Tableau Server serão usadas para se comu-

nicar com o Tableau Server.

2. Você pode optar por fornecer a impressão digital gerada pelo Tableau
Server ou copiar o arquivo server.crt para a máquina do Servidor
Resource Monitoring Tool primário. Se você optar por copiar o arquivo de
certificado, não precisará fornecer a impressão digital. Para obter mais
informações, consulte Configurar Postgres SSL para permitir conexões
diretas de clientes.

4. Clique emSave. Você verá uma nova seção adicionada à página -Agent Con-
figuration. Esta seção permite baixar o arquivo bootstrap necessário para instalar e
configurar Agentes.

Observação: se você fizer atualizações nas configurações do Ambiente, clique em
Salvar antes de baixar o arquivo Bootstrap.
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Instalação em um local não padrão

RMT Server

OTableau recomenda usar \Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool como o local de

instalação do RMT Server. Exemplo de local não padrão:D:\Tableau\Tableau Resource
Monitoring Tool.

Para escolher um local não padrão durante a instalação, use as seguintes etapas:

1. Execute o instalador do RMT Server.

2. Na página do EULA, escolha Personalizar.
3. EmOpções de configuração, no campo Local de instalação, insira o local.
4. Continue com a Etapa 2 da instalação, como descrito em Instalar o RMT Server

usando interface daWeb.

Quem pode fazer isso

Para instalar o ResourceMonitoring Tool, você deve ter o seguinte:

l Permissões de administrador na máquina que você está instalando o Resource Moni-
toring Tool.

l Função de site Administrador no Tableau Server.

l Resource Monitoring Tool Conta de administrador.
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Próxima etapa

Instalar o Agente usando interface daWeb

Instalar o Agente usando interface da Web

OAgente é um processo leve que consome recursosmínimos do servidor e envia dados ao

Servidor ResourceMonitoring Tool (Servidor RMT). Instale o Agente do ResourceMoni-

toring Tool em cada um dos nós do Tableau Server. Para instalar e registrar umAgente,

baixe o arquivo de configuração bootstrap do agente e salve-o em um local acessível a partir

dos nós do agente ResourceMonitoring Tool.

Atualmente, a instalação através da interface daWeb é aceita apenas em instalações

doWindows. Se você quiser instalar no Linux, consulte Instalar o Agente usando a linha

de comando.

Antes da instalação

l Baixe o arquivo bootstrap.Os arquivos de bootstrap são válidos apenas por 24
horas após o download. Você precisará gerar novamente o arquivo de boots-
trap se aquele que você está usando tiver mais de 24 horas.

l A partir da versão 2021.3, o registro do Agente precisará se comunicar por meio de
um ponto de extremidade https e RabbitMQ para concluir o registro do Agente. Cer-
tifique-se de que ambas as portas 443 e 5672 estejam abertas para essas comu-
nicações.

Etapas para baixar o arquivo bootstrap do agente

Use as etapas a seguir se ainda não tiver baixado o arquivo bootstrap do Servidor RMT.

1. Usando a interface na Web (https://<hostname>) no Servidor RMT, no menu Admin,
selecione Environments.

2. O arquivo bootstrap pode ser baixado diretamente da guia Visão geral do ambiente

na página inicial.
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Observação: se você não criou um ambiente como parte da configuração do

Servidor RMT, siga as etapas de 12 a 15 descritas no tópico Instalar o RMT Ser-

ver usando interface daWeb.

3. Salve o arquivo de configuração bootstrap em um local acessível a partir dos nós do
Tableau Server onde você instalará o Agente Resource Monitoring Tool.

Etapas para instalar o Agente

Para instalar o Agente, em cada um dos nós do Tableau Server:

1. Execute o programa de instalação do Agente.

2. Após ler o EULA, selecione I agree to the license terms and conditions e clique
emNext.

3. Nesta página, você terá a opção de alterar o local de instalação e especificar a conta

do Usuário Run As para o Agente.

Se quiser instalar em um local não padrão, use as diretrizes fornecidas na seção Ins-

talação em um local não padrão. O local padrão éC:\Program Files\Ta-
bleau\Tableau Resource Monitoring Tool\agent.

A partir de 2021.4, você deve especificar uma conta de usuário Run As para o

agente. Essa conta é usada para acessar o Tableau Server para coletar informações

demonitoramento dos nós do Tableau Server.

Para a conta de usuário Run As do agente, você deve especificar a mesma
conta que usa atualmente para a conta de usuário Run As do Tableau Ser-
ver. Se as informações da conta que você fornecer não forem iguais às do Tableau

Server, o Agent não poderá coletar os dados demonitoramento nesse nó.

4. Se a caixa de diálogo Controle de conta do usuário for aberta, clique em Yes para
permitir que o instalador faça alterações.

5. Quando o instalador for concluído, uma página daWebAgent Registration será
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aberta.

Dica! Pode demorar um pouco para a página daWeb abrir. Se a página daWeb não

abrir por algummotivo, utilize a seguinte URL namáquina que você está instalando:

http://localhost:9002/setup/register

6. Revise as informações nesta página sobre o tamanho do arquivo de registro do

Tableau Server, dados históricos e implicações. Após prosseguir para a próxima

etapa, você não visualizarámais estas informações.

Depois que o Agente é instalado e registrado, o ResourceMonitoring Tool processa

dados históricos relevantes de registros do Tableau Server antes de os dados serem

exibidos. Se houver um grande volume de dados históricos de registro, talvez demore

para processar as informações que, por sua vez, podem resultar em umatraso no pro-

cessamento de eventosmais recentes no Servidor.

Se estiver preocupado com o atraso e não tiver as informações históricas, você

poderá fazer o seguinte para limpar os arquivos de registro existentes do Tableau:

Remover arquivos desnecessários e considere os Instantâneos do arquivo de log

(Arquivar logs) antes de remover os arquivos de registro.

Observação: os dados de desempenho, como uso de CPU e uso dememória

não são reunidos usando dados de registro histórico, e são coletados depois que

o Agente é instalado e configurado para que a limpeza de dados históricos não

afete os dados de desempenho.

7. Navegue até o local do arquivo bootstrap que você baixou do servidor RMT. Clique
em Import Bootstrap File.Os arquivos de bootstrap são válidos apenas por
24 horas após o download. Você precisará gerar novamente o arquivo de
bootstrap se aquele que você está usando tiver mais de 24 horas.

8. Quando a importação for concluída com êxito, uma página daWeb será exibida para
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inserir as informações do servidor. No campo Tableau Server gateway URL, digite
a URL usada para acessar o Tableau Server.

A URL deve ser semelhante aos exemplos abaixo:

l https://MarketingServer/ (se souber o nome do servidor)

l https://10.0.0.2/ (se souber o endereço IP do servidor)

l http://10.0.0.4/ (Se o Tableau Server não estiver habilitado para usar SSL)

9. Insira o nome de usuário e a senha. Você pode usar as credenciais do usuário admi-
nistrador que criou quando instalou o servidor RMT. Esse nome de usuário e senha
são usados para comunicações entre o Servidor RMT e o Agente.

10. Clique em Test Tableau Server Connection para verificar se o Agente consegue
acessar o Tableau Server.

UmamensagemSuccess será exibida para confirmar que o Agente pode se conec-
tar ao Tableau.

11. O campo RMT Server URL já deve estar preenchido usando as informações no
arquivo bootstrap. Esta é a URL da página daWeb usada para realizar tarefas de

administração, monitorar o desempenho e outras tarefas.

A URL deve ser semelhante ao exemplo abaixo:

l https://<hostname>)

12. Clique em Test RMT Server Connection para verificar se o Agente consegue aces-
sar o servidor RMT doResourceMonitoring Tool.

UmamensagemSuccess será exibida para confirmar a conexão com o servidor

RMT.

13. O campoRMT Server certificate thumbprint já deve estar preenchido usando as
informações no arquivo bootstrap. O arquivo bootstrap salvo deve ter essas e as

informações de URL do Servidor RMT. Insira o nome de usuário e a senha do
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Servidor RMT. Este usuário deve ter a função deGerenciamento de ser-
vidor/ambiente.

Clique em Get Registration Options.

Isso direciona você à páginaAgent Registration - Message Queue.

14. Clique em Test Message Queue Connection para verificar se a conexão da fila de
mensagens está funcionando.

UmamensagemSuccess será exibida se a conexão funcionar.

Observação: a configuraçãoHabilitar TLS na seção de fila demensagens per-

mite habilitar a criptografia quando os dados são transmitidos entre o Servidor

RMT e os Agentes. Isso exige uma configuração adicional do RabbitMQ. Para

obter mais informações, consulte Coleta de dados criptografados.

15. Na página final Registro do agente, a seção de ambiente já deve estar preenchida.
Verifique as informações e adicione detalhes do nó do Tableau Server.

16. Clique em Connect to Message Queue.

17. Clique emRegister Agent para concluir a instalação e a configuração do agente.

Você verá uma opção para desabilitar a interface daWeb. Após o registro, a interface

daWeb não émais necessária para o agente e pode opcionalmente ser desabilitada.

Se você precisar reativar a interface daWeb, utilize o seguinte comando:

rmtadmin set server.web.run true

Para obter mais informações sobre os comandos do ResourceMonitoring Tool, con-

sulte o Utilitário de linha de comando rmtadmin.

18. Verifique se o Agente está conectado ao acessar a interface na Web do Servidor
RMT. No menu Admin, selecione Environments e, em Detalhes do ambiente, você
verá o número de Agentes que estão conectados no momento.
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Instalação do agente em uma instalação de vários nós do
Tableau Server

1. Siga as etapas descritas acima para instalar o Agente no nó inicial do Tableau Server
para se conectar ao Resource Monitoring Tool.

2. Na seção Server da página de registro final, marque a opção Primary Server.
3. Nos nós adicionais do Tableau Server, instale o agente usando o mesmo arquivo

bootstrap usado para instalar o agente no nó inicial e siga as etapas descritas acima.
4. Na página de registro final, na seção Ambiente, selecione o ambiente que você

criou ao instalar o Agente no nó inicial.
5. Na seção Server, selecione a opção New Environment Server. A opção Servidor

primário deve permanecer desmarcada.

6. O processo de registro do agente adiciona automaticamente esse nó ao ambiente

existente.

Instalação em um local não padrão

OTableau recomenda usar \Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\agent como local,

a fim de atender aos pré-requisitos. Exemplo de local não padrão:D:\Tableau\Tableau
Resource Monitoring Tool\agent.

Para escolher um local não padrão durante a instalação, use as seguintes etapas:

1. Execute o instalador do Agente.

2. Na página do EULA, escolha Personalizar.
3. EmOpções de configuração, no campo Local de instalação, insira o local.
4. Continue com a Etapa 2 da instalação, como descrito em Instalar o Agente usando

interface daWeb.

Quem pode fazer isso

Para instalar o ResourceMonitoring Tool, você deve ter o seguinte:

l Permissões de administrador na máquina que você está instalando o Resource Moni-
toring Tool.

l Função de site Administrador no Tableau Server.
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Próximas etapas

Configuração do servidor do ResourceMonitoring Tool

Instalar o RMT Server usando a linha de comando

OResourceMonitoring Tool Server (RMT Server) hospeda o aplicativoWeb com os quais

os usuários interagem. Ele também faz grande parte do processamento em segundo plano

para agrupar emonitorar os dados dos Agentes. ORMT Server deve ser instalado no

hardware dedicado.

Este tópico descreve as etapas que você pode usar para instalar o RMT Server usando a

linha de comando. A instalação da linha de comando é aceita em sistemas operacionaisWin-

dows e Linux.

Em umesforço para nos alinhar com os valores de Igualdade de nossa empresa, mudamos

a terminologia não inclusiva sempre que possível. Como a alteração dos termos em deter-

minados locais pode causar uma alteração significativa, mantemos a terminologia existente,

Portanto, você pode continuar a ver os termos em comandos e opções da CLI, pastas de ins-

talação e arquivos de configuração e outras instâncias. Para obter mais informações, con-

sulte Sobre a Ajuda do Tableau.

Instalar no Windows

Para instalar o RMT Server:

1. Execute o programa de instalação do RMT Server.
1. Baixe o instalador do RMT Server e salve-o em um local que você pode acessar

na máquina onde você planeja instalar o RMT Server.
2. Abra o prompt de comando como um administrador.

3. Navegue até a localização do instalador do RMT Server e execute o arquivo

exe usando o seguinte comando

tabrmt-master-<version>-64bit.exe /silent ACCEPTEULA=1
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Observação: use o switch /silent ou /quiet para executar a configuração sem
vigilância e sem exibir qualquer interface do usuário ou prompts.

A pasta de instalação padrão é normalmente parecida comC:\Program

Files\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\master. Para fornecer um

local de instalação diferente, execute o seguinte comando:

tabrmt-master-<version>-64bit.exe /silent ACCEPTEULA=1

InstallFolder="D:\Tableau Resource Monitoring Tool\-

master"

A lista completa de todas as propriedades de comando de instalação e swit-

ches pode ser encontrada nesta seçãoabaixo.

Isso instala o pacote e os pré-requisitos, incluindo RabbitMQ, Erlang e um banco de

dados PostgreSQL. O banco de dados PostgreSQL é usado para armazenar dados

de uso coletados do Tableau Server. Em seguida, ele vai instalar o RMT Server.

2. Configure o RMT Server.

1. Execute o seguinte comando e forneça as opções:

rmtadmin master-setup [options]

As opções de configuração podem ser fornecidas através do prompt de

comando, um arquivo de configuração. Se você não fornecer as opções, os

valores padrão serão aplicados, exceto pela senha do administrador. O nome

de usuário do administrador será definido como administrador e você será soli-

citado a fornecer a senha.

Comando de exemplo, incluindo o parâmetro de senha necessário:

rmtadmin master-setup --admin-username=<name the admi-

nistrator user> --admin-password=<administrator user

password>
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A tabela a seguir lista as opções necessárias e algumas opções comumente

usadas para configurar o RMT Server. Para obter uma lista completa das

opções de configurações, consulte o Utilitário de linha de comando rmtadmin.

Observação: exigir opção HTTPS garante comunicações seguras entre o

RMT Server e os usuários. Quando você precisa de HTTPS para comu-

nicações, você tambémdeve selecionar ummodo para o certificado que

deve ser usado para essas comunicações. A tabela abaixo inclui as várias

opções. Para saber mais sobre essesmodos e certificados, consulte Requi-

sitos emodo de certificado SSL

Opção Obrigatório? Padrão Descrição

admin-
password

Sim

A senha pode

ser fornecida

na linha de

comando ou

fornecer um

arquivo com a

senha a ser

usada. Se

nenhuma for

fornecida,

você será soli-

citado a for-

necer uma

senha.

n/a A senha do usuário
administrador.

admin-
password-file

Não n/a O arquivo onde a
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

A senha pode

ser fornecida

na linha de

comando ou

fornecer um

arquivo com a

senha a ser

usada. Se

nenhuma for

fornecida,

você será soli-

citado a for-

necer uma

senha.

senha do usuário
administrador é
armazenada.

admin-user-
name

Não admin O nome de usuário
administrador.

http-port Não 80

require-https Não False Redirecione o trá-
fego http para
HTTPS.

https-cer-
tificate-mode

Não 'Padrão'

Opções dis-

poníveis:

l Padrão

l De iden-
tidade

l Local

O tipo de pesquisa

de certificado para

realizar o cer-

tificado HTTPS.

Padrão: estemodo
usa o certificado de

autoassinatura
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

padrão fornecido

pelo instalador.

Armazenamento:
permite que você

digite a impressão

digital de um cer-

tificado na loja de

certificados doWin-

dows.

Local: permite
especificar um cer-

tificado baseado

em arquivo na

pasta /config.

https-cer-
tificate-store-
thumbprint

Não Nulo O certificado
HTTPS hash/im-
pressão digital para
procurar no modo
de certificado
'store'.

https-cer-
tificate-local-
nome

Não Nulo

Nota: se não

especificado, o

ResourceMoni-

toring Tool é ins-

talado com um

certificado auto-

O nome do arquivo
de certificado
HTTPS sem a
extensão do
arquivo.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

assinado e usará

esse certificado

para comu-

nicaçõesHTTPS.

https-cer-
tificate-local-
senha

Não Nulo A senha a ser
usada para o cer-
tificado HTTPS.

https-cer-
tificate-local-
password-file

Não Nulo O caminho para o
arquivo contendo a
senha a ser usada
para o certificado
HTTPS.

3. Criar um ambiente

1. Execute o seguinte comando para criar um ambiente:

rmtadmin create-env --name=<myenvironment> --api-user-

name=<TableauServer API user name> --api-password-

d=<password for the Tableau Server API user account>

Configure o ambiente usando as opções disponíveis para este comando. Aqui

estão algumas opções de configuração principais a serem consideradas:

l AREST API do Tableau Server e as configurações do Repositório do
Tableau Server são usadas para se comunicar com o Tableau Server. A
configuração do Repositório do Tableau Server é opcional, mas é um
método de preferência para acessar o Tableau Server.

l Você tem a opção de configurar a conexão criptografada segura

quando o RMT se conectar ao Repositório do Tableau Server. Para

usar as conexões SSL entre o banco de dadosRMT e oRepositório do

Tableau Server, o Tableau Server deve ser configurado para usar o
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SSL. Para obter mais informações, consulte Como configurar o SSL

para comunicação interna com o Postgres.

A tabela a seguir lista algumas das opções comuns. Para ver obter uma lista

completa das opções, consulte o utilitário da linha de comando Utilitário de linha

de comando rmtadmin.

Opção Obrigatório? Padrão Descrição

--name Sim n/a O nome do ambiente.

--gateway-url Sim n/a URL usado para acessar o

gateway do Tableau Server.

--version Sim n/a Versão do Tableau Server que
este ambiente monitorará.

--api-user-
name

Não Nulo Nome de usuário da conta usada
para se conectar às APIs do
Tableau Server. A conta de usu-
ário deve ser um administrador
do Tableau Server com acesso a
todos os sites do Tableau Ser-
ver.

--api-password Não

(Se você

especificar o

nome de usu-

ário da API

do Tableau,

fornecerá a

senha ou

especificará

Nulo Senha da conta de usuário da

API do Tableau Server usada

para se conectar às APIs do

Tableau Server.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

o caminho

do arquivo e

o arquivo

que contém

a senha)

--api-
password-file

Não Nulo O caminho para o arquivo e o
nome do arquivo que contém a
senha da conta de usuário da
API do Tableau Server.

--repository-
server

Não Nulo É o nome do servidor para o
banco de dados PostgreSQL que
está instalado com Tableau Ser-
ver

--repository-
port

Não Nulo O número da porta do aplicativo
do banco de dados do Repo-
sitório do Tableau Server.

--repository-
username

Não Nulo Nome de usuário usado para se

conectar ao banco de dados

PostgreSQL instalado com o

Repositório do Tableau Server.

OResourceMonitoring Tool

acessa o banco de dados do

Repositório do Tableau Server

diretamente, por motivos de

desempenho. Para que isso fun-

cione, o acesso ao repositório

deve ser habilitado, com uma
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

senha definida para o usuário do

banco de dados readonly
(somente leitura). Para obter

detalhes, consulte Habilitar o

acesso ao repositório do

Tableau Server.

--repository-
password

Não Nulo Senha para a conta de usuário

usada para se conectar ao

banco de dados PostgreSQL ins-

talado com o Tableau Server.

OResourceMonitoring Tool

acessa o banco de dados do

Repositório do Tableau Server

diretamente, por motivos de

desempenho. Para que isso fun-

cione, o acesso ao repositório

deve ser habilitado, com uma

senha definida para o usuário do

banco de dados readonly
(somente leitura). Para obter

detalhes, consulte Habilitar o

acesso ao repositório do

Tableau Server.

--repository-
password-file

Não Nulo O caminho incluindo o nome do
arquivo onde a senha da conta
do usuário é usada para se
conectar ao banco de dados
PostgreSQL instalado com o

Tableau Software 2697

Ajuda do Tableau Server noWindows



Opção Obrigatório? Padrão Descrição

Tableau Server.

--repository-
ssl-mode

Não Prefira Modo SSL do repositório do

Tableau Server:

PrefiraSSL ouExijaSSL para
configurar conexões SSL para o

repositório do Tableau.

Desative para nunca usar SSL
para fazer conexões de Repo-

sitório do Tableau Server.

--repository-
ssl-thumbprint

Não Nulo Você pode optar por fornecer a
impressão digital gerada pelo
Tableau Server ou copiar o
arquivo server.crt para a
máquina da Resource Moni-
toring Tool Server (RMT Server).
Se você optar por copiar o
arquivo de certificado, não pre-
cisará fornecer a impressão digi-
tal. Para obter mais informações,
consulte Configurar Postgres
SSL para permitir conexões dire-
tas de clientes.

2. Baixe o arquivo bootstrap e salve-o em um local que pode ser acessado no

Tableau Server.

rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironment> --file-

name<The absolute or relative path including the file

name>
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OWindows instala propriedades e switches

Switches:

Switch Descrição Comentários

/install |

/uninstall

Execute a con-
figuração para instalar
ou desinstalar
Resource Monitoring
Tool.

Opadrão é instalar, exibir a interface do usu-

ário e todos os prompts. Se nenhum diretório

for especificado usando a propriedade Ins-

tallFolder em uma nova instalação, C:\Ar-

quivos de

programas\Tableau\Tableau\Tableau

ResourceMonitoring Tool\master será ado-

tado. Se o ResourceMonitoring Tool já estiver

instalado, a Instalação assumirá omesmo

local da instalação atual.

Para remover completamente o Resource

Monitoring Tool incluindo o diretório de dados,

use /uninstall DELTEDATADIR=1

/passive Execute a Instalação
com interface do usu-
ário mínima e sem
prompts.

/quiet |

/silent

Executar a instalação
em modo totalmente
silencioso e não super-
visionado. Nenhuma
interface da Web ou
prompts são exibidos.

Use /quiet ou /silent, não ambos.

/norestart Execute a Instalação
sem reiniciar o Win-
dows, mesmo que seja

Em casos raros específicos, uma rei-
nicialização não poderá ser cancelada,
mesmo se essa opção for usada. Isso é mais
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Switch Descrição Comentários

necessária uma rei-
nicialização.

provável quando uma reinicialização do sis-
tema anterior foi ignorada. Por exemplo, se a
reinicialização foi ignorada durante a ins-
talação de outro software.

/log <log-

file>

Registrar informações
no arquivos e caminho
especificados. Por
padrão, os arquivos de
registro são criados em
%TEMP%, com nome
semelhante a
Tableau_Resource_
Monitoring_Tool_<ver-
sion_code>.

Se nenhuma localização de arquivo for espe-

cificada, o arquivo de registro será gravado na

pasta TEMP -C:\U-

sers\<username>\AppData\Local\Temp. Veri-

fique se há erros neste arquivo de registro,

após a instalação.

Por exemplo: <Setup file> /quiet

/log="C:\Tableau\Logs\RmtInstall

Propriedades:

Propriedade Des-
crição

Comentários

Ins-

tallFol-

der-

=<p-

ath\-

to\installation\directory>

Instalar
no local
de ins-
talação
não
padrão
espe-
cifi-
cado.

Especifica a localização para

instalar o RMT. Se não for

usado, o RMT é instaladoC:\P-

rogramFiles\Tableau\Tableau

ResourceMonitoring Tool\-

master.

Exemplo: <Setup file>

/silent Ins-

tallFol-

der-

r="D:\Tableau\Tableau
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Propriedade Des-
crição

Comentários

Resource Monitoring

Tool\master

ACCEPTEULA=1|0 Aceita o
Con-
trato de
licença
do usu-
ário
final
(EULA).
Exigido
para ins-
talação
quieta,
silen-
ciosa e
passiva
nos nós
inicial e
adi-
cional.
1 = true,
aceita o
EULA, 0
= false,
não
aceita o
EULA.

Se não estiver incluído quando
/passive, /silent ou /quiet forem
utilizados, a configuração
falhará de modo silencioso. Se
incluído, mas definido como 0,
a instalação falha.

Instalar no Linux

Para instalar o RMT Server:
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1. Instale o RMT Server:

1. Baixe o instalador do RMT Server rpm ou .deb e salve-o em um local que você

pode acessar namáquina onde você planeja instalar o RMT Server.

2. Faça login namáquina onde você deseja que o RMT Server seja instalado

como umusuário que tenha acesso do sudo.

3. Execute o seguinte comando para instalar o RMT Server, onde <version> é

formatado comomanutençãomajor-minor-maintenance:

Para distribuição semelhante a rhel, incluindo CentOS:

sudo yum install <pathtormtserverinstaller>/tabrmt-mas-

ter-setup-<version>-x86_64.rpm

Para distribuições do Ubuntu:

sudo apt install ./ <pathtormtserverinstaller>/tabrmt-

master-setup-<version>-amd_64.deb

Isso instala o pacote e os pré-requisitos, incluindo RabbitMQ, Erlang e um banco de

dados PostgreSQL. O banco de dados PostgreSQL é usado para armazenar dados

de uso coletados do Tableau Server. Em seguida, ele vai instalar o RMT Server.

2. Inicializar

1. Para aceitar o EULA e inicializar, execute o seguinte comando:

sudo /opt/tableau/tabrmt/master/install-scripts/i-

nitialize-rmt-master --accepteula

Ocontrato final do usuário (EULA) pode ser encontrado na pasta /opt/-

tableau/tabrmt/master/docs.
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3. Configure o RMT Server

1. Execute o seguinte comando como o usuário tabrmt-master:

sudo su --login tabrmt-master

rmtadmin master-setup [options]

As opções de configuração podem ser fornecidas através do prompt de

comando, um arquivo de configuração. Se você não fornecer as opções, os

valores padrão serão aplicados, exceto pela senha do administrador. O nome

de usuário do administrador será definido como administrador e você será soli-

citado a fornecer a senha.

Comando de exemplo, incluindo o parâmetro de senha necessário:

rmtadmin master-setup --admin-username=<name of the

administrator user> --admin-password=<administrator

user password>

A tabela a seguir lista as opções necessárias e algumas opções comumente

usadas para configurar o RMT Server. Para obter uma lista completa das

opções de configurações, consulte o Utilitário de linha de comando rmtadmin.

Observação: exigir opção HTTPS garante comunicações seguras entre o

RMT Server e os usuários. Quando você precisa de HTTPS para comu-

nicações, você tambémdeve selecionar ummodo para o certificado que

deve ser usado para essas comunicações. A tabela abaixo inclui as várias

opções. Para saber mais sobre essasmodalidades e certificados, consulte

Instalar o ResourceMonitoring Tool do Tableau

Opção Obrigatório? Padrão Descrição

admin- Sim n/a A senha do usuário
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

password A senha pode ser

fornecida na linha

de comando ou for-

necer um arquivo

com a senha a ser

usada. Se nenhuma

for fornecida, você

será solicitado a for-

necer uma senha.

administrador.

admin-
password-
file

Não

A senha pode ser

fornecida na linha

de comando ou for-

necer um arquivo

com a senha a ser

usada. Se nenhuma

for fornecida, você

será solicitado a for-

necer uma senha.

n/a Oarquivo onde a senha

do usuário admi-

nistrador é arma-

zenada.

Observação:
tabrmt-

mastero usuário

deve ter acesso a

este arquivo.

admin-
username

Não admin O nome de usuário
administrador.

http-port Não 80

require-
https

Não False Redirecione o tráfego

http para HTTPS.

https-cer-
tificate-

Não Opções dis- O tipo de pesquisa de
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

mode poníveis:

l Padrão

l Local

certificado para realizar

o certificado HTTPS.

Padrão: estemodo usa
o certificado de auto-

assinatura padrão for-

necido pelo instalador.

Local: permite espe-
cificar um certificado

baseado em arquivo na

pasta <installation direc-

tory>\config. Como

padrão, éC:\Program

Files\Tableau\Tableau

ResourceMonitoring

Tool\master\config.

https-cer-
tificate-
local-
nome

Não

Nota: se não espe-

cificado, o

ResourceMoni-

toring Tool é ins-

talado com um

certificado auto-

assinado e usará

esse certificado

para comunicações

HTTPS.

Nulo O nome do arquivo de
certificado HTTPS sem
a extensão do arquivo.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

https-cer-
tificate-
local-
senha

Não Nulo A senha a ser usada
para o certificado
HTTPS.

https-cer-
tificate-
local-
password-
file

Não Nulo O caminho para o
arquivo contendo a
senha a ser usada para
o certificado HTTPS.

4. Criar um ambiente

1. Execute o seguinte comando para criar um ambiente:

rmtadmin create-env --name=<myenvironment> --api-user-

name=<TableauServer API user name> --api-password-

d=<password for the Tableau Server API user account>

Configure o ambiente usando as opções disponíveis para este comando. Aqui

estão algumas opções de configuração principais a serem consideradas:

l AREST API do Tableau Server e as configurações do Repositório do
Tableau Server são usadas para se comunicar com o Tableau Server. A
configuração do Repositório do Tableau Server é opcional, mas é um
método de preferência para acessar o Tableau Server.

l Você tem a opção de configurar a conexão criptografada segura

quando o RMT se conectar ao Repositório do Tableau Server. Para

usar as conexões SSL entre o banco de dadosRMT e oRepositório do

Tableau Server, o Tableau Server deve ser configurado para usar o

SSL. Para obter mais informações, consulte Como configurar o SSL

para comunicação interna com o Postgres.
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A tabela a seguir lista algumas das opções comuns. Para ver obter uma lista

completa das opções, consulte o utilitário da linha de comando Utilitário de linha

de comando rmtadmin.

Opção Obrigatório? Padrão Descrição

--name Sim n/a O nome do ambiente.

--gateway-url Sim n/a URL usado para acessar o

gateway do Tableau Server.

--version Sim n/a Versão do Tableau Server que
este ambiente monitorará.

--api-user-
name

Não Nulo Nome de usuário da conta usada
para se conectar às APIs do
Tableau Server. A conta de usu-
ário deve ser um administrador
do Tableau Server com acesso a
todos os sites do Tableau Ser-
ver.

--api-password Não

(Se você

especificar o

nome de usu-

ário da API

do Tableau,

fornecerá a

senha ou

especificará

o caminho

do arquivo e

Nulo Senha da conta de usuário da

API do Tableau Server usada

para se conectar às APIs do

Tableau Server.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

o arquivo

que contém

a senha)

--api-
password-file

Não Nulo O caminho para o arquivo e o
nome do arquivo que contém a
senha da conta de usuário da
API do Tableau Server.

--repository-
server

Não Nulo É o nome do servidor para o
banco de dados PostgreSQL que
está instalado com Tableau Ser-
ver

--repository-
port

Não Nulo O número da porta do aplicativo
do banco de dados do Repo-
sitório do Tableau Server.

--repository-
username

Não Nulo Nome de usuário usado para se

conectar ao banco de dados

PostgreSQL instalado com o

Repositório do Tableau Server.

OResourceMonitoring Tool

acessa o banco de dados do

Repositório do Tableau Server

diretamente, por motivos de

desempenho. Para que isso fun-

cione, o acesso ao repositório

deve ser habilitado, com uma

senha definida para o usuário do

banco de dados readonly
(somente leitura). Para obter
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

detalhes, consulte Habilitar o

acesso ao repositório do

Tableau Server.

--repository-
password

Não Nulo Senha para a conta de usuário

usada para se conectar ao

banco de dados PostgreSQL ins-

talado com o Tableau Server.

OResourceMonitoring Tool

acessa o banco de dados do

Repositório do Tableau Server

diretamente, por motivos de

desempenho. Para que isso fun-

cione, o acesso ao repositório

deve ser habilitado, com uma

senha definida para o usuário do

banco de dados readonly
(somente leitura). Para obter

detalhes, consulte Habilitar o

acesso ao repositório do

Tableau Server.

--repository-
password-file

Não Nulo O caminho incluindo o nome do
arquivo onde a senha da conta
do usuário é usada para se
conectar ao banco de dados
PostgreSQL instalado com o
Tableau Server.

--repository-
ssl-mode

Não Prefira Modo SSL do repositório do

Tableau Server:
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

PrefiraSSL ouExijaSSL para
configurar conexões SSL para o

repositório do Tableau.

Desative para nunca usar SSL
para fazer conexões de Repo-

sitório do Tableau Server.

--repository-
ssl-thumbprint

Não Nulo Você pode optar por fornecer a
impressão digital gerada pelo
Tableau Server ou copiar o
arquivo server.crt para a
máquina da Resource Moni-
toring Tool Server (RMT Server).
Se você optar por copiar o
arquivo de certificado, não pre-
cisará fornecer a impressão digi-
tal. Para obter mais informações,
consulte Configurar Postgres
SSL para permitir conexões dire-
tas de clientes.

2. Baixe o arquivo bootstrap e salve-o em um local que pode ser acessado no

Tableau Server.

rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironment> --file-

name<The absolute or relative path including the file

name>

5. Etapa opcional - somente se não usar SSD:OResourceMonitoring Tool é oti-

mizado para SSD por padrão. Se você não estiver usando hardware SSD, execute o

comando:
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sudo /opt/tableau/tabrmt/master/tabrmt-master optimize --

no-ssd

Quem pode fazer isso

Para instalar o ResourceMonitoring Tool, você deve ter o seguinte:

Windows

l Permissões de administrador na máquina que você está instalando o Resource Moni-
toring Tool.

l Função de site Administrador no Tableau Server.

l Resource Monitoring Tool Conta de administrador.

Linux

l Acesso do sudo completo para a conta de usuário que é usada para instalar o Agente.

l Portas de comunicação da Resource Monitoring Tool

Próxima etapa

Instalar o Agente usando a linha de comando

Instalar o Agente usando a linha de comando

OAgente é um processo leve que consome recursosmínimos do servidor e envia dados ao

ResourceMonitoring Tool Server (RMT Server). Instale o Agente do ResourceMonitoring

Tool em cada um dos nós do Tableau Server. Para instalar e registrar umAgente, baixe o

arquivo de configuração bootstrap do agente e salve-o em um local acessível a partir dos

nós do agente ResourceMonitoring Tool.

Este tópico descreve as etapas que você pode usar para instalar o Agente do Resource

Monitoring Tool usando a linha de comando. A instalação da linha de comando é aceita em

sistemas operacionaisWindows e Linux.

Em umesforço para nos alinhar com os valores de Igualdade de nossa empresa, mudamos

a terminologia não inclusiva sempre que possível. Como a alteração dos termos em
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determinados locais pode causar uma alteração significativa, mantemos a terminologia exis-

tente, Portanto, você pode continuar a ver os termos em comandos e opções da CLI, pas-

tas de instalação e arquivos de configuração e outras instâncias. Para obter mais

informações, consulte Sobre a Ajuda do Tableau.

Antes da instalação

l Baixe o arquivo bootstrap.Os arquivos de bootstrap são válidos apenas por 24
horas após o download. Você precisará gerar novamente o arquivo de
bootstrap se aquele que você está usando tiver mais de 24 horas.

l A partir da versão 2021.3, o registro do Agente precisará se comunicar por meio de
um ponto de extremidade https e RabbitMQ para concluir o registro do Agente. Cer-
tifique-se de que ambas as portas 443 e 5672 estejam abertas para essas comu-
nicações.

Instalar no Windows

Para instalar e configurar o Agente:

1. Baixe o arquivo bootstrap e salve-o em um local que pode ser acessado no Tableau

Server.

rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironment> --file-

name<The absolute or relative path including the file

name>

2. Execute o programa de instalação do Agente:

1. Baixe o instalador do Agente e salve-o em um local que você pode acessar

nasmáquinas do Tableau Server.

2. Abra o prompt de comando como um administrador.

3. Navegue até a localização do instalador do Agente e execute o arquivo exe
usando o seguinte comando
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tabrmt-agent-<version>-64bit.exe /silent ACCEPTEULA=1

RUN_AS_USER_CUSTOM=1 RUN_AS_USERNAME=<username> RUN_AS_

PASSWORD=<password>

A partir de 2021.4, você deve especificar uma conta de usuário Run As para o

agente. Essa conta é usada para acessar o Tableau Server para coletar infor-

mações demonitoramento.

Para a conta de usuário Run As, especifique amesma conta que você usa atu-

almente para a conta de usuário do Tableau Server. Se as informações da

conta que você fornecer não forem iguais às do Tableau Server, o Agent não

poderá coletar os dados demonitoramento nesse nó.

l Use RUN_AS_NETWORK_SERVICE=1 se o seu Tableau Server estiver
configurado para usar a conta do serviço de rede como o usuário Run As.

l Use RUN_AS_USER_CUSTOM=1 se o Tableau Server estiver con-
figurado para usar um usuário personalizado. Use as mesmas cre-
denciais de conta especificadas para o Tableau Server.

A pasta de instalação padrão é normalmente parecida comC:\Program

Files\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\agent. Para fornecer um

local de instalação diferente, execute o seguinte comando:

tabrmt-agent-<version>-64bit.exe /silent ACCEPTEULA=1

RUN_AS_USER_CUSTOM=1 RUN_AS_USERNAME=<username> RUN_AS_

PASSWORD=<password> InstallFolder="D:\Tableau Resource

Monitoring Tool\agent"

Observação: use o switch /silent ou /quiet para executar a configuração sem
vigilância e sem exibir qualquer interface do usuário ou prompts.

3. Registre o Agente:

1. Execute o seguinte comando para registrar o Agente:

rmtadmin register <bootstrap file path\file> --server-

name=<Friendly name of machine> --server-
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description=<server description> --username <name of

the RMT admin user> --password <password for the user

account>

A tabela a seguir lista as opções de configuração usadas para registrar o

Agente:

Opção Obrigatório? Padrão Descrição

--boots-
trap file

Sim <nenhum> A localização do
arquivo bootstrap.

--user-
name

Sim <nenhum> Normalmente, é o
usuário admi-
nistrador que você
criou durante a ins-
talação do RMT Ser-
ver.

--
password

Sim <nenhum> Esta é a senha da
conta do usuário

--
password-
file

Não

A senha pode ser for-

necida na linha de

comando ou em um

arquivo que contenha a

senha. Se nenhuma for for-

necida, você será soli-

citado a fornecer uma

senha.

<nenhum> Caminho incluindo o
nome do arquivo
onde a senha está
armazenada.

--server-
name

Não Nome do
host da
máquina

Nome do com-
putador que tem o
Agente instalado.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

Se nenhuma opção
for fornecida, este
campo será padrão
para o nome host
da máquina.

--server-
description

Não <nenhum> Descrição do com-
putador que tem o
Agente instalado.
Se nenhuma opção
for fornecida, este
campo per-
manecerá em
branco.

OWindows instala propriedades e switches

Switches:

Switch Descrição Comentários

/passive Execute a Instalação com interface do usuário
mínima e sem prompts.

/quiet |

/silent

Executar a instalação em modo totalmente
silencioso e não supervisionado. Nenhuma
interface da Web ou prompts são exibidos.

Use /quiet ou
/silent, não
ambos.

Propriedades:

Propriedade Des-
crição

Comentários

Ins- Ins- Especifica a localização
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Propriedade Des-
crição

Comentários

tallFol-

der-

=<p-

ath\-

to\installation\directory>

talar
no
local
de ins-
tala-
ção
não
padrã-
o espe-
cifi-
cado.

para instalar o RMT. Se

não for usado, o RMT é

instaladoC:\Program

Files\Tableau\Tableau

ResourceMonitoring Tool\-

master.

Exemplo: <Setup
file> /silent Ins-

tallFol-

der-

="D:\T-

Tableau\Tableau

Resource Moni-

toring Tool\agent"

ACCEPTEULA=1|0 Aceita
o Con-
trato
de
licenç-
a do
usu-
ário
final
(EUL-
A). Exi-
gido
para
ins-

Se não estiver incluído
quando /passive, /silent ou
/quiet forem utilizados, a
configuração falhará de
modo silencioso. Se inclu-
ído, mas definido como 0,
a instalação falha.

2716 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Propriedade Des-
crição

Comentários

tala-
ção
qui-
eta,
silen-
ciosa
e pas-
siva
nos
nós ini-
cial e
adi-
cional.
1 =
true,
aceita
o
EULA,
0 =
false,
não
aceita
o
EULA.

Instalar no Linux

Para instalar e configurar o Agente:
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1. Instalar:

1. Baixe o instalador do atente .rpm ou .deb e salve-o em um local que você pode

acessar namáquina onde você planeja instalar o Agente.

2. Execute o seguinte comando para instalar o Agente, onde <version> é for-

matado comomanutençãomajor-minor-maintenance:

Para distribuições semelhante a RHEL, incluindo CentOS:

sudo yum install tabrmt-agent-setup-<version>-x86_

64.rpm

Para o Ubuntu:

sudo apt install tabrmt-agent-setup<version>-amd64.deb

2. Inicializar:

1. Para aceitar o EULA e inicializar, execute o seguinte comando:

sudo /opt/tableau/tabrmt/agent/install-scripts/i-

nitialize-rmt-agent --accepteula

Ocontrato final do usuário (EULA) pode ser encontrado na pasta /opt/-

tableau/tabrmt/agent/docs.

3. Baixe o arquivo bootstrap

Baixe o arquivo bootstrap e salve-o em um local que pode ser acessado no Tableau

Server.

rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironment> --file-

name<The absolute or relative path including the file

name>
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4. Registrar:

1. Saia e entre como tabrmt-agent para que você possa executar comandos

rtmadmin que sempre exigem que você execute como tabrmt-agent. Além

disso, ao entrar novamente, crie uma nova sessão na qual as alterações de

associação ao grupo já foram efetivadas.

sudo su --login tabrmt-agent

2. Execute o seguinte comando e forneça o caminho onde o arquivo bootstrap

está localizado. Forneça uma descrição do nó onde o Agente está sendo ins-

talado.

rmtadmin register <bootstrap file path\file> --server-

name=<Friendly name of machine> --agent-des-

cription=<server description> --username=<name of the

RMt admin user> --password=<password of the RMT admin

user>

Observação: o usuário não pode executar comandos tabrmt-agent do
diretório de trabalho base: /var/opt/tableau/tabrmt/agent, portanto, você

deve especificar o caminho completo do arquivo de acordo. Por exemplo,

se você colocar o arquivo bootstrap na pasta /var/opt/-

tableau/tabrmt/agent/bootstrap/ conforme recomendado, o caminho do

arquivo seria /var/opt/-

tableau/tabrmt/agent/bootstrap/<bootstrap_file_

name>.json

A tabela a seguir lista as opções de configuração usadas para registrar o

Agente:
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

--boots-
trap file

Sim <nenhum> A localização do
arquivo bootstrap.

--user-
name

Sim <nenhum> Normalmente, é o
usuário admi-
nistrador que você
criou durante a ins-
talação do RMT Ser-
ver.

--
password

Sim <nenhum> Esta é a senha da
conta do usuário

Não

A senha pode ser for-

necida na linha de

comando ou em um

arquivo que contenha a

senha. Se nenhuma for for-

necida, você será soli-

citado a fornecer uma

senha.

<nenhum> Caminho incluindo o
nome do arquivo
onde a senha está
armazenada.

--server-
name

Não Nome do
host da
máquina

Nome do com-
putador que tem o
Agente instalado.
Se nenhuma opção
for fornecida, este
campo será padrão
para o nome host
da máquina.

--server-
description

Não <nenhum> Descrição do com-
putador que tem o
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

Agente instalado.
Se nenhuma opção
for fornecida, este
campo per-
manecerá em
branco.

Instalação do agente em vários nós do Tableau Server

Execute as etapas descritas acima em cada um dos nós do Tableau Server. Na interface da

Web do RMT Server você deve ser capaz de ver todos os nós onde o Agente está instalado.

Quem pode fazer isso

Para instalar o ResourceMonitoring Tool, você deve ter o seguinte:

Windows:

l Permissões de administrador na máquina que você está instalando o Resource Moni-
toring Tool.

l Função de site Administrador no Tableau Server.

Linux:

l Acesso do sudo completo para a conta de usuário que é usada para instalar o Agente.

Próxima etapa

Configurar ResourceMonitoring Tool do Tableau

Repositório externo para Resource Monitoring Tool do Tableau

OResourceMonitoring Tool do Tableau usa um banco de dados PostgreSQL como seu

repositório para coletar e armazenar dados demonitoramento do Tableau Server usados

para fornecer informações de desempenho e uso.
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Antes da versão 2022.3, esse repositório PostgreSQL era instalado automaticamente com

oRMT Server, namesmamáquina do RMT Server e essa era a única opção disponível. A

partir da versão 2022.3, você pode reconfigurar o RMT Server para usar um banco de

dados PostgreSQL hospedado externamente em vez do banco de dados instalado local-

mente. Quando o RMT Server é configurado para usar um banco de dados PostgreSQL

hospedado externamente, nos referimos a ele como repositório externo.

A plataforma compatível para hospedar o repositório externo é uma instância da AWS

RDS. Hospedar o banco de dados do repositório externamente permite que você gerencie

a disponibilidade, os backups e a recuperação de desastres do componente do repositório

do RMT Server.

Com a adição desta opção para configurar um repositório externo, o RMT Server pode ser

configurado das seguintes formas:

l Continue a usar o repositório instalado localmente: isso significa que o banco
de dados PostgreSQL instalado automaticamente com o RMT Server na mesma
máquina será usado como repositório para o RMT Server, e nenhuma outra alte-
ração será feita nesta configuração.

l Configure o RMT Server para usar um repositório externo: isso significa que o
banco de dados PostgreSQL que o RMT usa está hospedado fora do RMT Server.
Isso requer fazer algumas alterações de configuração após a instalação. Atu-
almente, apenas instâncias do AWSRDS têm suporte como plataforma de hos-
pedagem para o banco de dados PostgreSQL.

Para configurar e gerenciar o repositório externo, você deve ter um bom conhecimento da

plataforma AWS RDS e do banco de dados PostgreSQL. Recomendamos que você use a

documentação no site da AWS para obter instruções relacionadas à plataforma.

Você tambémprecisará saber como configurar e gerenciar a configuração do repositório

externo paraResourceMonitoring Tool . Este tópico fornecerá essas informações nas

seções abaixo.
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Nova instalação do Resource Monitoring Tool

As instruções detalhadas nesta seção se aplicam a uma nova instalação do ResourceMoni-

toring Tool. Se você tiver uma implantação existente do RMT e quiser migrar para uma con-

figuração de repositório externo, consulte a seção de instalação Instalação existente do

ResourceMonitoring Tool deste tópico.

Quando você instala o RMT Server, ele instala automaticamente o banco de dados do repo-

sitório namesmamáquina que o RMT Server. O processo para configurar o repositório

externo é uma configuração pós-instalação onde você reconfigurará o RMT Server para

usar um banco de dados PostgreSQL hospedado externamente.

Use as etapas a seguir para instalar o ResourceMonitoring Tool e reconfigure o RMT Ser-

ver para usar um repositório externo:

1. Crie o repositório externo: crie uma instância do RDS para hospedar o repositório

externo com as seguintes recomendações.

l Especificações mínimas recomendadas da instância do PostgreSQL:

l db.m6g.2xlarge (8 vcpu, 32GiB de RAM).

l Armazenamento SSD com 500GB de espaço em disco.

l Valores de configuração da instância:

l Máximo de processos de trabalho: Total de processadores lógicos

l Máximo de trabalhadores por reunião: Mín.(Total de processadores lógi-

cos / 2, 4)

l Máximo de trabalhadores paralelos: Total de processadores lógicos

l Máx. de trabalhadores demanutenção paralela: Mín.(Total de pro-

cessadores lógicos / 2, 4)

l Buffers compartilhados: memória total / 4
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l Tamanho efetivo do cache: 75% damemória total

l Memória de trabalho demanutenção: Memória total / 16 Linux, Máx.

2GB - 1MB noWindows

l Wal Buffers: derivados de buffers compartilhados, provavelmente em

torno de 16MB

l Memória de trabalho: derivada de buffers compartilhados emáximo de

trabalhadores por reunião

Para saber como criar e conectar-se a uma instância de banco de dados Post-

greSQL na AWS, consulte esta página no site de documentação da AWS .

2. Instale o RMT: siga as instruções Instalar o RMT Server usando a linha de
comando para instalar o RMT Server, mas ignore as etapas para criar um ambi-
ente. Você fará isso depois de configurar o RMT Server para usar o repo-
sitório externo .Observe que isso instalará inicialmente um banco de dados
PostgreSQL local.

3. Teste a conexão com o repositório externo: teste a conexão com o novo banco

de dados usando o psql, uma ferramenta administrativa do PostgreSQL que é ins-

talada com oRMT Server;

Navegue até a pasta 'bin' do diretório de instalação do PostgreSQL instalado local-

mente.

C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-

prerequisites\postgresql<version number>\bin

Execute o seguinte comando para testar a conexão: Substitua seu próprio valor

abaixo por aws_rds_servername e forneça a senha do PostgreSQL que você criou
na AWS quando solicitado.
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.\psql.exe -h <aws_rds_servername> -p 5432 -d postgres -U

postgres

Se você receber um erro nestemomento e não conseguir se conectar, revise os valo-

res de parâmetro no comando em relação aos valores do console do AWS RDS.

Quando a conexão tiver sido estabelecida com sucesso, você pode fechar a sessão

do psql com o seguinte comando:

\q

4. Execute rmtadmin master-setup para configurar o RMT Server para usar
o repositório externo . Use os exemplos de comando a seguir e edite o comando
para refletir seu caminho de instalação do ResourceMonitoring Tool, nome da ins-

tância do AWS RDS, número da porta e a senha do usuário administrador do RDS

PostgreSQL:

Navegue até o diretório de instalação do RMT Server do ResourceMonitoring

Tool:cd 'c:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring

Tool\master\'

Execute o comando para configurar o repositório externo: ./rmtadminmaster-setup --

db-config=external --db-server=aws_rds_servername --db-port=5432 --db-admin-

username=postgres --db-admin- password='postgres_user_password'

5. Agora crie um ambiente e baixe o arquivo bootstrap:

l Execute o seguinte comando para criar um ambiente:

rmtadmin create-env --name=<myenvironment> --api-user-

name=<TableauServer API user name> --api-password-

d=<password for the Tableau Server API user account>

l Faça download do arquivo de bootstrap para registrar os Agentes:
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rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironment> --file-

name<The absolute or relative path including the file

name>

As etapas são descritas em detalhes aqui: Instalar o RMT Server usando a

linha de comando.

6. Siga as instruções em Instalar o Agente usando a linha de comando para instalar e

registrar agentes nos nós do Tableau Server.

Instalação existente do Resource Monitoring Tool

Há dois caminhos paramigrar instalaçõesRMT existentes que estão atualmente usando

um repositório local para um repositório externo: o caminho escolhido depende do tamanho

e da complexidade do seu ambiente.

1. Migração com recriação de ambiente: isso é adequado para instalaçõesRMT
que possuem umambiente de pequeno porte com pouca configuração e alertas,

pois esse caminho envolve recriar o ambiente e iniciar novamente e perderá os

dados coletados até omomento.

Tambémé necessário reconfigurar o RMT Server para usar um repositório externo,

recriar os ambientes e refazer todas as configurações personalizadas, como limites

de incidentes, e registrar novamente os Agentes. Isso émuito semelhante a fazer

uma nova instalação do RMT descrita na seção acima, exceto que você não instalará

o RMT neste caso.

2. Migração manual com perda mínima de dados: é especificamente para clientes
que têm ambientes grandes e complexos e não desejam começar do zero nova-

mente. os ambientes. Essamigração émanual e não é um recurso demigração inte-

grado para RMT. As instruções para fazer isso estão descritas abaixo:
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Migrando manualmente o repositório do Resource Moni-
toring Tool local para uma instância de banco de dados
AWS PostgreSQL externo

Etapa 1: crie uma instância do RDS para hospedar o repo-
sitório externo.

Use as seguintes recomendações ao criar a nova instância do RDS:

l Especificações mínimas recomendadas da instância do PostgreSQL:

l db.m6g.2xlarge (8 vcpu, 32GiB de RAM).

l Armazenamento SSD com 500GB de espaço em disco.

l Valores de configuração da instância:

l Máximo de processos de trabalho: Total de processadores lógicos

l Máximo de trabalhadores por reunião: Mín.(Total de processadores lógi-

cos / 2, 4)

l Máximo de trabalhadores paralelos: Total de processadores lógicos

l Máx. de trabalhadores demanutenção paralela: Mín.(Total de pro-

cessadores lógicos / 2, 4)

l Buffers compartilhados: memória total / 4

l Tamanho efetivo do cache: 75% damemória total

l Memória de trabalho demanutenção: Memória total / 16 Linux, Máx.

2GB - 1MB noWindows

l Wal Buffers: derivados de buffers compartilhados, provavelmente em

torno de 16MB
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l Memória de trabalho: derivada de buffers compartilhados emáximo de

trabalhadores por reunião

Para saber como criar e conectar-se a uma instância de banco de dados Post-

greSQL na AWS, consulte esta página no site de documentação da AWS .

Etapa 2: teste para garantir que você possa se conectar ao novo banco
de dados.

l Teste a conexão com o novo banco de dados usando psql, uma ferramenta admi-
nistrativa do PostgreSQL que acompanha o RMT Server. Substitua seu próprio valor
abaixo por aws_rds_servername e forneça a senha do PostgreSQL que você criou
na AWSquando solicitado.

l Navegue até a pasta 'bin' do diretório de instalação do PostgreSQL instalado local-
mente.

C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-

prerequisites\postgresql<version number>\bin

Execute o seguinte comando para testar a conexão: Substitua seu próprio valor abaixo por

aws_rds_servername e forneça a senha do PostgreSQL que você criou na AWS quando

solicitado.

.\psql.exe -h <aws_rds_servername> -p 5432 -d postgres -U post-

gres

Se você receber um erro nestemomento e não conseguir se conectar, revise os valores de

parâmetro no comando em relação aos valores do console do AWS RDS.

Quando a conexão tiver sido estabelecida com sucesso, você pode fechar a sessão do psql

com o seguinte comando:

\q
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Etapa 3: obtenha a senha de administrador do banco de dados Post-
greSQL local atualmente usado pelo RMT.

Execute os comandos a seguir para obter a senha de administrador do repositório local. Isso

é necessário para fazer um backup dos dados em seu repositório local antes de fazer a

migração.

Navegue até a pasta de instalação do RMT Server: cd 'c:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Resource Monitoring Tool\master\'

Obtenha a senha do administrador: rmtadmin get db.adminPassword

Etapa 4: faça um backup do banco de dados PostgreSQL existente

l Primeiro, pare o RMT empreparação para fazer o backup do banco de dados.

rmtadmin stop

l Agora reinicie apenas o serviço de banco de dados para que você possa fazer o
backup: rmtadmin start -db

l Use os scripts de exemplo a seguir e substitua seus próprios valores pelo caminho do
arquivo. Se você personalizou a porta, atualize-a também. Forneça a senha da etapa
anterior quando solicitado:

l Navegue até a pasta bin do repositório local: cd 'C:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Resource Monitoring Tool\-

prerequisites\postgresql<version number>\bin'

l Faça um backup: pg_dump -f your_file_name.dump -F d -j 10 -Z 5

-d tabrmt -h localhost -p 5555 -U postgres

l -F d: gera um arquivo em formato de diretório adequado para entrada no pg_
restore

l -j 10: executa o backup em paralelo fazendo backup de 10 tabelas simul-
taneamente

l -Z 5: especifica o nível de compactação a ser usado
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Observação: os dados recolhidos pelo ResourceMonitoring Tool nomomento entre
esta etapa e a última não serão retidos após a conclusão damigração.

Etapa 5: configure o RMT Server para apontar para o repositório
externo.

l Reinicie todos os serviços RMT: rmtadmin restart --all

l Use o seguinte comando como exemplo. Edite o comando para refletir o nome do

RDS Server, a porta e a senha do usuário postgres do RDS.

Navegue até a pasta de instalação do RMT Server: cd 'c:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Resource Monitoring Tool\master\'

Configure o repositório externo: rmtadmin master-setup --db-con-

fig=external --db-server=<aws_rds_servername> --db-port-

t=5432 --db-admin-username=postgres --db-admin-

password=<postgres_user_password>

Etapa 6: restaure o backup para o repositório externo.

l Primeiro, pare o RMT Server:

rmtadmin stop

l Restaure o backup que você criou na etapa 4 para a nova instância da AWS RDS

PostgreSQL. Edite o script de exemplo fornecido abaixo para refletir o nome e a

porta do servidor AWS RDS e verifique se o caminho e o nome do arquivo de des-

pejo estão corretos. Quando solicitado, forneça a senha para o usuário "postgres" no

RDS.

pg_restore -j 5 -c -h <aws_rds_servername> -p 5432 -U post-

gres -d tabrmt <your_file_name>.dump
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l -j 5: executa a restauração em paralelo restaurando 5 tabelas simultaneamente

l -c: limpa (elimina) objetos de banco de dados antes de recriá-los

Etapa 7: inicie o RMT Server.

rmtadmin start

Etapa 8: registre novamente os agentes

Depois que as alterações de serviço forem executadas com sucesso, reinicie cada Agente e

registre-o novamente usando a interface daWeb, seguindo as etapas abaixo.

1. Baixe um novo arquivo de bootstrap do RMT Server.

2. Acesse a interface da Web do Agente navegando até http://-
localhost:9002/setup/register, importe o bootstrap.

3. Clique em Testar fila de mensagens. Revise as entradas anteriores se você receber
um erro.

4. Clique em Conectar-se à fila de mensagens.

5. Na seção Servidor, clique no menu suspenso com “Novo servidor de ambiente” pré-
selecionado e, em vez de aceitar o padrão, escolha o servidor que você está tentando
registrar na lista. Role a página até a parte inferior e clique no botão "Registrar
agente".

Para obter mais detalhes ou registrar agentes, consulte Instalar o Agente usando a linha de

comando.

Etapa 9: verifique se o RMT Server está em execução e se você está
vendo os dados históricos.

Faça login no RMT Server e verifique se os dados de períodosmais antigos estão presentes

e se os novos dados estão sendo processados. Revise tambémquaisquer valores de con-

figuração personalizados para garantir que tudo sejamigrado corretamente.

Práticas recomendadas de atualização

Aqui estão as etapas gerais que você precisa seguir se quiser atualizar a ResourceMoni-

toring Tool do Tableau emigrar para um repositório externo aomesmo tempo:
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Migração com recriação do ambiente:

1. Atualize o RMT Server e todos os agentes para 2022.3 ou posterior.
2. As etapas de 2 a 4 são muito semelhantes às etapas que você faria para fazer uma

nova instalação - consulte Nova instalação do ResourceMonitoring Tool acima. Isso
envolve principalmente:

l Criar uma instância de banco de dados AWSPostgreSQL.

l Configurar o RMT Server para usar um repositório externo.

l Recriar ambientes e registre novamente todos os Agentes

3. Reconfigurar quaisquer configurações personalizadas.

Observação: você perderá dados históricos e tambémprecisará reconfigurar qual-

quer configuração personalizada.

Migração manual com perda mínima de dados:

1. Atualize o RMT Server e todos os agentes para a versão 2022.3 ou posterior
2. Siga as etapas detalhadas na seção demigração. Isso envolve principalmente:

l Criar uma instância de banco de dados AWSPostgreSQL

l Fazer um backup do banco de dados PostgreSQL

l Configurar o RMT Server para usar o repositório externo (instância de banco
de dados PostgreSQL)

l Restaurar o backup para o repositório externo.

l Registrar novamente os agentes.

Atualizando quando a nova versão do RMT requer uma atu-
alização do PostgreSQL da versão principal

Quando há umamudança no requisito de versão principal do PostgreSQL para Resource

Monitoring Tool, é uma prática recomendada atualizar a versão do PostgreSQL do repo-

sitório externo antes de atualizar o ResourceMonitoring Tool. Mais detalhes são fornecidos

abaixo. Para ver se você deve atualizar a versão do PostgreSQL do seu repositório

externo, consulte a tabela de compatibilidade do produto.
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Use as etapas a seguir para atualizar o RMT e a instância RDS quando uma atualização de

versão principal do PostgreSQL for necessária

1. Faça um backup da sua instância do RDS. Você precisará disso caso precise reverter
a atualização. Para obter mais informações, consulte o tópico Backup e restauração
de uma instância de banco de dados do Amazon RDS no site da AWS.

2. Faça uma cópia do arquivo de configuração no diretório do Resource Monitoring Tool.
O arquivo de configuração está localizado em:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\master\config.json
3. Atualize a instância do RDS para a nova versão do PostgreSQL Para obter mais infor-

mações, consulte o tópico Atualizando omecanismo de banco de dados PostgreSQL
para Amazon RDS no site da AWS.

4. Atualização do RMT Server. Se a atualização, incluindo a migração do banco de
dados, for concluída com êxito, vá para a próxima etapa. Se a atualização falhar, con-
sulte as instruções nesta seção sobre como recuperar e reverter a atualização.

5. Atualize todos os agentes nos nós do Tableau Server para a nova versão RMT. Para
obter mais informações, consulte Atualização do ResourceMonitoring Tool.

Recuperando-se de uma atualização com falha

1. Desinstale o RMT Server atualizado.

2. Restaure a instância do AWSRDS para a versão anterior à atualização. Para obter
mais informações, consulte o tópico Backup e restauração de uma instância de banco
de dados do Amazon RDS no site da AWS.

3. Substitua o arquivo de configuração do qual você fez backup antes da atualização no
local a seguir. Talvez seja necessário criar esta pasta, pois ela pode ter sido excluída
durante a desinstalação:

C:\ProgramFiles\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\master\config.json

4. Instale o RMT Server que instala um repositório local.

5. Configure o RMT Server para usar o repositório externo: rmtadmin master-

setup --db-config=external --db-server=<aws_rds_servername>

--db-port=5432 --db-admin-username=postgres --db-admin-

password=<postgres_user_password>.
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Compatibilidade de versão RMT e PostgreSQL

Esta tabela lista apenas a versão RMT 2022.3 e posterior, pois o repositório externo só

está disponível a partir da versão 2022.3 e posterior.

Versão do
RMT

Versão do PostgreSQL envi-
ada com RMT

Versão do PostgreSQL com suporte para
repositório externo

2022.3 13.7 13.7

Quem pode fazer isso

Para instalar o ResourceMonitoring Tool, você deve ter o seguinte:

l Permissões de administrador na máquina que você está instalando o Resource Moni-
toring Tool.

l Função de site Administrador no Tableau Server.

l Resource Monitoring Tool Conta de administrador.

Serviço de fila de mensagens externo (RabbitMQ) para Resource Monitoring Tool do
Tableau

OResourceMonitoring Tool do Tableau usa RabbitMQcomo serviço de fila demensagens

para coletar dados de Agentes e trazê-los para o Servidor RMT. Essas informações na fila

são processadas e eventualmente armazenadas no repositório RMT (banco de dados Post-

greSQL).

Antes da versão 2022.3, o serviço de fila demensagensRabbitMQera instalado auto-

maticamente com o servidor RMT e esta era a única configuração disponível. A partir do

RMT versão 2022.3, você pode reconfigurar o RMT Server para usar um serviço Rab-

bitMQhospedado externamente. Quando o Servidor RMT é configurado para usar um ser-

viço de fila demensagens hospedado externamente, nos referimos a ele como o serviço de

fila demensagens externo.
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Comesta nova opção adicionada na versão 2022.3, o RMT Server pode ser configurado

das seguintes formas:

l Continue a usar o serviço de fila de mensagens instalado localmente: Isso sig-
nifica que o RabbitMQ que é instalado automaticamente com o RMT Server na
mesma máquina será usado como oo serviço de mensagens para o RMT Server, e
nenhuma alteração adicional será feita nesta configuração.

l Configure o RMT Server para usar um serviço de fila de mensagens externo:
isso significa que o RAbbitMQ que o RMT usa está hospedado fora do RMT Server.
Atualmente, apenas o AWSAMQ é compatível como plataforma de hospedagem para
RabbitMQ. Como todas as mensagens dos Agentes passam pelo RabbitMQ, hos-
pedar isso externamente libera recursos da máquina onde o RMT Server está ins-
talado.

Para configurar e gerenciar o serviço de fila demensagens externo, você deve ter um bom

conhecimento da plataforma AWS AMQ. Recomendamos revisar a documentação no site

da AWS. Você tambémprecisará saber como configurar e gerenciar o serviço de fila de

mensagens externas para RMT. Este tópico fornecerá essas informações nas seções

abaixo.

Nova instalação do Resource Monitoring Tool

As instruções fornecidas nesta seção se aplicam a uma nova instalação do ResourceMoni-

toring Tool. Se você tem uma instalação existente e desejamover seu RabbitMQ local para

uma configuração hospedada externamente, consulte a seção Instalações existentes do

ResourceMonitoring Tool do Tableau deste tópico.

Use as etapas a seguir para instalar a Tableau ResourceMonitoring Tool e reconfigurar o

RMT Server para usar um serviço de fila demensagens externo:

1. Crie o Amazon AMQ para Rabbit MQ para hospedar o serviço de fila demen-

sagens externo com as seguintes recomendações:

l Para o tipo demecanismo, use omecanismoRabbitMQ. Para a versão do Rab-

bit MQ, consulte a seção de compatibilidade do produto.

l Use amesma versão padrão usada quando o RabbitMQ for instalado
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localmente. Para obter mais informações, consulte a tabela de com-

patibilidade do produto.

l Use um agente de instância única.

l Especificação da instância: mq.m5.large, 2 vCPU/8GiB de RAM.

l Crie um nome de usuário/senha do RabbitMQ.

Para saber mais, consulte Trabalhar com o AmazonMQpara Rabbit MQno site de

documentação da AWS.

2. Teste a conexão do RMT Server com o agente demensagens copiando o URL do

console daWeb do RabbitMQda página do AWSMQe cole-o em umnavegador da

Web no RMT Server. Faça login com o nome de usuário e a senha que você criou ao

configurar o corretor.

3. Siga as instruções neste tópico para instalar o RMT Server, mas ignore as eta-
pas para criar um ambiente. Você fará isso depois de configurar o RMT Ser-
ver para usar o repositório externo .

4. Execute a configuração do rmtadmin da seguinte forma para configurar o serviço de

fila demensagens externo do Rabbit MQ:

rmtadmin master-setup --mq-config=external --mq-ser-

ver=aws_amq_servername --mq-vhost='/' --mq-port=5671 --mq-

username=aws_amq_username --mq-password='aws_amq_password'

--mq-tls-enabled=true --mq-tls-certificate-host=aws_amq_

servername

5. Agora crie um ambiente e baixe o arquivo bootstrap.

l Execute o seguinte comando para criar um ambiente: rmtadmin create-

env --name=<myenvironment> --api-
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username=<TableauServer API user name> --api-password-

d=<password for the Tableau Server API user account>

l Faça download do arquivo de bootstrap para registrar os Agentes: rmtadmin
bootstrap-file --env=<myenvironment> --filename<The

absolute or relative path including the file name>

As etapas são descritas detalhadamente no tópico Instalar o RMT Server

usando a linha de comando.

6. Registre novamente os agentes nos nós do Tableau Server usando as instruções no

tópico Instalar o Agente usando a linha de comando .

Instalações existentes do Resource Monitoring Tool do Tableau

Há dois caminhos paramigrar instalaçõesRMT existentes que estão usando atualmente um

serviço de fila demensagens local para um serviço de fila demensagens externo:

l Migração com recriação de ambiente: isso envolve a criação do serviço Rabbit
MQexterno, a configuração do RMT Server para usar o serviço de fila demensagens

externo, a recriação dos ambientes e a refazer todas as configurações per-

sonalizadas, como limites de incidentes, e o registro dos Agentes novamente.

Ao usar essemétodo, qualquer coisa proveniente do Agente, métricas de hardware,

registros de TS, carregamentos de visualização, hiperconsultas na fila, mas ainda não

processadas, serão perdidas durante amigração. Isso émuito semelhante a fazer

uma nova instalação do RMT descrita na seção acima, exceto que você não instalará

o RMT neste caso.

l Migração manual com perda mínima de dados: isso é especificamente para cli-
entes que podem implementar as instruções de forma independente e não desejam

lidar com a recriação de ambientes e de limites de incidentes. Essemétodo evitará

que os dados do evento sejam perdidos durante a transição, mas as informações do

contador de processo capturadas do hardware do nó do Tableau Server durante a

transição não serão preservadas. Estamigração émanual e não um recurso de
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migração integrado para ResourceMonitoring Tool.

As instruções para fazer isso estão descritas abaixo:

Migração para AWS AMQ externo

Etapa 1: crie o Amazon AMQ para Rabbit MQ para hospedar o serviço
de fila de mensagens externo com as seguintes recomendações.

l Use o tipo de mecanismo RabbitMQ.

l A versão padrão (3.9.13) é igual à versão em pacote RMT 22.2.

l Use o agente de instância única.

l Use o tamanho de instância padrão (mq.m5.large, 2 vCPU/8 GiB RAM).

l Defina o nome de usuário/senha do RabbitMQ.

Para saber mais, consulte Trabalhar com o AmazonMQpara Rabbit MQno site de docu-

mentação da AWS.

Etapa 2: teste a conexão do servidor RMT

Copie a URL do console daWeb do RabbitMQda página do AWSMQe cole-o em um

navegador daWeb no RMT Server. Faça login com o nome de usuário e a senha que você

criou ao configurar o corretor.

Etapa 3: interrompa os serviços do Agente RMT e cancele o registro dos Agentes

Execute os seguintes comandos em cada nó em que o Agente está em execução: Não

pare o RMT Server, ele deve ser mantido em execução:

rmtadmin stop

rmtadmin deregister

Etapa 4: verifique a fila

No servidor RMT, execute o rmtadmin status e revise a saída. Quando todos os valo-

res na coluna Total para cada uma das filas atingirem 0 (ou quase 0) e permanecerem
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nesse valor, prossiga para a próxima etapa.

Etapa 5: configure o RMT Server para usar o novo serviço Amazon MQ

Ovalor aws_amq_servername será omesmo que o endpoint listado na página do Amazon

MQ, exceto que o prefixo do protocolo e a porta no final devem ser removidos. Veja o exem-

plo a seguir:

Substitua: “amqps://b-9512e888-a4a3-4b79-a9c0-07418c101941.mq.us-
west-2.amazonaws.com:5671 " com: "B-9512e888-a4a3-4b79-a9c0-

07418c101941.mq.us-west-2.amazonaws.com ”

Agora, execute rmtadmin master-setup , substituindo o nome de usuário e a senha

que você criou para o AmazonMQ.

rmtadmin master-setup --mq-config=external --mq-server=aws_amq_

servername --mq-vhost='/' --mq-port=5671 --mq-username=aws_amq_

username --mq-password=<aws_amq_password> --mq-tls-enabled=true

--mq-tls-certificate-host=<aws_amq_servername>

Observe o seguinte:

l Substitua o nome no argumento --mq-vhost abaixo apenas se você criou seu próprio
host virtual (isso é opcional), .

l Da mesma forma, altere a porta se o serviço estiver configurado para ser executado
em uma porta não padrão.

l O valor para --mq-tls-certificate-host deve ser o nome do servidor para sua instância
do AWSMQ, conforme usado anteriormente no argumento --mq-server, embora
possa ser um curinga para flexibilidade adicional.

Etapa 6: inicie o RMT Server.

Navegue até a pasta de instalação do RMT Server: cd 'c:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Resource Monitoring Tool\master\'

Navegue até a pasta de instalação do RMT Server: sudo /var/opt/-

tableau/tabrmt/master
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Inicie o Tableau Server: rmtadmin start

Etapa 7: registre novamente os agentes

l Baixe um novo arquivo de bootstrap do RMT Server.

l Acessando a interface da Web do Agente ao navegar até http://-
localhost:9002/setup/register, importe o arquivo bootstrap.

l Clique em Testar fila de mensagens. Revise as entradas anteriores se você receber
um erro.

l Clique em Conectar-se à fila de mensagens

l Na seção Servidor, clique no menu suspenso com “Novo servidor de ambiente” pré-
selecionado e, em vez de aceitar o padrão, escolha o servidor que você está ten-
tando registrar na lista. Role a página até a parte inferior e clique no botão "Registrar
agente"

Etapa 8: verifique se o RMT Server está em execução

Faça login na ferramenta de interface daWeb do RMT Server e verifique se os novos

dados estão sendo processados.

Práticas recomendadas de atualização

Aqui estão as etapas gerais que você precisa seguir se quiser atualizar para uma versão

2022.3 ou posterior emigrar para usar um serviço de fila demensagens externo aomesmo

tempo.

Migração com recriação do ambiente:

1. Atualize o RMT Server e todos os agentes para 2022.3 ou posterior

2. Crie um serviço de agente do Amazon AMQ.

3. Configure o RMT Server para usar o serviço de fila de mensagens externo

4. Recriar ambientes e registre novamente todos os Agentes

5. Recrie quaisquer configurações personalizadas.

Observação: você perderá alguns dados de processamento de eventos e hardware e
tambémprecisará reconfigurar os limites de incidentes
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Migração manual com perda mínima de dados:

l Atualize o RMT Server e todos os agentes para a versão 2022.3 ou posterior

l Siga as etapas detalhadas na seção demigração deste tópico. Isso envolve prin-
cipalmente a criação de um serviço de agente do Amazon AMQ, um RMT Server que
aponta para o serviço de fila de mensagens externo.

l Registrar novamente os agentes.

Etapas de atualização com a ativação de TLS para RabbitMQ

Como os agentes em versões anteriores a 2022.3 têm se comunicado usando conexão não

criptografada com o serviço de fila demensagensRabbitMQ, ao atualizar para a versão

2022.3 ou posterior, esses agentes precisam ser atualizados para usar os novos detalhes

de conexão segura. As etapas para fazer isso são as seguintes:

1. Depois de concluir as etapas de atualização descritas na seção acima, interrompa

todos os agentes executando o seguinte comando:

rmtadmin stop --agent

2. Baixe o arquivo bootstrap para o ambiente executando o seguinte comando:

rmtadmin bootstrap-file --env<myenvironment> --filename

<The absolute or relative path including the file name>

3. Execute o seguinte comando em cada uma dasmáquinas onde o Agent está ins-

talado:

rmtadmin rotate-mq-certificate <BOOTSTRAP_FILE> --user-

name=<RMT Server Username> --password-file=<RMT Server

Password file name>

4. Reinicie cada máquina do Agent após executar com sucesso o comando rmtadmin
rotate-mq-certificate.
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Compatibilidade entre produtos

Esta tabela lista apenas a versão RMT 2022.3 e posterior, pois a fila demensagens externa

só está disponível a partir da versão 2022.3 e posterior.

Versão
do RMT

Versão RabbitMQ envi-
ada com RMT

Versão de suporte de RabbitMQ para serviço de
fila de mensagens externa

22.3 3.10.5 3.10.5

Quem pode fazer isso

Para instalar o ResourceMonitoring Tool, você deve ter o seguinte:

l Permissões de administrador na máquina que você está instalando o Resource Moni-
toring Tool.

l Função de site Administrador no Tableau Server.

l Resource Monitoring Tool Conta de administrador.

Resource Monitoring Tool do Tableau Pré-requisitos - Licenças

OResourceMonitoring Tool do Tableau contém os seguintes aplicativos de código aberto:

VERSÃO
RMT

VERSÃO
OPENSSL

VERSÃO
ERLANG

VERSÃO
RABBITMQ

VERSÃO
POSTGRESQL

2020.4 Misto/Em
pacote

22.3 3.8.3 12.2

2021.1 Misto/Em
pacote

23.1 3.8.9 12.4

2021.2 Misto/Em
pacote

23.2 3.8.14 12.5

2021.3 Misto/Em
pacote

24.0 3.8.16 12.6

2021.4 Misto/Em
pacote

24.0.3 3.8.19 12.6
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VERSÃO
RMT

VERSÃO
OPENSSL

VERSÃO
ERLANG

VERSÃO
RABBITMQ

VERSÃO
POSTGRESQL

2022.1 Misto/Em
pacote

24.1 3.9.7 13.3

2022.3 1.1.1q 24.3.4.2 3.10.5 13.7

l Erlang: Copyright 2016 Industrial Erlang User Group, Apache 2.0. Para obter mais
informações, consulte os sites da Erlang e Apache 2.0.

l RabbitMQ:Copyright, MPL 2.0, Copyright (c) 2007-2021 VMware, Inc. ou suas afi-
liadas. Para obter mais informações, consulte o site Licenciamento doMozilla Público.

OResourceMonitoring Tool contém umúnico arquivo de origemRabbitMQmodi-

ficado, que está disponível mediante solicitação.

l PostgreSQL: Copyright, Partes de Copyright © 1996-2021, The PostgreSQL Global
Development Group, Partes de Copyright © 1994, The Regents of the University of
California, licença PostgreSQL. Para obter mais informações, consulte o site Post-
greSQL.

l OpenSSL: Copyright (c) 1998-2019 The OpenSSL Project, Copyright (c) 1995-1998
Eric A. Young, Tim J. Hudson, licença OpenSSL, licença dupla sob a Licença
OpenSSL e a licença SSLeay original. Para obter mais informações, consulte Licença
doOpenSSL.

Atualização do Resource Monitoring Tool

Estas instruções são para atualizar uma instalação existente do ResourceMonitoring Tool

do Tableau.

Em umesforço para nos alinhar com os valores de Igualdade de nossa empresa, mudamos

a terminologia não inclusiva sempre que possível. Como a alteração dos termos em deter-

minados locais pode causar uma alteração significativa, mantemos a terminologia existente,

Portanto, você pode continuar a ver os termos em comandos e opções da CLI, pastas de ins-

talação e arquivos de configuração e outras instâncias. Para obter mais informações, con-

sulte Sobre a Ajuda do Tableau.
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Observação:OResourceMonitoring Tool executa uma atualização in-loco, atu-

alizando sua instalação atual para a versãomais recente. Não desinstale a versão exis-

tente antes da atualização.

Notas de atualização

Considere o seguinte antes de iniciar o processo de atualização:

1. Se você estiver planejando migrar para usar um repositório externo (PostgreSQL) ou
serviço de fila de mensagens externo (RabbitMQ), verifique a seção de práticas reco-
mendadas de upgrade nos tópicos a seguir:

l Práticas recomendadas de atualização para repositório externo
l Práticas recomendadas de atualização para fila de mensagens externas

2. A partir da versão 2022.3, o ResourceMonitoring Tool do Tableau tem comu-

nicações criptografadas integradas entre o RMT Server e os Agentes. No entanto,

você precisará executar rmtadmin rotate-mq-certificate em todos os

Agentes para habilitar o TLS. Isso se aplica ao RabbitMQconfigurado localmente na

mesmamáquina que o RMT Server. Para obter mais detalhes sobre como fazer

isso, consulteEtapas de atualização com a ativação de TLS para RabbitMQ
abaixo.

3. Você pode precisar reiniciar amáquina durante uma atualização. Isso geralmente

ocorre quando os arquivos estão bloqueados e não podem ser atualizados pelo ins-

talador. Se necessário, você será solicitado pelo instalador. Devido a essa pos-

sibilidade, você pode querer considerar fazer suas atualizações fora do horário de

trabalho.

4. Ao atualizar o ResourceMonitoring Tool (Servidor e Agente), se você executar o ins-

talador como umusuário doWindows diferente do usuário que executou a instalação

original, o diretório de instalação personalizado usado inicialmente não poderá ser

detectado pela atualização e a atualização será instalada em umdiretório diferente.

5. Às vezes, o ResourceMonitoring Tool vai modificar o banco de dados e, nesses
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casos, o processo de atualização incluirá umamigração de banco de dados. No caso

demigração de banco de dados, você verá um banner demensagem no topo da

página naWeb do RMT Server com uma estimativa de tempo para concluir o pro-

cesso. Uma captura de tela de exemplo émostrada abaixo:

Ao expandir o banner, você pode consultar os detalhes do impacto da atualização. As

alterações são exclusivas de cada versão e os detalhesmostrados são específicos da

versão.

6. OResourceMonitoring Tool é retrocompatível com as versões do Tableau Server,

mas não é compatível com versões posteriores. Isso significa que a versão do

ResourceMonitoring Toola deve ser igual ou posterior à versão do Tableau Server

que você estámonitorando.

Por motivos de compatibilidade, a Tableau recomenda que você atualize o Resource

Monitoring Tool primeiro e, em seguida, faça uma atualização do Tableau Server.

Para obter mais informações, consulte Compatibilidade do produto com o Tableau

Server.

Como atualizar o Resource Monitoring Tool

Recomendamos que você faça uma atualização in-loco de ResourceMonitoring Tool. Se

você desinstalar o ResourceMonitoring Tool e instalar uma nova versão do banco de dados,

isso pode resultar em corrupção de dados e você será solicitado a reinstalar a versão ante-

rior e refazer o processo de atualização.

1. Faça logon no ResourceMonitoring Tool em umnavegador e confirme se está fun-

cionando, antes de iniciar a atualização.
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2. Copie a nova versão do programa de instalação do RMT Server namáquina do RMT

Server.

3. Copie a nova versão do programa de instalação do RMT Agent para asmáquinas

onde você temRMT Agents instalados. OsRMT Agents são instalados nos nós do

Tableau Server que você estámonitorando.

4. Em cada Tableau Server nó executando o serviço RMT Agent, interrompa cada

RMT Agent usando o seguinte comando:

rmtadmin stop

5. Namáquina que executa o serviço RMT Server, interrompa o RMT Server usando o

seguinte comando:

rmtadmin stop

6. NoGerenciador de Tarefas nasmáquinasRMT Server e Agent, aguarde até que

não haja nenhum processo em execução comResourceMonitoring Tool, tabrmt-

master ou tabrmt-agent no nome antes de continuar na próxima etapa.

7. Execute o programa de instalação do RMT Server namáquina onde o RMT Server

está instalado. Isso instala ou atualiza os pré-requisitos necessários e, em seguida,

atualiza o RMT Server.

Você não pode alterar o local de instalação para um diretório personalizado durante

a atualização se o ResourceMonitoring Tool foi instalado atualmente usando o local

padrão.

8. Execute o programa de configuração do RMT Agent em todas asmáquinas onde os

RMT Agents estão instalados.
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Importante: a partir de 2021.4, você deve especificar uma conta de usuário Run
As para o agente. Essa conta é usada para acessar o Tableau Server para cole-

tar informações demonitoramento. Para a conta de usuário Run As, especifique

amesma conta que você usa atualmente para a conta de usuário Run As do

Tableau Server. Se esta conta foi definida anteriormente para uma conta de usu-

ário personalizada e não para a conta padrão (NT AUTHORITY/Serviço de

Rede), durante o processo de atualização, ela será revertida para usar a conta

padrão. Você pode usar o comando rmtadmin service-setup após a instalação

para alterá-lo para a conta de usuário personalizada original.

9. Confirme se o RMT Server e os Agents estão em execução. Inicie os serviços e RMT

Server e Agents se não reiniciarem automaticamente após a conclusão da atu-

alização.

10. Faça logon em umnavegador do ResourceMonitoring Tool e confirme se está fun-

cionando. Se a instalação não estiver funcionando, pode ser devido a um problema

na conta de usuário usada para executar a atualização. Veja a seção notas de atu-

alização no início do tópico sobre a conta de usuário a ser usada para atualização.

Para verificar se osRMT Agents foram atualizados, acesse oAdminmenu, selecione
Environments, e clique no íconeEdit Environment para ver os detalhes do ambi-
ente. Na guiaServidor, você pode ver a versão do RMT Agent. Isso pode ser útil
para determinar quais RMT Agents foram atualizados ao usar um cluster de vários

nós do Tableau Server.

Etapas de atualização com a ativação de TLS para RabbitMQ

Como os agentes em versões anteriores a 2022.3 têm se comunicado usando conexão não

criptografada com o serviço de fila demensagensRabbitMQ, ao atualizar para a versão

2022.3 ou posterior, esses agentes precisam ser atualizados para usar os novos detalhes

de conexão segura. As etapas para fazer isso são as seguintes:
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1. Depois de concluir as etapas de atualização descritas na seção acima, interrompa

todos os agentes executando o seguinte comando:

rmtadmin stop --agent

2. Baixe o arquivo bootstrap para o ambiente executando o seguinte comando:

rmtadmin bootstrap-file --env<myenvironment> --filename

<The absolute or relative path including the file name>

3. Execute o seguinte comando em cada uma dasmáquinas onde o Agent está ins-

talado:

rmtadmin rotate-mq-certificate <BOOTSTRAP_FILE> --user-

name=<RMT Server Username> --password-file=<RMT Server

Password file name>

4. Reinicie cada máquina do Agent após executar com sucesso o comando rmtadmin
rotate-mq-certificate.

Quem pode fazer isso

Para atualizar o ResourceMonitoring Tool, será necessário ter as seguintes permissões:

l Administrador na máquina que você está instalando o Resource Monitoring Tool.

l Administrador do Tableau Server.

l Administrador do Resource Monitoring Tool.

Desinstalação do Resource Monitoring Tool

Os instaladores do ResourceMonitoring Tool incluem desinstaladores. Se estiver exe-

cutando noWindows, execute a desinstalação emAdicionar / Remover Programas.
Use as etapas a seguir para desinstalar o ResourceMonitoring Tool.

1. Para garantir que a desinstalação seja limpa, remova todos os programas a seguir.

Programas instalados no Servidor RMT:
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l Resource Monitoring Tool do Tableau

l Resource Monitoring Tool do Tableau Configuração Erlang

l Resource Monitoring Tool do Tableau Configuração PostgreSQL

l Resource Monitoring Tool do Tableau Pré-requisitos

l Resource Monitoring Tool do Tableau Instalação dos pré-requisitos

l Resource Monitoring Tool do Tableau Configuração RabbitMQ

NoServidor agente, desinstale o Agente do ResourceMonitoring Tool do Tableau

2. Depois de desinstalar todos os programas listados acima, exclua o diretório da

ResourceMonitoring Tool do Tableau no Servidor RMT e no Agente . O local padrão

do diretório de dados é C:\ProgramFiles\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool.

Observação: se você não excluir o diretório da ResourceMonitoring Tool do
Tableau, algumas informações como o nome de usuário e as senhas, definições

de configuração serãomantidas e reutilizadas se você for para uma reinstalação

subsequente do ResourceMonitoring Tool.

Quem pode fazer isso

Para desinstalar o ResourceMonitoring Tool, você deve ter o seguinte:

l Permissões de administrador na máquina que você está instalando o Resource Moni-
toring Tool.

l Função de site Administrador no Tableau Server.

l Resource Monitoring Tool Conta de administrador.

Configurar Resource Monitoring Tool do Tableau

Esta seção inclui tópicos que fornecem informações sobre como configurar o Resource

Monitoring Tool do Tableau para atender às suas necessidades.
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Configuração do servidor do Resource Monitoring Tool

Este tópico descreve as opções de configuração do Servidor do ResourceMonitoring Tool

(Servidor RMT) que você pode usar com a interface daWeb.

Configurações de pós-instalação

Você pode atualizar as configurações especificadas durante a instalação.

A seguir estão as duasmaneiras recomendadas de fazer alterações de configuração:

l Para fazer isso usando a interface da Web: namáquina onde o Servidor RMT
está instalado, acesse: http://<hostname>/setup/server.

l Para fazer isso usando a linha de comando, use o comando rmtadmin mas-

ter-setup com a opção --skip-admin-creationpara garantir que você não
seja solicitado a criar o usuário administrativo após a instalação. Para obter mais
informações, consulte rmtadminmaster-setup.

Observação: os valores de configuração são salvos no arquivo de configuração. As
alterações podem ser feitas diretamente neste arquivo, mas é aconselhável aproveitar

as opções de configuração na interface do usuário e através do utilitário de linha de

comando rmtadmin. As alterações no arquivo config exigirão uma reinicialização

para ser aplicada.

Aqui estão alguns exemplos do tipo de atualizações que você pode querer fazer após a con-

figuração inicial.

l Alterando a configuração do SSL: a configuração padrão é definida como falsa. Você
pode alterar esta configuração para exigir HTTPS. Use o comando rmtadminmaster-
setup para atualizar esta configuração.

l Atualizações de certificado ssl: você pode ter concluído sua configuração inicial do
Servidor RMT usando o modo de certificação padrão para comunicações seguras e
deseja atualizar a certificação com seu próprio certificado.

l Alteração de portas: às vezes, você precisará usar números de porta diferentes do
padrão com base nos requisitos de sua rede. Para saber mais sobre portas e
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comunicações entre os diversos componentes de Resource Monitoring Tool, consulte
Portas de comunicação do ResourceMonitoring Tool do Tableau.

l Expiração da sessão de atualização: se o usuário não acessar a sessão pelo período
limite definido, a sessão expirará e será necessário fazer login novamente. Por
padrão, ele é definido como 240 minutos. Você também pode ativar a opção Expi-
ração deslizante para redefinir o período limite quando uma sessão é acessada
nele.

Observação: adição ou remoção de um nó do Tableau Server: se você adicionar um

novo nó ao cluster do Tableau Server que você estámonitorando comResourceMoni-

toring Tool, precisará instalar e registrar este nó. Para obter mais informações, consulte

Alterações de topologia do Tableau Server.

Para fazer isso através da linha de comando, use o comando rmtadmin-master-setup

. Para obter mais informações, consulte Utilitário de linha de comando rmtadmin.

Você pode configurar o ResourceMonitoring Tool clicando em “Configuração” nomenu

Admin. As seções de configuração são divididas por guias. Para fazer isso usando um

arquivo de configuração, consulte Arquivo de configuração do Servidor RMT.

Notificações

As notificações podem ser definidas em nível global e de ambiente.

Você pode escolher como deseja receber suas notificações - por e-mail ou Slack, ou por e-

mail e Slack.

O seguinte se aplica a notificações por e-mail e Slack:
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As notificações por e-mail e Slack podem ser definidas em nível global e em nível de ambi-

ente. Para enviar qualquer notificação, as configurações globais devem ser habilitadas,

não apenas no nível do ambiente. Você tambémpode configurar diferentes níveismínimos

de gravidade para enviar notificações – eles podem ser diferentes para e-mail e folga, tam-

bém podem ser diferentes nos níveis global e de ambiente.

As configurações globais são aplicadas a ambientes existentes ou a quaisquer novos ambi-

entes criados, amenos que estejam usando limites personalizados.

Configurações de notificação do Slack

As notificações do Slack foram introduzidas no ResourceMonitoring Tool versão 2022.1.

Antes de configurar as notificações do Slack no ResourceMonitoring Tool, há algumas
configurações iniciais que você precisa fazer no Slack. Os detalhes completos estão des-

critos neste artigo do Slack, mas aqui estão o que você precisará fazer:

1. Crie um novo ou use um workspace ou aplicativo Slack existente e verifique se ele
está habilitado para receber webhooks de entrada.

2. Autorize um canal onde as notificações devem ser publicadas.

3. Copie a URL do Webhook que é gerada para seu workspace.

Para configurar a notificação do Slack no ResourceMonitoring Tool:

1. No menu Admin, selecione Configuração global.
2. Na guia Notificações, na seção Slack, use o botão de alternância na parte superior

da seção para ativar as notificações do Slack.
3. Defina as seguintes configurações:

1. Gravidade mínima: o nível mínimo de gravidade em que você deseja receber

notificações do Slack.

2. URL dowebhook: URL doswebhooks de entrada para seu workspace Slack.
Essa URL é gerada automaticamente quando você ativa webhooks de

entrada para seu workspace Slack.
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4. Teste-o usando o botão Enviar uma mensagem de teste para garantir que suas
configurações sejam válidas e funcionem.

Para especificar as notificações para cada ambiente:

1. No menu Admin, selecione o ambiente que deseja modificar e escolha Editar ambi-
ente.

2. Na guia Notificações, escolha Personalizar como o tipo de configuração para subs-
tituir as configurações globais.

3. Defina a gravidade mínima e a URL do Webhook

4. Teste-o usando o botão Enviar uma mensagem de teste para garantir que suas
configurações sejam válidas e funcionem.

Notificações por e-mail

Para configurar a notificação por e-mail, comece configurando as configurações do servidor

SMTP emnível global. As configurações do servidor SMTP configuradas em nível global

são aplicadas automaticamente a todos os ambientes. Você pode personalizar deter-

minadas configurações, como o nível mínimo de gravidade e os e-mails do remetente e do

destinatário para cada ambiente.

Aqui estão alguns detalhes técnicos sobre como a configuração do TLS funciona:

l ORMT Server usa a opção SMTPSTARTTLS, que atualiza a conexão SMTP para
TLS depois que ela é iniciada, mas antes que o conteúdo do email seja enviado. O
RMT não oferece suporte à opção SMTPREQUIRETLS.

l ORMT Server usa STARTTLS para criptografar emails em trânsito para o servidor
SMTP. O fato de o servidor SMTP armazenar ou não o correio criptografado em
repouso está sujeito à configuração do servidor SMTP.

Antes de configurar notificações por e-mail no ResourceMonitoring Tool, você deve ter um

servidor SMTP configurado e ter as seguintes informações:

l Nome do servidor SMTP.
l Se você planeja usar comunicações criptografadas, anote a versão TLS que o ser-
vidor SMTP aceita. Atualmente, o TLS 1.2 é exigido por ResourceMonitoring Tool e
com suporta ao TLS 1.3.
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l A impressão digital do certificado (opcional).
l Número da porta para o servidor de SMTP.
l Nome de usuário e senha (opcional). Necessário apenas se o servidor SMTP esti-
ver configurado para autenticar usando um nome de usuário e senha.

l Endereços de e-mail do remetente e do destinatário que serão usados para
enviar e receber notificações.

Para especificar as configurações do servidor SMTP no Resource Monitoring
Tool:

1. No menu Admin, selecione Configuração global.

2. Na guiaNotificações, na seçãoE-mail, selecione o botão de alternância na parte
superior das seções para ativar as notificações por e-mail.

1. Defina as seguintes configurações do servidor SMTP:

1. Servidor: forneça o nomeDNS totalmente qualificado do servidor

SMTP.

2. Criptografia: especifique se deseja que as comunicações entre o Ser-
vidor RMT e o servidor SMTP sejam criptografadas. A opção escolhida

dependerá da configuração do servidor SMTP para criptografia e de

sua preferência de uso de comunicações criptografadas entre o ser-

vidor RTMe o servidor SMTP.

1. Obrigatório: use isso quando seu servidor SMTP estiver habi-
litado para usar comunicações criptografadas e você quiser
garantir que as comunicações sejam sempre criptografadas.
Quando definido como obrigatório, a conexão sempre será ten-
tada usando criptografia. Se o servidor SMTP não estiver habi-
litado para usar criptografia, o servidor RMT não poderá se
comunicar com o servidor SMTP.

2. Preferencial: use isso se você não tiver certeza sobre as con-
figurações de criptografia do seu servidor SMTP, mas preferir que
as comunicações criptografadas sejam usadas quando possível.
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Se o servidor SMTP não estiver habilitado para usar criptografia,
nesse caso, a comunicação não criptografada será usada.

3. Desativado: use se o SMTP não estiver habilitado para usar

comunicações criptografadas. As comunicações entre o servidor

RMT e o servidor SMTP não são criptografadas.

Observação: se o servidor SMTP exigir criptografia, a cone-

xão falhará. Se o servidor SMTP estiver habilitado para crip-

tografia, mas não a exigir, a conexão será bem-sucedida.

4. Opções: isso determina como o servidor SMTP será verificado.

Você tem as seguintes opções:

1. Verificar identidade do servidor: o RMT verificará se o nome

do certificado usado corresponde ao nome do servidor

SMTP. Se não houver correspondência, a conexão falhará.

2. Confiar em todos os hosts: todos os erros de certificado são

ignorados e substituem a identidade do servidor de veri-

ficação. Isso deve ser usado somente se você tiver certeza

de que o certificado que o servidor RMT está usando é do

seu servidor.

5. Versão do TLS: a versão do TLS suportada pelo seu servidor

SMTP. Já existe uma versão padrão selecionada, mas você pode

selecionar outras versões. Se várias versões de TLS forem sele-

cionadas, o servidor RMT usará a versãomais segura compatível

com oRMT e o servidor SMTP. OTLS versão 1.3 requer Open

SSL 1.1.1f. Se você planeja usar o TLS 1.3, certifique-se de que a

máquina em que o RMT Server está instalado tenhaOpen SSL

1.1.1f.
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6. Impressão digital do certificado: isso é opcional. O certificado

SHA1 é usado quando fornecido e deve ser válido e usado pelo

servidor SMTP. Uma impressão digital válida substituirá outros

erros de certificado, como datas de expiração e incom-

patibilidades de nomes de servidor.

7. Porta: configurações de porta do servidor de e-mail.

8. Nome de usuário: opcional. O nome da conta usada para auten-

ticar no servidor de e-mail, se o servidor SMTP estiver con-

figurado com umnome de usuário e senha para autenticação.

9. Senha: opcional. A senha da conta usada para autenticação no
servidor de e-mail, se o servidor SMTP estiver configurado com
nome de usuário e senha para autenticação.

10. Gravidade mínima: o nível mínimo de gravidade no qual você
deseja receber notificações por e-mail. Isso será aplicado a todos

os ambientes, amenos quemodificado no nível do ambiente.

11. E-mail do remetente: o endereço de e-mail usado para enviar
as notificações. Isso será aplicado a todos os ambientes, a menos
que modificado no nível do ambiente.

12. E-mail(s) do destinatário: endereços de e-mail das pessoas
que devem receber essas notificações. Isso será aplicado a todos

os ambientes, amenos quemodificado no nível do ambiente.

13. Teste usando o botão Enviar uma mensagem de teste para
garantir que suas configurações sejam válidas e possam ser usa-
das para enviar uma notificação por e-mail com êxito.

Para personalizar as configurações de um ambiente:

1. No menu Admin, selecione o ambiente que deseja modificar e escolha Editar ambi-
ente.

2. Na guiaNotificações, escolhaPersonalizar como o tipo de configuração para
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substituir as configurações globais.

3. Defina o nível de gravidade, o remetente e as informações de e-mail do destinatário.

4. Teste usando o botão Enviar umamensagem de teste para garantir que suas con-

figurações sejam válidas e você possa enviar uma notificação por e-mail.

Solucionar falhas de conexão

As falhas de conexão podem ocorrer devido a váriosmotivos, mas aqui estão algumas

que podem ser causadas devido a problemas de configuração:

l Erros de configuração de criptografia: acontece se houver uma incom-
patibilidade de configurações de criptografia entre o servidor RMT e o servidor SMTP.
Por exemplo, se o servidor RMT estiver configurado para exigir criptografia, mas o ser-
vidor SMTP não estiver configurado para usar criptografia. O contrário também é ver-
dade. Se o servidor SMTP exigir comunicação criptografada e o Servidor RMT estiver
definido para desabilitar a criptografia, a conexão falhará.

l Erros de certificado: ao usar comunicações criptografadas, certos recursos, como
autoridade de certificação e correspondência entre o nome do certificado e o servidor
SMTP são considerados, a menos que você escolha explicitamente Confiar em
todos os hosts emOpções.

l Erros de TLS: o suporte à versão de TLS depende do sistema operacional (SO) no
qual o servidor RMT está instalado. Verifique se a versão do TLS que você selecionou
é compatível com o sistema operacional. O TLS 1.2 é necessário, mas o TSL 1.3 tam-
bém é compatível. O TLS 1.3 requer Open SSL 1.1.1f ou superior. Certifique-se de ter
Open SSL 1.1.1f na máquina onde o RMT Server está instalado.

Limites de incidentes

Defina as configurações globais de notificação de incidente. Esses limites globais se aplicam

a todos os ambientes por padrão, amenos que substituídos pelos ambientes individuais.

Consulte Incidentes para obter informações sobre quais opções incidentes estão dis-

poníveis e como configurá-las.
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Segurança

Defina as configurações de segurança para as contas de usuário do ResourceMonitoring

Tool.

Dados

Por padrão, o ResourceMonitoring Tool armazena duas semanas de atividades deta-

lhadas e dez anos de dados agregados de relatórios.

Retenção de dados: os dados detalhados da atividade do seu Tableau Server alimentam
os painéis e incidentes para diagnóstico de incidentes de desempenho recentes. Devido

aos requisitos associados de armazenamento e processamento, esses dados só são arma-

zenados por duas semanas, como padrão.

Dados de relatórios: dados de atividade agregados do seu Tableau Server são arma-
zenados para fins de relatório (por exemplo, o relatório Chargeback ). Esses dados são

compactos e podem ser armazenados facilmente por muitos anos de relatórios históricos.

Avançado

Permite a configuração dos níveis de registro do ResourceMonitoring Tool de diagnóstico.

Consulte os arquivos de registro para obter mais informações sobre a geração de registros.

Quem pode fazer isso

Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com funçãoGerente de servidor/ambiente.

Arquivo de configuração do Servidor RMT

Este tópico descreve as opções de configuração que você pode usar com o arquivo de con-

figuração. Para fazer isso usando a interface daWeb, consulte Configuração do servidor

do ResourceMonitoring Tool.

Em umesforço para nos alinhar com os valores de Igualdade de nossa empresa, mudamos

a terminologia não inclusiva sempre que possível. Como a alteração dos termos em
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determinados locais pode causar uma alteração significativa, mantemos a terminologia exis-

tente, Portanto, você pode continuar a ver os termos em comandos e opções da CLI, pastas

de instalação e arquivos de configuração e outras instâncias. Para obter mais informações,

consulte Sobre a Ajuda do Tableau.

O arquivo de configuração está localizado em %PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau

Resource Monitoring Tool\master\config\config.json. Esse caminho

pode variar dependendo da instalação.

Observação: os valores de configuração são salvos no arquivo de configuração. As
alterações podem ser feitas diretamente neste arquivo, mas é aconselhável aproveitar

as opções de configuração na interface do usuário e através do utilitário de linha de

comando rmtadmin. As alterações no arquivo config exigirão uma reinicialização para

ser aplicada.

Será preciso reiniciar o Servidor RMT após alterar o arquivo de configuração.

Retenção de dados

Por padrão o ResourceMonitoring Tool armazena duas semanas de dados detalhados e

dez anos de dados agregados de relatórios.

Isso é configurável. Este é um trecho de exemplo que define as configurações de retenção

de dados:

{

"db": {

"cleanup": {

"afterDays": 14,

"aggregate": {

"afterDays": 3650

}

}

}

}
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Configuração SMTP

Um trecho de exemplo config.json que define as informações SMTP:

{

"smtp": {

"server": "localhost",

"port": 25,

"username": "my-username",

"password": "my-password",

"requireSSL": true

}

}

A lista completa dos valores de configuração disponíveis na seção de configuração smtp:

Chave Tipo de dados Obrigatório? Descrição

server Cadeia de
caracteres

Opcional O servidor SMTP a
ser usado. Valor
padrão: localhost

port Número Opcional O número da porta do
servidor SMTP. Valor
padrão: 25

username Cadeia de
caracteres

Opcional O nome de usuário a
ser utilizado se o ser-
vidor exigir auten-
ticação.

password Cadeia de
caracteres

Opcional A senha a ser uti-
lizada se o servidor
exigir autenticação.

requireSSL Booleano Opcional true, se o servidor
SMTP exigir SSL,
caso contrário,
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Chave Tipo de dados Obrigatório? Descrição

false. Valor padrão:
false

Configuração de notificação

Um trecho de exemplo config.json que define as informações de notificação:

{

"notifications": {

"email": {

"from": "sender@domain.com",

"to": "recipient1@domain.com,recipient2@domain.com"

}

}

}

As informações de notificação global (conformemostrado acima) podem ser substituídas de

acordo com o ambiente na seção environments:

{

"environments": {

"Environment1": {

"notifications": {

"email": {

"from": "sender@domain.com",

"to": "recipient1@domain.com,recipient2@domain.com"

}

}

}

}

}

A lista completa dos valores de configuração disponíveis na seção de configuração noti-

fications.email:
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Chave Tipo de
dados

Obrigatório? Descrição

from Cadeia de
caracteres

Obrigatório O endereço de
e-mail do reme-
tente.

to Cadeia de
caracteres

Obrigatório Os endereços
de e-mail do des-
tinatário. Vários
endereços
devem ser sepa-
rados por vír-
gula ou ponto e
vírgula.

minimumIncidentSeverity Cadeia de
caracteres

Opcional A gravidade
mínima do inci-
dente em que os
e-mails serão
enviados. Valor
padrão: cri-
tical. Veja
também
ResourceMoni-
toring Tool do
Tableau - Inci-
dentes.

Configuração de histograma

Os limites utilizados para gerar histogramas na interface daWeb são configuráveis, usando

umamatriz de valores que representam cada limite.

A lista completa de histogramas configuráveis na seção monitoring.histograms:
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Chave Tipo de
dados

Obrigatório? Descrição

viewLoadDuration Matriz de
números

Opcional Os limites do
histograma
para car-
regamentos da
exibição. Os
valores estão
em milis-
segundos.
Valor padrão:
[1000,

3000,

6000,

10000]

externalDataRequestDuration Matriz de
números

Opcional Os limites do
histograma
para soli-
citações exter-
nas de dados.
Os valores
estão em milis-
segundos.
Valor padrão:
[1000,

3000,

6000,

10000]

backgroundTaskDuration Matriz de
números

Opcional Os limites do
histograma
para tarefas
em segundo
plano. Os valo-
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Chave Tipo de
dados

Obrigatório? Descrição

res estão em
milissegundos.
Valor padrão:
[60000,

300000,

600000,

1800000]

Como exemplo, para usar os seguintes intervalos de histograma para tudo globalmente:

l ≤ 1 segundo

l > 1 segundo e ≤ 10 segundos

l > 10 segundos e ≤ 30 segundos

l > 30 segundos

A configuração seria da seguinte forma:

{

"monitoring": {

"histograms": {

"viewLoadDuration": [1000, 10000, 30000],

"externalDataRequestDuration": [1000, 10000, 30000],

"backgroundTaskDuration": [1000, 10000, 30000]

}

}

}

Os limites do histograma tambémpodem ser definidos por ambiente. Como exemplo, para

um ambiente cujo identificador é “staging-environment”, use os seguintes intervalos de his-

tograma da exibição:

l ≤ 2,5 segundos

l > 2,5 segundos e ≤ 5 segundos
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l > 5 segundos e ≤ 30 segundos

l > 30 segundos e ≤ 1 minuto

l > 1 minuto e ≤ 10 minutos

l > 10 minutos

A configuração seria da seguinte forma:

{

"environments": {

"staging-environment": {

"monitoring": {

"histograms": {

"viewLoadDuration": [2500, 5000, 30000, 60000,

600000]

}

}

}

}

}

O “staging-environment” voltaria para a configuração global do histograma para tarefas em

segundo plano.

Configuração de incidente

Consulte Incidentes para obter informações sobre quais opções incidentes estão dis-

poníveis e como configurá-las.

RMT ServerLogging

Consulte Arquivos de registro do ResourceMonitoring Tool do Tableau.

Agente

Oarquivo de configuração do serviço agente está localizado em %PROGRAMFILES%\Ta-

bleau\Tableau Resource Monitoring Tool\agent\config\config.json.
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Esse caminho pode variar dependendo da instalação.

Será preciso reiniciar o serviço agente após alterar o arquivo de configuração.

Detecção do Tableau Server

Emquase todas as situações, os agentes detectam automaticamente a instalação do

Tableau Server e a única configuração necessária é o processo de instalação do agente

padrão. Se desejar, você pode configurar manualmente as informações do Tableau Server

pelo arquivo config.json.

Um trecho de exemplo config.json que define as informações do Tableau Server

necessárias para executar o agente:

{

"agent": {

"tableauServer": {

"override": true,

"productVersion": 2021.4,

"applicationDirectory": "C:\\Tableau\\Tableau

Server\\2021.4"

}

}

}

As barras invertidas devem ter escape conformemostrado acima para o formato JSON.

A lista completa dos valores de configuração disponíveis na seção de configuração

agent.tableauServer:

Chave Tipo de
dados

Obrigatório? Descrição

applicationDirectory Cadeia de
caracteres

Obrigatório O diretório raiz do
aplicativo do
Tableau Server.
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Chave Tipo de
dados

Obrigatório? Descrição

dataDirectory Cadeia de
caracteres

Opcional O diretório para
obter os arquivos
de dados do
Tableau Server.

override Booleano Opcional true para que os
valores de con-
figuração tenham
precedência
sobre quaisquer
valores detec-
tados auto-
maticamente.
false para que
os valores de con-
figuração atuem
como um fallback
para os valores
detectados auto-
maticamente.

productVersion Número Obrigatório O número da ver-
são do aplicativo
do Tableau Ser-
ver.

Registro do agente

Consulte Arquivos de registro do ResourceMonitoring Tool do Tableau.

Comum

Os valores de configuração comuns estão disponíveis nos aplicativos do Servidor RMT e

Agente. Consulte as seções específicas do aplicativo para obter orientação sobre como
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localizar o arquivo de configuração.

Será preciso reiniciar o serviço do aplicativo após alterar o arquivo de configuração.

Mensagens criptografadas

Para habilitar mensagens criptografadas, o servidor RabbitMQdeve ser configurado pri-

meiro para permitir o TLS. Consulte a guia do administrador Coleta de dados crip-

tografados para obter mais detalhes.

Ao configurar o Servidor RMT ou Agente(s) paramensagens criptografadas:

l Os sinalizadores enabled e certificateHostName devem ser configurados
para habilitar a criptografia.

l A variável certificateHostName DEVE corresponder ao nome canônico (CN=)
no certificado do servidor ou a conexão falhará.

l Provavelmente, a configuração port na seção mq precisará ser alterada com base
na porta TLS configurada como RabbitMQ.

{

"mq": {

"port": 5671,

"tls": {

"enabled": true,

"certificateHostName": "foo"

}

}

}

A lista completa dos valores de configuração disponíveis na seção de configuração mq.-

tls:

Chave Tipo de
dados

Obrigatório? Descrição

enabled Booleano Opcional true permite a crip-
tografia TLS para cone-
xões de mensagens.
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Chave Tipo de
dados

Obrigatório? Descrição

false usa conexões não
criptografadas para men-
sagens. Valor padrão:
false

certificateHostName Cadeia de
caracteres

Opcional certificateHostName

DEVE corresponder ao
nome canônico (CN=) no
certificado do servidor ou a
conexão falhará. Valor
padrão: ""

Quem pode fazer isso

Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com funçãoGerente de servidor/ambiente.

Utilitário de linha de comando rmtadmin

OResourceMonitoring Tool inclui uma interface de linha de comando, rmtadmin.cmd,

localizada na pasta de instalação. O diretório de instalação padrão é:

l Servidor RMT %PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau Resource Moni-

toring Tool\Master

l Agente: %PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau Resource Monitoring

Tool\agent

Observação: você deve executar o prompt de comando como Administrador para que
esses comandos sejam executados com sucesso.

Ormtadmin está incluído nas instalações deServidor RMT eAgente.
Alguns comandos podem variar se você estiver usando o utilitário de linha de
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comando Servidor RMT ou Agente rmtadmin. Por exemplo, o comando

users só funciona noServidor RMT. O comando ziplogs está disponível

em todos os lugares, mas inclui apenas os arquivos de registro do aplicativo

em que o comando é executado.

Aqui estão os comandos que podem ser usados com a linha de comando rmtadmin:

Observação: os comandos rmtadmin usam parâmetros posicionais e opções.

Os parâmetros posicionais devem ser especificados usando apenas os valores. Você

não precisa especificar a palavra-chave real. A palavra-chave da opção e o valor

devem ser especificados usando um sinal de igual.

Exemplo:
rmtadmin <command> <positional parameter value> --<option

keyword>=<value>

l rmtadmin agents
l rmtadmin bootstrap-file
l rmtadmin cleanup
l rmtadmin create-admin-user
l rmtadmin create-env
l rmtadmin delete-env
l rmtadmin data-access
l rmtadmin delete-env-data
l rmtadmin delete-server
l rmtadmin delete-server-data
l rmtadmin deregister-agent
l rmtadmin environments
l rmtadmin get
l rmtadmin help
l rmtadminmaster-setup
l rmtadmin passwd
l rmtadmin query
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l rmtadmin register
l rmtadmin restart
l rmtadmin-servers
l rmtadmin-service-setup
l rmtadmin set
l rmtadmin start
l rmtadmin stop
l rmtadmin status
l rmtadmin test-env
l rmtadmin update-baseline
l rmtadmin update-env
l rmtadmin users
l rmtadmin version
l rmtadmin ziplogs

Emumesforço para nos alinhar com os valores de Igualdade de nossa empresa, mudamos

a terminologia não inclusiva sempre que possível. Como a alteração dos termos em deter-

minados locais pode causar uma alteração significativa, mantemos a terminologia existente,

Portanto, você pode continuar a ver os termos em comandos e opções da CLI, pastas de ins-

talação e arquivos de configuração e outras instâncias. Para obter mais informações, con-

sulte Sobre a Ajuda do Tableau.

rmtadmin agents

Observação: adicionado na versão 2021.2

Lista todos os Agentes registrados nos nós do Tableau Server para todos os ambientes.

Isso é útil para ver onde o Agente do ResourceMonitoring Tool está instalado no Tableau

Server.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.
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Sinopse

rmtadmin agents [options][global option]

Opções

--env

Opcional: use esta opção para ver a lista de Agentes para o ambiente específico.
Este é o identificador gerado pelo sistema. Você pode encontrar isso

acessandoAdmin >Environments >Edit Environment . Nesta página, na seçãoEnvi-
ronment Details, você verá o identificador para o ambiente.

--keys

Opcional: inclui a chave do agente na saída.

Exemplo:rmtadmin agents --env=<myenvironmentidentifier> --keys

rmtadmin bootstrap-file

Observação: adicionado na versão 2021.2

Cria e salva o arquivo de bootstrap usado para registrar agentes nos nós do Tableau Ser-

ver.

O arquivo de bootstrap será criado e salvo no caminho absoluto ou relativo especificado.

Os caminhos relativos são resolvidos para o diretório de trabalho atual.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin bootstrap-file [options][global option]
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Opções

--env

Obrigatório. Este é o identificador gerado pelo sistema. Você pode encontrar isso

acessandoAdmin >Environments >Edit Environment . Nesta página, na seçãoEnvi-
ronment Details, você verá o identificador para o ambiente.
O agente em um nó do Tableau Server só pode ser registrado em um ambiente por
vez.

--filename

Opcional. O caminho absoluto ou relativo, incluindo o nome do arquivo. Os caminhos
relativos são resolvidos para o diretório de trabalho atual. Se não for especificado, o
nome do arquivo de saída padrão será usado.

--force

Opcional. Substitui o arquivo existente com o mesmo nome.

Exemplo:rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironmentidentifier>

rmtadmin cleanup

Observação: adicionado na versão 2021.2

Exclui os arquivos de registro mais antigos do que um determinado número de dias. Por

padrão, ele exclui arquivos de registro commais de 31 dias.

Esse comando funciona no Servidor RMT e no Agente.

Observação: se os processos do ResourceMonitoring Tool estiverem emexecução,

os arquivos de registro ativos não serão limpos pelo comando. Se você quiser ter cer-

teza de que todos os arquivos foram excluídos, você precisará interromper o RMT
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usando o comando rmtadmin_stop e, em seguida, executar a limpeza usando o segu-

inte comando ,rmtadmin cleanup --log-files-retention=0 e, em

seguida, reiniciar os processos usando o comando rmtadmin_start.

Sinopse

rmtadmin cleanup [option][global option]

Opção

--log-files-retention

Opcional. Exclui os arquivos de registro mais antigos que o número de dias espe-
cificado.

Exemplo:rmtadmin cleanup --log-files-retention=<number of days>

rmtadmin create-admin-user

Observação: adicionado na versão 2022.1.

Cria um usuário administrador inicial se não houver outros usuários.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin create-admin-user [options][global option]

Opções

--username

Opcional. o nome de usuário para a conta de usuário admin. Coloca “admin” como
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padrão, se não especificado.

--password

Obrigatório. A senha para a conta de usuário administrador.

--password-file

Opcional. O caminho para o arquivo que contém a senha da conta de usuário admi-
nistrador. Você pode usar isso se não quiser digitar a senha diretamente e ter a senha
armazenada em um arquivo que pode ser acessado.

Exemplo:rmtadmin create-admin-user --username<admin user name> -

-password <password for the admin user account>

rmtadmin create-env

Observação: adicionado na versão 2021.2

Criar um novo ambiente.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin create-env [options][global option]

Opções

Opção Obrigatório? Padrão Descrição

--name Sim n/a O nome do ambiente.

--gateway-url Sim n/a URL usado para acessar o

gateway do Tableau Server.

--version Sim n/a Versão do Tableau Server que
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

este ambiente monitorará.

--non-inte-
ractive

Não Os prompts
interativos
são ativados
por padrão.

Desativa todos os prompts inte-
rativos.

--no-test Não O teste de
conexão da
API e do
repositório é
ativado por
padrão.

Desativa o teste de conexões de
API e repositório.

--api-username Não Nulo Nome de usuário da conta usada
para se conectar às APIs do
Tableau Server. A conta de usuário
deve ser um administrador do
Tableau Server com acesso a
todos os sites do Tableau Server.

--api-password Não

(Se você espe-

cificar o nome de

usuário da API

do Tableau, for-

necerá a senha

ou especificará o

caminho do

arquivo e o

arquivo que con-

tém a senha)

Nulo Senha da conta de usuário da API

do Tableau Server usada para se

conectar às APIs do Tableau Ser-

ver.

--api-password- Não Nulo O caminho para o arquivo e o
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

file nome do arquivo que contém a
senha da conta de usuário da API
do Tableau Server.

--repository-ser-
ver

Sim Nulo É o nome do servidor para o banco
de dados PostgreSQL que está ins-
talado com Tableau Server.

--repository-
database

Sim Nulo É o nome do banco de dados Post-
greSQL que está instalado com
Tableau Server.

--repository-
port

Sim Nulo O número da porta do aplicativo do
banco de dados do Repositório do
Tableau Server.

--repository-
username

Sim Nulo Nome de usuário usado para se

conectar ao banco de dados Post-

greSQL instalado com oRepo-

sitório do Tableau Server.

OResourceMonitoring Tool

acessa o banco de dados do Repo-

sitório do Tableau Server dire-

tamente, por motivos de

desempenho. Para que isso fun-

cione, o acesso ao repositório deve

ser habilitado, com uma senha defi-

nida para o usuário do banco de

dados readonly (somente leitura).
Para obter detalhes, consulte Habi-

litar o acesso ao repositório do

Tableau Server.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

--repository-
password

Sim Nulo Senha para a conta de usuário

usada para se conectar ao banco

de dados PostgreSQL instalado

com o Tableau Server.

OResourceMonitoring Tool

acessa o banco de dados do Repo-

sitório do Tableau Server dire-

tamente, por motivos de

desempenho. Para que isso fun-

cione, o acesso ao repositório deve

ser habilitado, com uma senha defi-

nida para o usuário do banco de

dados readonly (somente leitura).
Para obter detalhes, consulte Habi-

litar o acesso ao repositório do

Tableau Server.

--repository-
password-file

Não, mas obri-
gatório se você
não fornecer a
senha no prompt
de comando ou
diretamente em
um script.

Nulo O caminho incluindo o nome do
arquivo onde a senha da conta do
usuário é usada para se conectar
ao banco de dados PostgreSQL ins-
talado com o Tableau Server.

--repository-ssl-
mode

Não Prefira Modo SSL do repositório do

Tableau Server:

PrefiraSSL ouExijaSSL para
configurar conexões SSL para o

repositório do Tableau.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

Desative para nunca usar SSL
para fazer conexões de Repo-

sitório do Tableau Server.

--repository-ssl-
thumbprint

Não Nulo Ao configurar o Tableau Server
PostgreSQL para permitir cone-
xões diretas, o Tableau Server cria
um certificado e chaves. Você
pode optar por fornecer a impres-
são digital para o certificado
gerada pelo Tableau Server ou
copiar o arquivo server.crt para a
máquina do Servidor RMT da
Resource Monitoring Tool. Se você
optar por copiar o arquivo de cer-
tificado, não precisará fornecer a
impressão digital. Para obter mais
informações, consulte Configurar
Postgres SSL para permitir cone-
xões diretas de clientes.

Exemplo:rmtadmin create-env --name=<myenvironment> --api-user-

name=<TableauServer API user name> --api-password=<password for

the Tableau Server API user account> --gateway-url <Tableau Ser-

ver Gateway URL> --version <Tableau Server version>

rmtadmin data-access

Observação: adicionado na versão 2022.3

Habilita ou desabilita o acesso ao banco de dados PostgreSQL. Observação: o acesso ao

banco de dados PostgreSQL é necessário a partir da versão 2022.3 para que o Resource

Monitoring Tool colete com êxito todos os dados demonitoramento do Tableau Server.
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Esse comando só funciona no Servidor RMT

Observação: o banco de dados PostgreSQL deve ser reiniciado para que esta con-
figuração tenha efeito.

Sinopse

rmtadmin data-access [positional parameter][options] [global

option]

Parâmetro de posição

modo

Obrigatório. O modo que deve ser usado para acesso remoto de dados ao banco de

dados PostgreSQL. Os valores devem ser:None,ReadOnly, Admin. Quando defi-
nido como None, o acesso aos dados é desabilitado. ReadOnly e Admin especificam
qual conta de usuário usar para acessar o banco de dados.

Opções

--

Exemplo:

rmtadmin data-access ReadOnly

rmtadmin restart --db

rmtadmin delete-env

Observação: adicionado na versão 2021.2
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Exclui um ambiente específico e todos os dados coletados para esse ambiente. Ele também

remove as informações de conexão e topologia sobre o Tableau Server que o ambiente está

monitorando e cancela o registro de todos os Agentes do ResourceMonitoring Tool.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin delete-env [positional parameter][options] [global

option]

Parâmetro de posição

env

Obrigatório. Este é o identificador gerado pelo sistema. Este é o identificador gerado

pelo sistema. Você pode encontrar isso acessandoAdmin >Environments >Edit Envi-
ronment . Nesta página, na seçãoEnvironment Details, você verá o identificador
para o ambiente.

Opções

--confirm

Opcional. Confirme se deseja excluir o ambiente. Se você não fornecer esta opção,
será solicitado a confirmar.

--skip-agent-disconnect

Opcional. Pula a desconexão do agente e continua com o cancelamento do registro
do agente. Use esta opção se achar que o agente está inacessível - Por exemplo, se o
nó do Tableau Server foi removido ou se o agente foi desinstalado nesse nó.

Exemplo:rmtadmin delete-env <myenvironmentidentifier>
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rmtadmin delete-env-data

Exclui permanentemente todos os dados relacionados do Tableau Server coletados para

um ambiente específico. A configuração do ambiente, as informações do Tableau Server e

o registro do agente não serão removidos.

Isso é útil para limpar todos os dados existentes em umambiente sem remover o próprio

ambiente. Depois de excluir os dados existentes, novos dados enviados pelos agentes con-

tinuarão a ser processados.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin delete-env-data [positional parameter][option][global

option]

Parâmetro de posição

env

O identificador do ambiente para o qual os dados devem ser excluídos. Este é o iden-

tificador gerado pelo sistema. Você pode encontrar isso acessandoAdmin >Envi-
ronments >Edit Environment . Nesta página, na seçãoEnvironment Details, você
verá o identificador para o ambiente.

Opção

--confirm

Opcional. Confirme se deseja excluir os dados do ambiente. Se você não fornecer
esta opção, será solicitado a confirmar.

Exemplo:rmtadmin delete-env-data <myenvironmentidentifier>
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rmtadmin delete-server

Observação: adicionado na versão 2021.2

Exclui as informações de configuração do nó do Tableau Server do ambiente, cancela o

registro do Agente nesse nó e exclui todos os dados demonitoramento coletados espe-

cíficos para esse nó.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin delete-server [options][global option]

Opções

--env

Obrigatório. O identificador do ambiente ao qual o nó do Tableau Server está conec-
tado. Este é o identificador gerado pelo sistema. Você pode encontrar isso

acessandoAdmin >Environments >Edit Environment . Nesta página, na seçãoEnvi-
ronment Details, você verá o identificador para o ambiente.

--hostname

Necessário para excluir informações sobre um ou mais conectados ao ambiente e se -
-all não for especificado.

É o nome da máquina do nó do Tableau Server. Use vírgulas para separar vários valo-
res se especificar mais de um nome de host.

--all

Opcional, mas obrigatório se --hostname não for especificado.

Exclui as informações de todos os nós do Tableau Server conectados ao ambiente.
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--skip-agent-disconnect

Opcional. Pula a desconexão do agente e continua com o cancelamento do registro
do agente. Use esta opção se o agente estiver inacessível - por exemplo, se o nó foi
removido do Tableau Server ou se o Agente foi desinstalado naquele nó.

--confirm

Confirme se deseja excluir todas as informações sobre o nó do Tableau Server. Se
você não fornecer esta opção, será solicitado a confirmar.

Exemplo:rmtadmin delete-server --hostname=<machine name of the

Tableau Server node>

rmtadmin delete-server-data

Observação: adicionado na versão 2021.2

Exclui os dados coletados de um oumais nós do Tableau Server. Os dados removidos per-

tencem apenas aos nós especificados. Se você especificar all, todos os dados coletados de

todos os nós serão excluídos. A configuração do ambiente, as informações do Tableau Ser-

ver e os registros do agente não serão excluídos.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin delete-server-data [options][global option]

Opções

--env

Obrigatório. O identificador do ambiente ao qual o nó do Tableau Server está
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conectado. Este é o identificador gerado pelo sistema. Você pode encontrar isso aces-

sandoAdmin >Environments >Edit Environment . Nesta página, na seçãoEnvi-
ronment Details, você verá o identificador para o ambiente.

--hostname

Necessário para excluir informações sobre um ou mais conectados ao ambiente e se -
-all não for especificado.

É o nome da máquina do nó do Tableau Server. Use vírgulas para separar vários valo-
res se especificar mais de um nome de host.

--all

Opcional, mas obrigatório se --hostname não for especificado.

Exclui os dados de monitoramento de todos os nós do Tableau Server conectados ao
ambiente.

--confirm

Confirme se deseja excluir todos os dados de monitoramento dos nós do Tableau Ser-
ver. Se você não fornecer esta opção, será solicitado a confirmar.

Exemplo:rmtadmin delete-server-data --all

rmtadmin deregister-agent

Observação: adicionado na versão 2021.2

Cancele o registro do Agente do ambiente. Os dados demonitoramento deste nó não serão

mais coletados. Os dados existentes permanecerão e não serão excluídos.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.
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Sinopse

rmtadmin deregister-agent [options][global option]

Opções

--env

Obrigatório se --key não for especificado.

Este é o identificador do ambiente onde o Agente está registrado atualmente. Este é
o identificador gerado pelo sistema. Este é o identificador gerado pelo sistema. Você

pode encontrar isso acessandoAdmin >Environments >Edit Environment . Nesta
página, na seçãoEnvironment Details, você verá o identificador para o ambiente.

--key

Opcional se --env for especificado.

Esta é a chave do Agente. Use vírgulas para separar vários valores. Você pode obter

os valores-chave executando o comando rmtadmin agents.

--hostname

Opcional. Nome da máquina do nó do Tableau Server em que o Agente está ins-
talado. Use vírgulas para separar vários valores.

--all

Opcional. Use esta opção para cancelar o registro de Agentes em todos os nós.

--ignore-agent-errors

Opcional. Ignora todos os erros que ocorrem se não for possível conectar-se com os
Agentes durante este processo.
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--skip-agent-disconnect

Opcional. Pula a desconexão do agente e continua com o cancelamento do registro
do agente. Use esta opção se você achar que o Agente está inacessível - por exem-
plo, se o nó foi removido do Tableau Server ou se o Agente foi desinstalado naquele
nó.

--confirm

Opcional. Confirme se deseja cancelar o registro o Agente. Se você não fornecer esta
opção, será solicitado a confirmar.

Exemplo:rmtadmin deregister-agent --env-

v=<myenvironmentidentifier> --all

rmtadmin environments

Observação: adicionado na versão 2021.2

Lista todos os ambientes no Servidor do ResourceMonitoring Tool.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin environments [global option]

rmtadmin get

Obtém o valor da chave de configuração especificada.

Esse comando pode ser usado no Servidor RMT e no Agente.

Sinopse

rmtadmin get <config.key> [global option]
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Parâmetro de posição

key

Nome da chave de configuração.

Exemplo: rmtadmin get db:database

Chaves de configuração suportadas

Chave Tipo de
dados

Aplica-
se a

PADRÃO Descrição

db:database Cadeia
de carac-
teres

Ser-
vidor
RMT

tabrmtdb Nome do
banco de
dados Post-
greSQL usado
pela RMT.

db:readOnlyUsername Cadeia
de carac-
teres

Ser-
vidor
RMT

readonly Nome de usu-
ário de uma
conta de usu-
ário Post-
greSQL que
só tem acesso
somente lei-
tura para os
dados da
RMT.

db:readOnlyPassword Cadeia
de carac-
teres

Ser-
vidor
RMT

Gerado
pelo pro-
grama
ins-
talador.

Senha do usu-
ário somente
leitura do Post-
greSQL.
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Chave Tipo de
dados

Aplica-
se a

PADRÃO Descrição

mq:-

tls:certificateHostName

Cadeia
de carac-
teres

Ser-
vidor
RMT e
Agente

n/a Nome do host
no certificado
que deve ser
usado ao se
conectar ao
RabbitMQ via
TLS.

mq:tls:enabled Booleano Ser-
vidor
RMT e
Agente

FALSE Ati-
var/desativar
conexão TLS
ao RabbitMQ.

mq:port Inteiro Ser-
vidor
RMT e
Agente

5672 Número da
porta de host
RabbitMQ.

mq:virtualHost Cadeia
de carac-
teres

Ser-
vidor
RMT e
Agente

tabrmt Conexão com
o Servidor
RMT ou
Agente. Para
Agente, você
pode modi-
ficar esta con-
figuração
registrando o
Agente com
um arquivo
bootstrap.
Para o Ser-
vidor RMT, o
valor é geren-
ciado pelo ins-
talador.
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Chave Tipo de
dados

Aplica-
se a

PADRÃO Descrição

server.web.run Booleano Agente TRUE Ativar ou desa-
tivar a inter-
face na Web
do Agente.

Use o comando set para alterar o valor da configuração atual.

rmtadmin help

Mostra a ajuda geral sobre a interface da linha de comando e os comandos disponíveis.

Esse comando pode ser usado no Servidor RMT e no Agente.

Sinopse

rmtadmin help

Mostra a ajuda e a utlização de um comando específico:

Esse comando pode ser usado no Servidor RMT e no Agente.

rmtadmin help [command]

rmtadmin master-setup

Configura o Servidor RMT com opções especificadas. Usado durante as configurações de

instalação e pós-instalação.

Sinopse

rmtadmin master-setup [options][global option]

As opções de configuração estão listadas abaixo:
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

--admin-
password

Sim (Neces-

sário apenas

para instalação

inicial)

A senha pode

ser fornecida

na linha de

comando ou for-

necer um

arquivo com a

senha a ser

usada. Se

nenhuma for

fornecida, você

será solicitado

a fornecer uma

senha.

n/a A senha do usuário admi-
nistrador.

--admin-
password-file

Sim (Neces-

sário apenas

para instalação

inicial)

A senha pode

ser fornecida

na linha de

comando ou for-

necer um

arquivo com a

senha a ser

n/a A senha do usuário admi-
nistrador.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

usada. Se

nenhuma for

fornecida, você

será solicitado

a fornecer uma

senha.

--admin-user-
name

Não admin O nome de usuário admi-
nistrador.

--skip-admin-
creation

Não

Essa opção só

deve ser usada

quando você

fizer atu-

alizações de

configuração

pós-instalação.

False Pule a criação do usuário e

senha do administrador.

Se essa opção não for

usada durante as atu-

alizações de configuração

de pós-instalação, o

comando falhará e

nenhuma atualização será

feita.

--http-port Não 80

--require-https Não False Redirecione o tráfego http
para HTTPS.

--https-cer-
tificate-mode

Não 'Padrão'

Opções disponíveis:

l Padrão

l Armazenamento
(somente win-
dows)

l Local

O tipo de pesquisa de cer-

tificado para realizar o cer-

tificado HTTPS.

Padrão: estemodo usa o
certificado de auto-

assinatura padrão for-

necido pelo instalador.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

Armazenamento: per-
mite que você digite a

impressão digital de um

certificado na loja de cer-

tificados doWindows.

Local: permite especificar
um certificado baseado em

arquivo na pasta /config.

--https-cer-
tificate-store-
thumbprint

Não Nulo O certificado HTTPS
hash/impressão digital
para procurar no modo de
certificado 'store'.

--https-cer-
tificate-local-
name

Não Nulo

Nota: se não espe-

cificado, o Resource

Monitoring Tool é ins-

talado com um cer-

tificado autoassinado e

usará esse certificado

para comunicações

HTTPS.

O nome do arquivo de cer-
tificado HTTPS.

--https-cer-
tificate-local-
password

Não Nulo A senha a ser usada para
o certificado HTTPS.

--https-cer-
tificate-local-
password-file

Não Nulo O caminho para o arquivo
contendo a senha a ser
usada para o certificado
HTTPS.

Tableau Software 2793

Ajuda do Tableau Server noWindows



Opção Obrigatório? Padrão Descrição

--confirm Não Solicitação de con-
firmação.

Confirma a reinicialização
do Serviço RMT.

--host Não

Obser-
vação:
não reco-

mendamos

alterar este

valor.

Valor de configuração
atual ou nome da
máquina.

A URL preferida para aces-
sar o servidor da Resource
Monitoring Tool. O ser-
vidor ouvirá todos os IPs
independentemente do
nome do host.

--db-con-
fig=external

Não Nenhuma.
Isso só é usado
quando o repositório é
configurado exter-
namente ao RMT Ser-
ver.

Use isso para configurar o
RMT Server para usar um
repositório externo. Você
não precisa especificar
isso se quiser que o banco
de dados PostgreSQL seja
instalado localmente.

--db-server Não Valor de configuração
atual ou padrão do ins-
talador.

É o nome do servidor para

o banco de dados Post-

greSQL que está instalado

com oResourceMoni-

toring Tool.

Se você estiver usando um

repositório externo hos-

pedado no AWS RDS,

esse deve ser o nome da

instância do RDS.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

--db-port Não Valor de configuração
atual ou padrão do ins-
talador.

Número da porta para o
servidor de banco de
dados.

--db-username Não Valor de configuração
atual ou padrão do ins-
talador.

Nome de usuário usado

para se conectar ao banco

de dados PostgreSQL ins-

talado com oResource

Monitoring Tool.

Se você estiver usando um

repositório externo hos-

pedado no AWS RDS,

deve ser "postgres".

--db-password Não Valor de configuração
atual ou padrão do ins-
talador.

Senha para a conta de usu-

ário usada para se conec-

tar ao banco de dados

PostgreSQL instalado com

oResourceMonitoring

Tool.

Se você estiver usando um

repositório externo hos-

pedado no AWS RDS,

esta é a senha do usuário

que você criou ao criar a

instância do RDS.

--mq-con-
fig=external

Não Nenhum
Esta opção é espe-
cificada apenas
quando o serviço de

Esta opção configura o
RMT Server para usar um
serviço de mensagens
Rabbit MQ externo.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

mensagens é hos-
pedado externamente
ao RMT Server.

--mq-server Não Valor de configuração
atual ou padrão do ins-
talador.

O nome do servidor da fila
de mensagens.

--mq-port Não Valor de configuração
atual ou padrão do ins-
talador.

A porta da fila de men-
sagens.

--mq-vhost Não Valor de configuração
atual ou padrão do ins-
talador.

O host virtual da fila de
mensagens.

--mq-user-
name

Não Valor de configuração
atual ou padrão do ins-
talador.

O nome de usuário usado
para se conectar à fila de
mensagens.

--mq-password Não Valor de configuração
atual ou padrão do ins-
talador.

A senha da conta de usu-
ário usada se conecta à fila
de mensagens.

--mq-enable-tls Não Valor de configuração
atual ou false.

Requer conexão TLS para
se conectar à fila de men-
sagens.

--mq-tls-cer-
tificate-host

Não Valor de configuração
atual ou null.

O nome canônico do ser-
vidor da fila de men-
sagens. Isso deve coincidir
com o nome no certificado.

--password-salt Não Aleatório Osalt global usado para

gerar o hash da senha.

Isso se aplica às contas de
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

usuário locais criadas no

ResourceMonitoring Tool.

--password-
min-length

Não Valor de configuração
atual ou 10.

Ocomprimentomínimo

para a senha.

Isso se aplica às contas de

usuário locais criadas no

ResourceMonitoring Tool.

--password-
min-numeric

Não Valor de configuração
atual ou 1.

Omínimo necessário de

caracteres numéricos na

senha.

Isso se aplica às contas de

usuário locais criadas no

ResourceMonitoring Tool.

--password-
min-special

Não Valor de configuração
atual ou 1.

Omínimo necessário de

caracteres especiais na

senha.

Isso se aplica às contas de

usuário locais criadas no

ResourceMonitoring Tool.

--password-
min-latin

Não Valor de configuração
atual ou 5.

Omínimo necessário de

caracteres latinos na

senha.

Isso se aplica às contas de

usuário locais criadas no

ResourceMonitoring Tool.
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Opção Obrigatório? Padrão Descrição

--password-
require-mixed-
case

Não Valor de configuração
atual ou true.

Requer caracteres de

letrasminúsculas emai-

úsculas em senhas.

Isso se aplica às contas de

usuário locais criadas no

ResourceMonitoring Tool.

--auth-timeout-
minutes

Não Valor de configuração
atual ou 240.

O número de minutos
antes que a autenticação
do usuário expire para a
sessão.

--auth-slip-expi-
ration

Não Configuração atual ou
true.

Se deve ou não redefinir o
período limite de auten-
ticação com a atividade do
usuário.

Exemplos:

Para especificar a senha do administrador: rmtadmin master-setup --

admin-password=<password>

Para atualizar a porta após a instalação: rmtadmin master-setup --http-

port=8000 --skip-admin-creation

rmtadmin passwd

Redefine a senha para uma conta de usuário específica do ResourceMonitoring Tool.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin passwd [positional parameter][global option]
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Parâmetro de posição

username

Nome do usuário para o qual você deseja alterar a senha.

Exemplo: rmtadmin passwd <username>

rmtadmin query

Executa uma consulta SQL bruta no banco de dados do ResourceMonitoring Tool e salva

os resultados em umarquivo de saída.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin query [positional parameter][options] [global option]

Parâmetro de posição

sql

Texto de comando SQL a ser executado. Você pode fornecer vários comandos SQL.

Para usar um arquivo com os comandos SQL, use@ como prefixo para o nome do

arquivo.

Opções

--outfile=VALUE

Nome do arquivo zip para o qual deseja gerar os resultados de consulta. O padrão é query-

results.zip

--force
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Substitui o arquivo existente.

--timeout=VALUE

tempo limite da consulta. Especifique isso em segundos

--commit

Confirma as alterações feitas pelo comando SQL no banco de dados. Por padrão, o
comando SQL é executado como transação, mas é revertido na conclusão.

Exemplo: rmtadmin query <SQLCommand> --outfile=<path and the out-

put file name>

rmtadmin register

Observação: adicionado na versão 2020.2

Registra o Agente que usa um arquivo bootstrap. O arquivo de bootstrap pode ser baixado

usando o comando rmtadmin bootstrap-file.

Esse comando só pode ser usado no Agente e deve ser executado na máquina
em que deseja instalar o Agente.

Sinopse

rmtadmin register [options][positional parameter] [global

option]

Parâmetro de posição

bootstrap

O caminho do arquivo, incluindo o nome do arquivo bootstrap.
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Opções

--username

Obrigatório. Nome do usuário admin criado durante a instalação do Servidor RMT.

--password

Obrigatório. Senha para a conta do usuário.

--password-file

Caminho incluindo o nome do arquivo que contém as informações da senha. A senha
pode ser fornecida na linha de comando ou em um arquivo que contenha a senha. Se
nenhuma for fornecida, você será solicitado a fornecer uma senha.

--server-name

Nome do nó em que o Agente está sendo instalado. É padrão para o nome da
máquina, se nenhum nome for especificado.

--server-description

Descrição personalizada para o Servidor.

Exemplo: rmtadmin register <bootstrap file name and path> --ser-

ver-name=<server name>

rmtadmin restart

Reinicia os aplicativos do ResourceMonitoring Tool. Quando executado namáquina em

que o RMT Server está instalado, ele reinicia o aplicativo RMT Server. Quando executado

em umnó em que o Agente está instalado, ele reinicia apenas o aplicativo do Agente

naquele nó específico.
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Esse comando pode ser executado no Servidor RMT e no Agente.

Sinopse

rmtadmin restart [options] [global option]

Opções

Pelomenos uma opção deve ser especificada:

Servidor RMT:

--all

Reinicia todos os serviços.

--master

Reinicia o Servidor RMT.

--mq

Reinicia o serviço de fila de mensagens.

--db

Reinicia o serviço de banco de dados.

Agente:

--agent

Reinicia o serviço do Agente em execução na máquina.
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Exemplo: rmtadmin restart --db

rmtadmin servers

Observação: adicionado na versão 2021.2

Lista todos os nós do Tableau Server em todos os ambientes ou em umambiente espe-

cífico.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin servers [positional parameter][global option]

Parâmetro de posição

env

Opcional. Especifique o identificador do ambiente para obter uma lista de nós do
Tableau Server registrados nesse ambiente. Este é o identificador gerado pelo sis-

tema. Você pode encontrar isso acessandoAdmin >Environments >Edit Envi-
ronment . Nesta página, na seçãoEnvironment Details, você verá o identificador
para o ambiente.

rmtadmin service-setup

Observação: adicionado na versão 2021.4. Usado para instalar ou atualizar a cre-
dencial do usuário para serviços da ResourceMonitoring Tool, incluindo RMT Server,

Agente, Rabbit MQe banco de dados PostgreSQL. Isso é útil para atualizar as infor-

mações de serviço pós-instalação.

Esse comando funciona no Servidor RMT e no Agente.
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Sinopse

rmtadmin service-setup [positional parameter][options][global

option]

Parâmetro de posição

Pelomenos um dos valores a seguir deve ser especificado:

Todos

Atualiza todos os serviços disponíveis. Pode ser executado no RMT e no Agente.
Quando executado em um nó do Tableau Server, atualiza o Agente nesse nó.

master

Atualiza o Servidor RMT.

agent

Atualiza o agente. Só pode ser executado no Agente (nó do Tableau Server).

db

Atualiza o serviço de banco de dados. Só pode ser executado no servidor RMT.

mq

Atualiza o serviço de fila de mensagens. Só pode ser executado no servidor RMT.

Opções

--confirm

Opcional. Confirme se deseja fazer atualizações. Pode ser executado no RMT e no
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Agente. Quando executado em um nó do Tableau Server, atualiza o Agente nesse nó.

--user-type

Necessário para Servidor e Agente RMT. O tipo de conta usada para executar o Ser-
vidor ou Agente RMT. Os valores permitidos são:

l Conta virtual (apenas servidor RMT)

l network-service

l local-system

l local-service

l nome de usuário (nome de usuário da conta de usuário local ou de domínio)

--username

Especifica o nome de usuário da conta. Obrigatório se estiver usando uma conta de
usuário local ou de domínio.

--password

Especifica a senha da conta. Obrigatório se estiver usando uma conta de usuário local
ou de domínio.

--password-file

Opcional. O caminho para a localização do arquivo, incluindo o nome do arquivo em
que as informações de senha estão armazenadas.

--append-permissions

Opcional. Acrescenta novas permissões. Use se não quiser sobrescrever as per-
missões existentes.

rmtadmin set

Define o valor da chave de configuração especificada.
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Esse comando funciona no Servidor RMT e no Agente.

Sinopse

rmtadmin set [positional parameter] [global option]

Parâmetro de posição

key

A chave de configuração para a que você deseja alterar o valor.

value

O novo valor que você deseja usar.

Exemplo: rmtadmin set mq:port <port number>em que mq:port é a

chave, e o <port number> é o valor.

Chaves de configuração suportadas

Chave Tipo de
dados

Aplica-
se a

PADRÃ-
O

Descrição

mq:-

tls:certificateHostName

Cadeia de
carac-
teres

Ser-
vidor
RMT e
Agente

n/a Nome do host
no certificado
que deve ser
usado ao se
conectar ao
RabbitMQ via
TLS

mq:tls:enabled Booleano Ser-
vidor
RMT e

FALSE Ati-
var/desativar
conexão TLS
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Chave Tipo de
dados

Aplica-
se a

PADRÃ-
O

Descrição

Agente ao RabbitMQ

mq:port Inteiro Ser-
vidor
RMT e
Agente

5672 Número da
porta de host
RabbitMQ.

server.web.run Booleano Agente TRUE Ativar ou desa-
tivar a inter-
face na Web
do Agente.

Opções

--backup

Cria um backup do arquivo de configuração, antes de fazer alterações.

Use o comando get para exibir o valor da configuração atual.

rmtadmin start

Inicia os serviços do ResourceMonitoring Tool. Quando é executado no Servidor RMT, ini-

cia o Servidor RMT somente. Quando executado em umAgente, inicia o Agente na

máquina em que você está executando o comando.

Esse comando funciona no Servidor RMT e no Agente

Sinopse

rmtadmin start [options] [global option]
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Opções

Pelomenos uma opção deve ser especificada:

Servidor RMT:

--all

Inicia todos os serviços.

--master

Inicia o Servidor RMT.

--mq

Inicia o serviço de fila de mensagens.

--db

Inicia o serviço de banco de dados.

Agente:

--agent

Inicia o serviço do Agente em execução na máquina.

Exemplo: rmtadmin start --all
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rmtadmin status

Verifica o status do aplicativo e dos serviços em execução namáquina em que você está exe-

cutando esse comando. Para o Servidor RMT, o relatório de status confirma que o Servidor

RMT está conectado ao banco de dados e à fila demensagens. Para Agentes, o relatório de

status confirma que o agente está conectado ao Servidor RMT.

Esse comando pode ser executado no Servidor RMT e no Agente.

Esse comando retorna o seguinte:

l Status do aplicativo (em execução ou não)

l Status da licença

l Conexão MQ

l Detalhes da fila

l Memória utilizada

l Espaço em disco utilizado

l Versão do Tableau Server na máquina

l Topologia de processo do Tableau Server armazenado no arquivo de configuração
do Agente.

Sinopse

rmtadmin status [global option]

rmtadmin stop

Interrompe os serviços do ResourceMonitoring Tool. Quando esse comando é executado

no Servidor RMT, ele para somente o Servidor RMT. Quando executado em umamáquina

onde o Agente foi instalado, ele para somente A agente dessamáquina.

Esse comando pode ser executado no Servidor RMT e no Agente.

Sinopse

rmtadmin stop [options] [global option]
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Opções

Pelomenos uma opção deve ser especificada:

Servidor RMT:

--all

Interrompe todos os serviços.

--master

Para o Servidor RMT.

--mq

Interrompe o serviço de fila de mensagens.

--db

Interrompe o serviço de banco de dados.

Agente:

--agent

Impede que o serviço do Agente seja executado na máquina.

Exemplo: rmtadmin stop --db

rmtadmin test-env

Observação: adicionado na versão 2021.2
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Testa os vários pontos de conexão entre o ResourceMonitoring Tool e o Tableau Server.

Isso inclui testar a conexão do Repositório do Tableau Server, as conexões da API do

Tableau Server e o licenciamento do AdvancedManagement (anteriormente Server Mana-

gement Add-on).

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin test-env [positional parameter][global option]

Parâmetro de posição

--env

Opcional. O identificador do ambiente que oResource Monitoring Tool está moni-
torando. Este é o identificador gerado pelo sistema. Você pode encontrar isso aces-

sandoAdmin >Environments >Edit Environment . Nesta página, na
seçãoEnvironment Details, você verá o identificador para o ambiente.

--force

Opcional. Use esta opção para atualizar a linha de base imediatamente, mesmo que
não haja dados suficientes disponíveis. Por padrão, o comando aguardará 50 car-
regamentos bem-sucedidos para calcular a linha de base

rmtadmin update-baseline

Observação: adicionado na versão 2021.4.

Atualiza a linha de base para todas as cargas de vista. A linha de base é o 95º percentil de

50 tempos de carregamento inicial bem-sucedidos para uma visualização.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.
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Sinopse

rmtadmin update-baseline [options][global option]

Opções

env

Obrigatório. Este é o identificador gerado pelo sistema. Você pode encontrar isso

acessandoAdmin >Environments >Edit Environment . Nesta página, na seçãoEnvi-
ronment Details, você verá o identificador para o ambiente.

rmtadmin update-env

Observação: adicionado na versão 2021.2

Atualiza as configurações do ambiente.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin update-env [options][global option]

Opções

Opção Obrigatório? Descrição

--non-inte-
ractive

Não Desativa todos os prompts inte-
rativos.

--no-test Não Desativa o teste de conexões de
API e repositório.

--name Sim O nome do ambiente.
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Opção Obrigatório? Descrição

--id Não Identificador do ambiente usado
em URLs de interface da Web.

Este é o identificador gerado pelo

sistema. Você pode encontrar isso

acessandoAdmin >Envi-
ronments >Edit Environment .
Nesta página, na seçãoEnvi-
ronment Details, você verá o iden-
tificador para o ambiente.

--gateway-url Não URL usado para acessar o

gateway do Tableau Server.

--version Não Versão do Tableau Server que
este ambiente monitorará.

--api-username Não Nome de usuário da conta usada
para se conectar às APIs do
Tableau Server. A conta de usuário
deve ser um administrador do
Tableau Server com acesso a
todos os sites do Tableau Server.

--api-password Não Senha da conta de usuário da API

do Tableau Server usada para se

conectar às APIs do Tableau Ser-

ver.

--api-password-
file

Não O caminho para o arquivo que con-
tém a senha da conta de usuário
da API do Tableau Server.

--repository-ser- Não É o nome do servidor para o banco
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Opção Obrigatório? Descrição

ver de dados PostgreSQL que está ins-
talado com o Resource Monitoring
Tool.

--repository-
port

Não O número da porta do aplicativo do
banco de dados do Repositório do
Tableau Server.

--repository-
username

Não Nome de usuário usado para se

conectar ao banco de dados Post-

greSQL instalado com oRepo-

sitório do Tableau Server.

OResourceMonitoring Tool

acessa o banco de dados do Repo-

sitório do Tableau Server dire-

tamente, por motivos de

desempenho. Para que isso fun-

cione, o acesso ao repositório deve

ser habilitado, com uma senha defi-

nida para o usuário do banco de

dados readonly (somente leitura).
Para obter detalhes, consulte Habi-

litar o acesso ao repositório do

Tableau Server.

--repository-
password

Não Senha para a conta de usuário

usada para se conectar ao banco

de dados PostgreSQL instalado

com o Tableau Server.

OResourceMonitoring Tool

acessa o banco de dados do Repo-
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Opção Obrigatório? Descrição

sitório do Tableau Server dire-

tamente, por motivos de desem-

penho. Para que isso funcione, o

acesso ao repositório deve ser

habilitado, com uma senha defi-

nida para o usuário do banco de

dados readonly (somente leitura).
Para obter detalhes, consulte Habi-

litar o acesso ao repositório do

Tableau Server.

--repository-
password

Não O caminho incluindo o nome do
arquivo onde a senha da conta do
usuário é usada para se conectar
ao banco de dados PostgreSQL ins-
talado com o Tableau Server.

--repository-ssl-
mode

Não Modo SSL do repositório do

Tableau Server:

PrefiraSSL ouExijaSSL para
configurar conexões SSL para o

repositório do Tableau.

Desative para nunca usar SSL
para fazer conexões de Repo-

sitório do Tableau Server.

--repository-ssl-
thumbprint

Não Ao configurar o Tableau Server
PostgreSQL para permitir cone-
xões diretas, o Tableau Server cria
um certificado e chaves. Você
pode optar por fornecer a impres-
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Opção Obrigatório? Descrição

são digital para o certificado
gerada pelo Tableau Server ou
copiar o arquivo server.crt para a
máquina do Servidor RMT da
Resource Monitoring Tool. Se você
optar por copiar o arquivo de cer-
tificado, não precisará fornecer a
impressão digital. Para obter mais
informações, consulte Configurar
Postgres SSL para permitir cone-
xões diretas de clientes.

Exemplo:rmtadmin update-env --name=<new name>

rmtadmin users

Mostra uma lista das contas de usuário do ResourceMonitoring Tool.

Esse comando só funciona no Servidor RMT.

Sinopse

rmtadmin users

rmtadmin version

Mostra as informações atuais da versão do Servidor RMT quando executado namáquina

do Servidor RMT. Mostra as informações atuais da versão do Agente instalado namáquina

em que você está executando o comando.

Esse comando pode ser executado no Servidor RMT e no Agente.

Sinopse

rmtadmin version
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rmtadmin ziplogs

Cria um arquivo de ZIP contendo os arquivo de registro do ResourceMonitoring Tool.

Esse comando funciona no Servidor RMT e no Agente, mas inclui apenas os arqui-
vos de registro do aplicativo em que o comando é executado.

Sinopse

rmtadmin ziplogs [positional parameter] [option] [global option]

Parâmetro de posição

filename

Nome do arquivo zip de saída. Padrão para log.zip, se nenhum nome for fornecido.

Opção

--force

Substitui o arquivo existente.

Exemplo: rmtadmin ziplogs <zip file name> --force

Opção global

--help

Mostra a ajuda do comando.

Portas de comunicação do Resource Monitoring Tool do Tableau

Este artigo lista as portas de comunicação que o ResourceMonitoring Tool do Tableau usa

e como alterar essas portas quando seus requisitos de rede precisam que elas sejam dife-

rentes do que é definido por padrão.
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Servidor RMT

As listas descrevem a configuração padrão da porta. Você pode alterar ou atualizar as infor-

mações da porta usando:

l o comando rmtadminmaster-setup
l Interface da Web: na máquina onde o Servidor RMT está instalado, vá para: http://-
localhost/setup/server

Comunicações do Servidor RMT

Portas utilizadas: 9001, 443 e 80:

l A configuração inicialmente é padrão para a porta 9001, mas altera o padrão para 80
após a configuração inicial.

l O certificado autoassinado SSL na instalação inicial é para a porta 443. O Servidor
RMT ouve na porta 80 por padrão e tentará encaminhar o tráfego até 443 para SSL.
Qualquer certificado especificado pelo usuário também será para a porta 443.

l Os certificados são usados durante o tráfego do usuário para o Servidor RMT
e quando o Agente é registrado usando a interface da Web

l Geralmente, não recomendamos a mudança da porta 443. No entanto, você
precisa alterar isso devido às restrições do ambiente, listando explicitamente o
número da porta ao se conectar ao Servidor RMT. Se você estiver registrando
o Agente usando a interface da Web, deverá especificar explicitamente o
número da porta para se conectar ao Servidor RMT.

l A porta 80 é usada para tráfego não SSL e pode ser alterada durante a configuração
inicial ou após a instalação.

l OServidor RMT entrará em contato diretamente com o gateway do Tableau Server

para chamadas de API REST

l OServidor RMT entrará em contato diretamente com o repositório do Tableau Ser-

ver para consultar informações se as informações do PostgreSQL forem fornecidas

(opcional)
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Observação: atualmente, a comunicação entre o Servidor RMT e o repositório
do Tableau Server não pode ser configurada para usar o SSL.

RabbitMQ

RabbitMQé o componente (fila demensagens) usado para intermediar informações entre

os Agentes e o Servidor RMT.

Portas utilizadas: 5672

l ORabbitMQ está instalado e ouve a porta 5672. Isso não pode ser mudado.

l A comunicação TLS para RabbitMQ pode ser configurada, mas não através do
Resource Monitoring Tool. Para obter mais informações, consulte Documentação do
RabbitMQ.

Banco de dados PostgreSQL

Portas utilizadas: 5555

l O banco de dados PostgreSQL está instalado, ouve a porta 5555 e não pode ser alte-
rado.

l O PostgreSQL tem um administrador de usuários usado pelo Resource Monitoring
Tool. O usuário somente leitura é usado para baixar os arquivos TDS. Para obter mais
informações sobre o download de arquivos TDS, consulte Explorar dados demoni-
toramento usando arquivos de fonte de dados do Tableau.

l OPostgreSQL requer autenticação SCRAM-SHA-256. Para obter mais informações,

consulte Explorar dados demonitoramento usando arquivos de fonte de dados do

Tableau.

Agente

Portas utilizadas: 9002, 443, 5672
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l Durante a instalação, o instalador do Agente abre um navegador da Web usado ape-
nas para o registro que ouve na porta 9002.

l Se o registro do Agente for feito usando a interface daWeb, o processo de registro

usa a porta 443. Se o registro for feito utilizando a linha de comando, o processo de

registro passa pelo RabbitMQe utiliza a porta 5672.

l O agente envia arquivos de registro e informações de WMI através do RabbitMQ
pela porta 5672.

Funções de servidor no Resource Monitoring Tool do Tableau

OResourceMonitoring Tool do Tableau tem várias funções de servidor que você pode atri-

buir a um usuário para dar permissões de execução de certas tarefas.

Ao instalar o ResourceMonitoring Tool, durante a configuração, você cria um usuário admi-

nistrativo que tem permissões para fazer todas as tarefas no Servidor RMT por padrão.

A tabela a seguir lista as funções disponíveis e o que cada função permite que o usuário

faça:

Funções de servidor Descrição da função

Gerenciamento de ser-
vidores/ambientes

Tem permissões para atualizar todas as con-
figurações.

Gerenciamento de usuários Criar e editar usuários.

Baixar pacotes de registro Baixar arquivos de registro.

Baixar arquivos TDS Baixar arquivos .tds.

Gerar relatórios de chargeback Criar relatórios de chargeback.

Criar um novo usuário

Para criar um novo usuário no ResourceMonitoring Tool, nomenuAdmin, selecione
Users. Clique emNew User. Forneça um nome de usuário, senha e aplique as funções de

servidor. Clique emSave.
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Resource Monitoring Tool do Tableau - Incidentes

Os incidentes são relatados para eventos que são incomuns e podem exigir atenção

humana. Eles podem ser configurados para uma variedade de eventos em nível global ou

podem ser personalizados para cada ambiente.

Para ver os incidentes atuais relatados para um ambiente, depois de selecionar um ambi-

ente, nomenu Incidentes, selecione Todos os incidentes para ver uma lista de todos os
incidentes registrados e relatados.

Você tambémpode receber uma notificação por e-mail ou Slack, dependendo de suas con-

figurações de notificações. Para saber mais sobre como funcionam as notificações, veja

Notificações.

Geralmente, você pode categorizar os incidentes em dois tipos:

1. Incidentes que são definidos por padrão e não podem ser alterados. Vamos nos refe-
rir a eles como “ incidentes definidos pelo sistema”.

2. Incidentes que podem ser configurados por você. Vamos nos referir a eles como “inci-
dentes configuráveis”.

Todos os incidentes têm umnível de gravidade de incidente. O nível de gravidade é algo que

é especificamente definido. Para incidentes definidos pelo sistema, ResourceMonitoring

Tool define os níveis de gravidade e, para incidentes configuráveis, você define o nível de

gravidade dependendo do que é certo para seu ambiente.

Aqui está a lista de níveis de gravidade:

Nível de
severidade

Chave Descrição

Informações information Quando você deseja ser informado de um incidente
que não cause interrupção do serviço.
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Nível de
severidade

Chave Descrição

Aviso warning Incidentes que causam possíveis interrupções de ser-
viço.

Crítico critical Incidentes que causam grande interrupção do serviço
ou o serviço está totalmente fora do ar.

Incidentes definidos pelo sistema

Veja a seguir uma lista de incidentes do sistema que são definidos por padrão e não podem

ser alterados.

Incidente Nível do
incidente

Descrição

Agente
inativo

warning Um incidente é registrado e relatado quando um ou mais
Agentes estão inativos, e o Servidor RMT não consegue se
comunicar com o Agente.

Agente
não licen-
ciado

critical Isso pode acontecer se o Tableau Server não estiver devi-

damente licenciado para usar a ResourceMonitoring Tool do

Tableau, ou devido a problemas de conexão. Para obter mais

informações sobre as possíveis causas, consulte Incidentes

de agente

Ambiente
inativo

critical Um incidente é registrado e relatado quando o Tableau Ser-
ver está off-line.

Incidentes configuráveis

Esses incidentes podem ser configurados com base nas características do seu ambiente e

nas prioridades organizacionais. A seguir estão os eventos que você pode configurar níveis

de gravidade e/ou limites. Os links fornecemmais detalhes sobre o que você pode con-

figurar para cada um dos eventos.
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l Incidentes de falha de extração
l Incidentes de hardware: inclui uso de CPU e memória, disponibilidade de memória,
espaço em disco e comprimento da fila de disco.

l Incidentes de Hyper Spooling
l Incidentes de consulta lenta
l Incidentes de exibições lentas

Para configurar incidentes em nível global:

1. No menu Admin, selecione Configuração global.
2. Na guia Incidentes, configure o limite e os níveis de gravidade dos incidentes.

As configurações globais são aplicadas a ambientes existentes ou a quaisquer novos ambi-

entes criados, amenos que estejam usando limites personalizados.

Incidentes de ambiente inativo

Os incidentes deAmbiente inativo serão registrados como críticos quando detectarmos que

o Tableau Server está off-line. A seguir, alguns casos de uso em que o Tableau Server é

considerado offline por ResourceMonitoring Tool do Tableau:

l OResource Monitoring Tool não consegue obter uma resposta do Tableau Server. O
Resource Monitoring Tool tentará novamente três vezes antes do incidente ser regis-
trado.

l Se o Resource Monitoring Tool detectar que um processo está em todos os nós, um
incidente ambiental será registrado.

OResourceMonitoring Tool sonda a página do Tableau Server http://{Table-

auServerUrl}/admin/systeminfo.xml a cada 30 segundos (por padrão) para veri-

ficar o status. Se o intervalo de 30 segundos de sondagem não for suficiente, aumente-o

para 60 segundos. Se o status estiver off-line ou não responder dentro do valor definido

para três intervalos de sondagem consecutivos, então um incidente crítico será criado.
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Observação: o intervalo de sondagem não pode ser definido usando o comando set

rmtadmin. Essa configuração só pode ser alterada editando o arquivo config.json."

Um trecho do exemplo de config.json está abaixo:

{

"background": {

"run":true,

"loglevel":"Information",

"pollRates": {

"processStatus": 30000

}

}

}

Chave Tipo de dados Obrigatório? Descrição

processStatus Número Opcional A quantidade de
tempo em milis-
segundos para pau-
sar entre a
sondagem do status
do Tableau Server.

Quem pode fazer isso
Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com funçãoGerente de servidor/ambiente.

Incidentes de agente

Agentes não licenciados (crítico)

Versão do Agente incompatível (crítica)
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Falha na rotação da credencial da fila demensagens do agente (crítica)

Agente inativo (aviso)

Em umesforço para nos alinhar com os valores de Igualdade de nossa empresa, mudamos

a terminologia não inclusiva sempre que possível. Como a alteração dos termos em deter-

minados locais pode causar uma alteração significativa, mantemos a terminologia existente,

Portanto, você pode continuar a ver os termos em comandos e opções da CLI, pastas de ins-

talação e arquivos de configuração e outras instâncias. Para obter mais informações, con-

sulte Sobre a Ajuda do Tableau.

Agentes não licenciados
Os incidentes de agents não licenciados serão registrados como críticos ao detectar que
o Tableau Server não foi devidamente licenciado para usar o ResourceMonitoring Tool do

Tableau.

Paramonitorar o Tableau Server usando o ResourceMonitoring Tool, o Tableau Server

deve ser licenciado com o AdvancedManagement do Tableau.

No estado não licenciado, os agentes deixam de coletar dados e enviar ao RMT Server. No

entanto, você pode continuar vendo os dados coletados anteriormente quando o ambiente

estava devidamente licenciado.

Para solucionar esse problema, licencie o Tableau Server com uma chave do produto

AdvancedManagement válida. Para obter mais informações, consulte Sobre o Tableau

AdvancedManagement no Tableau Server.

Observação: pode levar até uma hora depois de adicionar uma licença válida ao
Tableau Server para que o incidente seja liberado.

Há outras causas possíveis que podem causar um incidenteAgents Unlicensed:
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l As credenciais da API do Tableau Server podem não estar corretas. Na página de

configuração do ambiente, verifique se o nome de usuário e a senha estão corretos e

que a conta utilizada tem a função Administrador de servidor no Tableau Server.

l Não é possível se conectar à API REST do Tableau Server. Certifique-se de que a

API REST está habilitada no Tableau Server e que o Tableau Server está em exe-

cução.

Para solucionar o problema de conectividade da AP RESTI, nomenuAdmin, sele-
cioneEnvironments, clique emEdit Environment no ambiente que desejamodi-
ficar e, na guiaEnvironment Details, clique no botão Test Connection da seção
Tableau Server REST API do lado direito da página.

l ORMT Server não conseguiu se conectar ao Tableau Server, provavelmente devido

a uma conectividade de rede ou problema semelhante.

Versão do Agente incompatível
Incidentes incompatíveis de Agente serão registrados como críticos quando um oumais

Agentes no ambiente estiverem emuma versão que não é compatível com a versão do

RMT Server.

Para resolver o problema, você precisa ter certeza de que o Agente está em uma versão

compatível com a versão atual do RMT Server.

Utilize uma das seguintes de solução de problemas para resolver isso:

Recomendamos que o RMT Server e todos os Agentes estejam na mesma versão.

l Se o Agente estiver em uma versão anterior à versão mínima compatível, você
deverá atualizá-lo para pelo menos a versão mínima compatível listada no relatório
de incidente.

l Se o agente estiver em uma versão posterior à versão do RMT Server, reco-
mendamos que você atualize o RMT Server para a mesma versão posterior também.
Pode ser necessário atualizar outros Agentes, dependendo da versão em que eles
estão atualmente.
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Atualização dos Agentes:

Use as etapas a seguir para atualizar o Agente:

1. Baixe o programa de instalação do Agente e copie-o para o nó do Tableau Server
onde o Agente precisa ser atualizado. O Agente deve estar na mesma versão do RMT
Server ou usar uma versão compatível com a versão do RMT Server. Os detalhes do
incidente fornecem a versão mínima compatível.

2. Pare o serviço do Agente doResource Monitoring Tool do Tableau em todos os

nós do Tableau Server usando o seguinte comando:

rmtadmin stop --agent

3. Execute o programa de configuração do Agente que precisa ser atualizado.

Observação: se estiver usando um local não padrão, forneça o local de ins-

talação personalizado clicando na páginaCustomize do EULA. OTableau reco-

menda usar \Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool como o local de

instalação do Agente. Exemplo de local não padrão:D:\Tableau\Tableau
Resource Monitoring Tool.

4. Confirme se o Agente está em execução e foi atualizado. Você pode exibir o status de

registro do Agente navegando até a guiaAdmin -> Ambientes -> Editar o ambi-
ente -> servidores para ver uma lista completa de nós do Tableau Server e o status
do Agente.

Atualização do RMT Server

Atualize o RMT Server se um oumais Agentes estiverem emuma versão posterior.

Use as etapas a seguir para atualizar o RMT Server:
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1. Faça logon no ResourceMonitoring Tool no navegador e confirme se está fun-

cionando, antes de iniciar a atualização.

2. Copie o programa de configuração do RMT Server para amáquina onde o RMT Ser-

ver está instalado.

3. Interrompa o serviço Agente do Windows do Resource Monitoring Tool do
Tableau em todos os Agentes.

4. Interrompa o serviço doWindows doResource Monitoring Tool do Tableau no
RMT Server.

Observação: depois que os serviços forem interrompidos, é recomendável veri-

ficar se os processos da ResourceMonitoring Tool estão em execução: qual-

quer um com tabrmt-agent ou tabrmt-master. Isto não inclui PostgreSQL ou

RabbitMQ.

5. Pode levar um certo tempo para interromper totalmente todos os processos em exe-
cução no RMT Server, por isso, no Gerenciador de Tarefas, aguarde até que não
haja processos em execução com Resource Monitoring Tool no nome antes da pró-
xima etapa.

6. Execute o programa de configuração no RMT Server. Isso instala ou atualiza os pré-

requisitos necessários e, em seguida, atualiza o RMT Server.

Observação: se estiver usando um local não padrão, forneça o local de ins-

talação personalizado clicando na páginaCustomize do EULA. OTableau reco-

menda usar \Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool como o local de

instalação do RMT Server. Exemplo de local não padrão:D:\Tableau\Tableau
Resource Monitoring Tool.

7. Confirme se os serviços Agente e RMT Server estão em execução. Inicie os serviços
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Agente e RMT Server se não reiniciarem automaticamente após a conclusão da atu-

alização.

Falha na rotação da credencial da fila de men-
sagens do agente
A partir da versão 2021.3, como prática recomendada de segurança, as credenciais para

conexões entre o Agente e o Rabbit MQdevem ser exclusivas para esse Agente. As cre-

denciais exclusivas são criadas durante uma nova instalação ou atualizadas ao fazer

upgrade para 2021.3.

Durante a atualização, se houver problemas de rede, o processo de atualização de cre-

denciais pode falhar, resultando em um relatório de incidente crítico. Isso, no entanto, não

interrompe o processo de atualização e o processo de atualização continuará. Depois que a

atualização for concluída, a ResourceMonitoring Tool tentará novamente diariamente para

criar as credenciais exclusivas. Um relatório de incidente crítico é criado para a falha inicial e

todas as tentativas subsequentes com falha. Durante esse tempo, o Agente continuará a tra-

balhar usando as credenciais anteriores até que novas credenciais sejam criadas.

O problema pode ser resolvido sozinho, mas se persistir, faça o seguinte:

l Verifique se os agentes podem se conectar ao RMT Server.

l Verifique se há problemas de firewall entre o Agente e o RMT Server.

Agente inativo
Os incidentes Agente inativo serão registrados como avisos quando o ResourceMonitoring

Tool do Tableau não puder se comunicar com osAgentes do Tableau Server.

Utilize as seguintes etapas de solução de problemas:

1. Certifique-se de que o hardware que hospeda os Agentes esteja em execução e dis-
ponível para se comunicar com o RMT Server.
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2. Certifique-se de que o serviço do Agente foi registrado com êxito e está em exe-
cução. Você pode exibir o status de registro do Agente navegando até a guia Admin
->Ambientes ->Editar o ambiente -> servidores para ver uma lista completa de
nós do Tableau Server e o status do Agente.

Sondagem de agente e tempos de criação de incidentes

l O agente envia umamensagem de heartbeat para o servidor do Resource Moni-
toring Tool a cada 5 minutos.

l O servidor do Resource Monitoring Tool verifica se amensagem de heartbeatmais
recente do Agente tem menos de 15 minutos.

l Se a últimamensagem de heartbeat recebida do Agente tiver menos de 15
minutos, o Agente será considerado online e nenhum incidente será criado, e
todos os incidentes de Agente Inativo existentes serão apagados.

l Se a últimamensagem de heartbeat recebida do Agente tiver mais de 15 minu-
tos, será considerada a primeira tentativa com falha. A cada minuto depois
disso, uma verificação é feita mais duas vezes. Se após três tentativas (pri-
meira tentativa e duas tentativas) ainda não houver nenhuma mensagem de
heartbeat recente, será criado um incidente Agente Inativo.

Observação: com base no intervalo de sondagem descrito acima, leva cerca de

17 (15+1+1) minutos para que um incidente de inatividade do agente seja cri-
ado depois que o agente estiver offline.

Quem pode fazer isso
Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com funçãoGerente de servidor/ambiente.

Incidentes de falha de extração

Os incidentes de Falha na extração serão registrados como umaviso, quando houver uma

falha de extração no Tableau.
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Quem pode fazer isso
Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com funçãoGerente de servidor/ambiente.

Incidentes de hardware

HardwareOs incidentesmonitoram o próprio servidor. Eles podem ser usados para ajudar

a identificar problemas do servidor que podem afetar o desempenho do Tableau Server.

Você pode definir limites para os seguintes problemas:

l Utilização da CPU

l Memória disponível

l Uso de memória

l Espaço em disco livre

Os seguintes incidentes são configurados por padrão quando você instala um novo

ResourceMonitoring Tool do Tableau:

l Quando o espaço em disco disponível fica abaixo de 10 GB por 10 minutos ou mais,
um incidente de aviso é registrado e, quando o disco disponível fica abaixo de 5 GB
por 10 minutos ou mais, um incidente crítico é registrado.

l Quando a memória disponível fica abaixo de 8 GB por mais de 10 minutos, um inci-
dente de aviso é registrado.

l Quando a utilização da CPU em todo o servidor é de 80%ou mais por 5 minutos, um
incidente de aviso é registrado.

Nota: os incidentes relacionados àmemória são configurados emmúltiplos binários de

bytes.

Configure limites usando a interface na Web do Servidor RMT ou atualizando o
arquivo de configuração config.json.

Usar a interface na Web do Servidor RMT
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Para definir os limites para incidentes de hardware, nomenuAdmin, selecioneCon-
figuração e acesse a guia Incidentes.

ParaUtilização da CPU, defina o seguinte:

Para definir os limites para incidentes de hardware, nomenuAdmin, selecioneCon-
figuração e acesse a guia Incidentes.

Chave Obrigatório? Descrição

Gravidade Obrigatório Consulte Nível de severidade do incidente.

Processo Obrigatório O limite se aplica a todo o Tableau Server ou a um único
processo conforme especificado.

Limite ini-
cial

Obrigatório A utilização da CPU deve exceder o valor especificado
antes que um incidente seja criado e monitorado. Defina a
porcentagem e a duração desse limite.

Limite
final

Opcional A utilização da CPU deve ficar abaixo do valor especificado
antes que um incidente seja considerado resolvido.

Paramemória disponível, defina o seguinte:

Chave Obrigatório? Descrição

Gravidade Obrigatório Consulte Nível de severidade do incidente.

Limite ini-
cial

Obrigatório Amemória disponível deve ficar abaixo do valor espe-
cificado antes que um incidente seja criado e monitorado.
Defina a porcentagem e a duração desse limite.

Limite
final

Opcional Amemória disponível deve ficar acima do valor espe-
cificado antes que um incidente seja considerado resol-
vido.

ParaUtilização da memória, defina o seguinte:
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Chave Obrigatório? Descrição

Gravidade Obrigatório Consulte Nível de severidade do incidente.

Processo Obrigatório O limite se aplica a todo o Tableau Server ou a um único pro-
cesso conforme especificado.

Limite ini-
cial

Obrigatório A utilização da memória deve ser igual ao valor espe-
cificado antes que um incidente seja criado e monitorado.
Defina a porcentagem e a duração desse limite.

Limite
final

Opcional A utilização da memória deve ficar abaixo do valor espe-
cificado antes que um incidente seja considerado resolvido.

Para espaço em disco livre, defina o seguinte:

Chave Obrigatório? Descrição

Gravidade Obrigatório Consulte Nível de severidade do incidente.

Limite ini-
cial

Obrigatório O espaço em disco livre deve ficar abaixo do valor espe-
cificado antes que um incidente seja criado e monitorado.
Defina a porcentagem e a duração desse limite.

Limite
final

Opcional O espaço em disco livre deve ficar acima do valor espe-
cificado antes que um incidente seja considerado resolvido.

Para Tamanho da fila em disco, defina o seguinte:

Chave Obrigatório? Descrição

Gravidade Obrigatório Consulte Nível de severidade do incidente.

Limite ini-
cial

Obrigatório O tamanho da fila em disco deve ser igual ao valor espe-
cificado antes que um incidente seja criado e monitorado.
Defina a porcentagem e a duração desse limite.

Limite
final

Opcional O tamanho da fila em disco deve ficar abaixo do valor espe-
cificado antes que um incidente seja considerado resolvido.
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Usar o arquivo de configuração (config.json)
Um trecho do exemplo de config.json definindo dois incidentes de hardware:

{

"monitoring": {

"incidents": {

"triggers": [

{

"counter": "DiskSpaceAvailableKB",

"severity": "warning",

"threshold": 1048576

},

{

"counter": "ProcessorTimePercent",

"severity": "warning",

"threshold": 0.95,

"thresholdDuration": 300000,

"endThreshold": 0.90,

"endThresholdDuration": 5000

}

]

}

}

}

l O incidente DiskSpaceAvailableKB acionará um aviso quando o espaço em disco
disponível ficar abaixo de 10 GB.

l O incidente ProcessorTimePercent acionará um aviso assim que a CPU tiver pelo
menos 95%de utilização por mais de 5 minutos. O incidente será considerado resol-
vido após a utilização da CPU abaixo, de 90%para 5 segundos.

As configurações padrão podem ou não atender aos requisitos, e podem ser alteradas com

base no seu ambiente. Como exemplo, para um ambiente, cujo identificador era “staging-
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environment”, acionar um aviso quando o espaço em disco disponível ficar abaixo de 2GB,

a configuração teria a seguinte aparência:

{

"environments": {

"staging-environment": {

"monitoring": {

"incidents": {

"triggers": [

{

"counter": "DiskSpaceAvailableKB",

"severity": "warning",

"threshold": 2097152

}

]

}

}

}

}

}

Chave Tipo de
dados

Obri-
gatório?

Descrição

counter Cadeia de
carac-
teres

Obrigatório O identificador do incidente de

hardware a ser monitorado. As

opções disponíveis são:

l Pro-

cessorTimePercent

l DiskS-

paceAvailableKB

l DiskQu-

eueTotalLength

l MemoryAvailableKB

l MemoryCommittedKB
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Chave Tipo de
dados

Obri-
gatório?

Descrição

severity Cadeia de
carac-
teres

Opcional Consulte Nível de severidade do

incidente. Valor padrão: War-
ning

threshold Número Obrigatório O limite que deve ser excedido
antes que um incidente seja moni-
torado.

thresholdDu-

ration

Número Opcional A quantidade de tempo em milis-
segundos para monitorar a situ-
ação antes de acionar um
incidente. Se não especificado,
um incidente será acionado assim
que o threshold for alcançado.

endThreshold Número Opcional O limite que deve ser excedido
antes que um incidente seja con-
siderado resolvido.

endThresholdDuration Número Opcional A quantidade de tempo em milis-
segundos para monitorar a situ-
ação antes de concluir um
incidente. Se não especificado,
um incidente será resolvido assim
que o endThreshold for alcan-
çado. Se endThreshold não
estiver definido, threshold será
usado.

Quem pode fazer isso
Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com funçãoGerente de servidor/ambiente.
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Incidentes de Hyper Spooling

Os incidentes doSpooling do Hyper serão registrados como umaviso quando as consultas

Hyper forem colocadas em spool no disco. Normalmente, isso acontece quando não há

memória disponível suficiente e o processo do Processador de dados do Tableau Server

muda para spool gravando temporariamente no disco. O tópico do Processador de dados

do Tableau Server descreve isso commais detalhes na seção de uso dememória.

Quem pode fazer isso
Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com funçãoGerente de servidor/ambiente.

Incidentes de consulta lenta

Os incidentes deConsulta lenta são acionados quando qualquer consulta de dados demora

muito para ser concluída. Por padrão, um incidente de Consulta lenta acionará um aviso se

houver uma consulta de dados nomínimo 30 segundos para ser executada.

Configure limites usando a interface na Web do Servidor RMT ou atualizando o
arquivo de configuração config.json.

Usar a interface na Web do Servidor RMT
Para definir os limites para incidentes de consulta lenta, nomenu Administração, sele-
cioneConfiguração e vá acesse a guia Incidentes.

Chave Obrigatório? Descrição

Gravidade Obrigatório Consulte Nível de severidade do incidente.

Duração Obrigatório A duração mínima para que uma consulta seja considerada
lenta. Valores em segundos.
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Usar o arquivo de configuração (config.json)
Umexemplo do trecho config.json definindo um incidente de Consulta lenta:

{

"monitoring": {

"incidents": {

"triggers": [

{

"counter": "DataQueryDuration",

"severity": "critical",

"threshold": 45000

}

]

}

}

}

Este incidente de consulta lenta será acionado se uma consulta de dados tiver pelomenos

45 segundos para ser executada.

Os incidentes podem ser configurados por ambiente. Como exemplo, para um ambiente,

cujo identificador era “staging-environment”, acionar um aviso quando a consulta de dados

levamais de 30 segundos para executar, a configuração teria a seguinte aparência:

{

"environments": {

"staging-environment": {

"monitoring": {

"incidents": {

"triggers": [

{

"counter": "DataQueryDuration",

"severity": "warning",

"threshold": 30000

}
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]

}

}

}

}

}

Chave Tipo de
dados

Obrigatório? Descrição

counter Cadeia de
caracteres

Obrigatório Os incidentes de con-
sulta lenta utilizam o
identificador DataQu-
eryDuration.

severity Cadeia de
caracteres

Opcional Consulte Nível de seve-
ridade do incidente.
Valor padrão: Warning

threshold Número Obrigatório A duração mínima para
que uma consulta seja
considerada lenta. Os
valores estão em milis-
segundos.

Quem pode fazer isso
Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com funçãoGerente de servidor/ambiente.

Incidentes de exibições lentas

Os incidentes deExibição lenta são acionados quando qualquer solicitação de exibição

demoramuito para carregar.
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Por padrão, um incidente de exibição lenta acionará um aviso se qualquer solicitação de exi-

bição tiver pelomenos 1minuto para ser carregada.

Configurar limites de incidentes de exibição
lenta
Para definir os limites para incidentes de consulta lenta, nomenuAdministração, sele-
cioneConfiguração e acesse a guia Incidentes.

Chave Obrigatório? Descrição

Gravidade Obrigatório Consulte Nível de severidade do incidente.

Duração Obrigatório A duração mínima para que uma consulta seja con-
siderada lenta. Valores em segundos.

Usuários
do
Tableau

Obrigatório Esse limite pode ser aplicado a usuários específicos

quando eles fazem solicitações de visualização ou para

todos os usuários. O padrão é Todos os usuários.

Conteúdo Obrigatório Oconteúdo inclui pastas de trabalho e exibições. Este

limite pode ser aplicado a uma única exibição ou a todas

as exibições. Se uma pasta de trabalho for especificada, o

limite será aplicado a todas as exibições nessa pasta de

trabalho. Para especificar uma exibição, use a URL de

compartilhamento. Para obter mais informações, consulte

Como asURLs de exibição são estruturadas.

Você tambémpode excluir certas exibições ou pastas de

trabalho especificando exceções.

O padrão é Todas as exibições╡

Somente um incidente é criado por solicitação de exibição. OResourceMonitoring Tool

avalia todos os gatilhos de incidentes e, se vários gatilhos corresponderem a uma
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solicitação de exibição específica, os gatilhos são classificados em ordem de prioridade e

especificidade. O gatilho de classificaçãomais alta é usado para criar o incidente.

Por exemplo, um gatilho com gravidade crítica é classificadomais alto do que gravidade de

aviso.

Coleta de dados criptografados

Para garantir que a coleta de dados do Tableau Server para ResourceMonitoring Tool do

Tableau seja criptografada, as comunicações entre o servidor RMT e os agentes e as cone-

xões com o repositório do Tableau Server precisam ser habilitadas para usar mensagens

criptografadas.

Para versões 2022.3 e posteriores

l Se o RabbitMQ estiver instalado na mesma máquina que o RMT Server (configuração
local), o Resource Monitoring Tool do Tableau tem comunicações criptografadas inte-
gradas entre o RMT Server e os agentes. Não há necessidade de configuração para
criptografia entre o RabbitMQ e o RMT Server.

l Se o RabbitMQ estiver hospedado externamente ao RMT Server (configuração
externa), você deverá seguir as mesmas etapas descritas na seção Para versões
2022.2 e anteriores deste tópico

Você ainda precisa habilitar e configurar comunicações criptografadas com o banco de

dados do repositório do Tableau Server em ambos os casosmencionados acima.

Configuração SSL do repositório do Tableau

1. Certifique-se de que o Tableau Server esteja configurado para usar conexões SSL
para conexões Postgres internas. Para obter mais informações, consulte Como con-
figurar o SSL para comunicação interna com o Postgres. O Resource Monitoring Tool
permite que você use o arquivo de certificado ou a impressão digital para as conexões
SSL. Se você planeja usar o arquivo de certificado, copie o arquivo de certificado
gerado pelo Tableau Server para conexões SSL Postgres internas para a máquina
onde você planeja instalar o Servidor RMT. Para obter mais informações, consulte
Configurar Postgres SSL para permitir conexões diretas de clientes.

2. Na interface daWeb do Servidor RMT, nosmenus do Administrador, selecione

Tableau Software 2841

Ajuda do Tableau Server noWindows



Ambientes. Clique no ícone de edição de ambiente.

Na seção Tableau Repository Configuration:

1. Na caixa suspensaSSL Mode, selecionePrefer SSL ouRequire SSL para
configurar as conexões SSL no Repositório do Tableau. EscolherDisable sig-
nifica que o SSL nunca será usado para fazer conexões do repositório do

Tableau Server.

NomodoPrefer SSL, o ResourceMonitoring Toolusará SSL na primeira ten-
tativa, e se isso falhar, posteriormente tentará uma conexão não crip-

tografada.

NomodoRequire SSL, se a conexão SSL falhar, as conexões com o repo-

sitório do Tableau Server falharão completamente. Neste caso, as conexões

de API REST do Tableau Server serão usadas para se comunicar com o

Tableau Server.

2. Você pode optar por fornecer a impressão digital gerada pelo Tableau Server
ou copiar o arquivo server.crt para a máquina do Servidor Resource Moni-
toring Tool primário. Se você optar por copiar o arquivo de certificado, não pre-
cisará fornecer a impressão digital. Para obter mais informações, consulte
Configurar Postgres SSL para permitir conexões diretas de clientes.

Para versões 2022.2 e anteriores

A comunicação criptografada entre os Agentes e o Servidor RMT é possível executando o

seguinte:

l Configuração do RabbitMQcom certificados SSL/TLS.
l Configuração do Servidor RMT e os agentes para habilitar mensagens crip-
tografadas.

l Configuração de conexões criptografadas no repositório do Tableau..
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Configuração do RabbitMQ

Para obter detalhes sobre a instalação do servidor RabbitMQ, consulte a documentação do

RabbitMQpara a Instalação do TLS.

Instalação do Resource Monitoring Tool do Tableau

Depois que o RabbitMQ foi configurado para TLS, todos os aplicativos cliente: o Servidor

RMT e todos os agentes do ResourceMonitoring Tool do Tableau precisarão ser con-

figurados para habilitar asmensagens criptografadas. Faça o seguinte na interface daWeb

do Servidor RMT:

1. Na máquina onde o Servidor RMT está instalado, acesse: http://<-
hostname>/setup/server.

2. Na seção Fila de mensagens, marque a caixa de seleção Habilitar TLS e forneça o
Nome do host do certificado.

3. Atualizar as informações da porta, se necessário.

Ao configurar o Servidor RMT e agente paramensagens criptografadas:

l Os sinalizadores enabled e certificateHostName devem ser configurados
para habilitar a criptografia.

l A variável certificateHostName deve corresponder ao nome canônico (CN=) no
certificado do servidor ou a conexão falhará.

l O número da port precisará ser alterada com base na porta TLS configurada como
RabbitMQ.

Observação: se os Agentes já estavam registrados antes da configuração do SSL,

então você deve recadastrar o agente. Para fazer isso, baixe o novo arquivo bootstrap e

registre o Agente usando o novo arquivo bootstrap. Para obter mais informações sobre

o novo registro do Agente, consulte Novo registro de umAgente.

Quem pode fazer isso

Para configurar a coleta de dados criptografados, você deve ser um administrador do

Tableau Server e do ResourceMonitoring Tool.
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Alterações de hardware para Servidor RMT - Sintonização do banco de dados PostgreSQL

Às vezes, você pode precisar atualizar ou alterar o hardware namáquina em que o Ser-

vidor RMT está instalado. Sempre que fizer alguma alteração de hardware, espe-

cificamente paramemória e CPU, seria benéfico sintonizar o banco de dados PostgreSQL

subjacente que está instalado com o Servidor RMT.

Ao instalar o Servidor RMT, o programa de configuração define o banco de dados Post-

greSQL para otimizar o uso do hardware disponível namáquina. As otimizações de exem-

plo incluem o gerenciamento do tamanho do buffer e do cache. Alterar o hardware da

máquina pode afetar o desempenho.

Use as etapas a seguir para garantir que a configuração seja atualizada para refletir a alte-

ração no hardware:

1. Abra um prompt de comando PowerShell. Execute como administrador.

2. Navegue até o diretório de pré-requisitos na ResourceMonitoring Tool do Tableau.

Por padrão, está localizado em:C:\ProgramFiles\Tableau ResourceMonitoring

Tool\prerequisites.

cd C:\Program Files\Tableau Resource Monitoring Tool\-

master\

3. Execute o seguinte comando:

.\tunePostgres.psl

Você deve ver umamensagem que indica que o arquivo de configuração foi atu-

alizado. Isso tambémafirmará que é necessária uma reinicialização do serviço Post-

greSQL para que as alterações entrem em vigor. As atualizações no arquivo de

configuração não exigem tempo de inatividade do servidor.

4. Reinicie o banco dados PostgreSQL. Você pode fazer isso durante o horário de ina-
tividade, quando o Resource Monitoring Tool não está em uso.
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Alterações de topologia do Tableau Server

Este artigo vai ajudá-lo a entender o que você precisa fazer ao realizar certas alterações de

topologia no Tableau Server. As alterações incluem: adicionar ou remover um nó, adicionar

ou remover um processo de um nó e alterar o número de processos em umnó.

Adição de um nó

Ao adicionar um novo nó ao Tableau Server, você deve instalar o agente nele. Para obter

mais informações sobre a instalação do Agente no cluster do Tableau Server, consulte Ins-

talar o ResourceMonitoring Tool do Tableau. Até instalar o agente, as informações sobre

esse nó não serão incluídas nos relatórios.

Remoção de um nó

Ao remover um nó existente do cluster do Tableau Server, você deve atualizar o ambiente

no Servidor RMT.

Use as etapas a seguir para atualizar o ambiente:

1. Faça logon na interface da Web do Servidor RMT.

2. Nomenu Admin, escolhaAmbientes. Selecione o ambiente que deve refletir esta
alteração.
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3. EscolhaEditar ambiente. Isso abre as informaçõesmais detalhadas sobre o ambi-
ente.

4. Na guiaServidores, selecione o nó que foi removido do Tableau Server e escolha
Excluir.
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Observação: o nome do host deve corresponder ao nome ou ao endereço IP do

nó.

Novo registro de um Agente

Pode haver situações em que você pode querer registrar novamente umAgente. Um des-

ses casos de uso pode ser quando você quiser apontar um nó ou todo o Tableau Cluster

para um ambiente diferente. Outro exemplo pode ser se você tiver que refazer a imagem de

um nó do Tableau Server e precisar instalar e registrar novamente o Agente. Use as segu-

intes instruções para registrar novamente o Agente.

Existem duasmaneiras de registrar novamente o Agente, dependendo se você deseja pre-

servar dados históricos demonitoramento:

1. Na interface da Web do Servidor RMT, navegue até Administrador ->Ambientes.
Selecione o ambiente. Na guia Servidores, clique para editar o nó em que deseja
registrar novamente o Agente. Isso traz à tona a página Detalhes do servidor. Sele-
cione Cancelar o registro que remove o registro do Agente para este nó neste ambi-
ente. Agora você pode executar o comando rmtadmin register e registrar o Agente
neste nó. Este método preserva o histórico de monitoramento coletado neste nó.

2. Na interface da Web do Servidor RMT, navegue até Administrador ->Ambientes.
Selecione o ambiente. Na guia Servidores, clique em excluir para remover com-
pletamente o registro do Agente para este nó neste ambiente. Isso também remove
dados históricos de monitoramento que foram coletados neste nó. Use essa ação
para cenários onde você não se importa em perder a história. Por exemplo, se você
planeja apontar esse nó para um novo ambiente, pode ser aceitável remover os
dados históricos e começar de novo.
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Observação: na interface daWeb do Servidor RMT, cada nó do Tableau Server é cha-

mado deServidor. Todo o Tableau Server constitui um ambiente. Para obter mais

informações, consulte Conceitos.

Quem pode fazer isso

Para fazer alterações de topologia, você deve ser um administrador do Tableau Server e

do ResourceMonitoring Tool.

Arquivos de registro do Resource Monitoring Tool do Tableau

Arquivos de registro

OResourceMonitoring Tool do Tableau inclui muitos componentes. Cada componente

mantém seu próprio conjunto de arquivos de registro.

Por padrão, 31 arquivos de registro com um tamanhomáximo de arquivo de 1GB serão

mantidos em cada conjunto. Os arquivos de registro que sobrarem serão excluídos auto-

maticamente.

Em umesforço para nos alinhar com os valores de Igualdade de nossa empresa, mudamos

a terminologia não inclusiva sempre que possível. Como a alteração dos termos em deter-

minados locais pode causar uma alteração significativa, mantemos a terminologia exis-

tente, Portanto, você pode continuar a ver os termos em comandos e opções da CLI,

pastas de instalação e arquivos de configuração e outras instâncias. Para obter mais infor-

mações, consulte Sobre a Ajuda do Tableau.
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Componentes

Componente Locais do arquivo de registro

C:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Resource

Monitoring Tool\-

master\logs\

Descrição

Processador em segundo
plano

background\YYYYMMDD-pts.-

log

Registros gerados
pelo processo em
segundo plano geral.

Diretor director\YYYYMMDD-pts.log Registros gerados
pelo processo em
segundo plano do
diretor.

Host host\YYYYMMDD.log Registros gerados
pelo host.

Servidor Web web\YYYYMMDD-pts.log Registros gerados
pelo servidor Web.

RabbitMQ (Corretor de
Mensagens)

rabbitmq/*.log Logs gerados pelo
RabbitMQ

PostgreSQL (repositório
de dados local)

pgsql/*.log and *.csv Logs gerados pelo
banco de dados Post-
greSQL local.

Para obter a solução de problemas avançada, o registro detalhado tambémpode ser habi-

litado para atividadesmais internas. Esses registros de atividade são armazenados no dire-

tório de log do componente associado.
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Atividade Locais do arquivo de registro Descrição

Banco de dados logs\*\YYYYMMDD-ef.log Registros de consultas
do banco de dados
interno. Por padrão,
somente os erros são
gravados neste regis-
tro. Habilite alterando
db.logLevel para
Debug ou superior.

Fila de mensagens logs\*\YYYYMMDD-mq.log Registros de comu-
nicação da fila de men-
sagens interna. Por
padrão, este registro
não será gerado. Habi-
lite alterando mq.-
logLevel para
Debug ou superior.

Configuração de nível de registro

Níveis de registro do ResourceMonitoring Tool podem ser feito das seguintesmaneiras:

l Interface da web do ResourceMonitoring Tool: nomenu Admin, navegue até Con-

figuração e selecione a guia Avançado. Você pode definir os níveis de registro e tam-

bém especificar se deseja incluir consultas de banco de dados e comunicações de

fila demensagens.

Níveis de registro que você pode definir usando a interface daWeb:

Nível

Padrão: Inclui níveis de informação, aviso, erro e crítico

Detalhado: inclui os níveis de informação, aviso, erro, crítico (tudo no padrão) e
depuração
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l Configurações nos arquivos config.json. Os níveis de registro são configurados

independentemente para cada componente. Os caminhos do arquivo de con-

figuração padrão estão abaixo. Isto pode variar dependendo da pasta de instalação.

Instale Localização padrão

Resource Monitoring Tool do
Tableau

%PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau

Resource Monitoring Tool\-

master\config\config.json

Resource Monitoring Tool do
Tableau Agente

%PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau

Resource Monitoring Tool\a-

gent\config\config.json

Níveis de registro que podem ser configurados usando o arquivo de configuração:

Nível

Rastreamento

Depuração

Informações

Aviso

Erro

Crítico

Nenhum

Abaixo está um trecho demonstrando algumas configurações de nível de registro

padrão:
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{

"db": {

"logLevel": "Error"

},

"mq": {

"logLevel": "Warning"

},

"server": {

"background": {

"logLevel": "Information"

},

"director": {

"logLevel": "Information"

},

"web": {

"logLevel": "Information"

}

}

}

Enviar arquivos de registro para o Suporte ao cliente do
Tableau

Se estiver trabalhando com o Suporte do Tableau e for solicitado a enviar os arquivos de

registro, você deve compactar os arquivos antes de enviá-los:

1. Conecte-se ao servidor RMT e cada servidor que tenha o agenteResourceMoni-

toring Tool instalado.

2. Abra um prompt de comando e execute: rmtadmin ziplogs <output file

path>, para criar um arquivo ZIP dos arquivos de registro.

Para obter mais informações sobre como enviar arquivos de registro para o Tableau, con-

sulte a Base de dados de conhecimento do Tableau.
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Quem pode fazer isso

Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com funçãoGerente de servidor/ambiente.

Arquivos de registro do Tableau

Os agentes do ResourceMonitoring Tool do Tableaumonitoram os arquivos de registro do

Tableau em tempo quase real e enviammensagens de registro ao Servidor RMT para pro-

cessamento e geração de relatórios.

Abaixo está uma lista dos arquivos de registro específicos do Tableau que sãomonitorados.

Todos os caminhos de diretório são relativos ao diretório de dados do Tableau Server. Por

padrão, isso está em: %PROGRAMDATA%\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc

Diretório Nome do arquivo

logs\backgrounder backgrounder-*.log

logs\httpd *.log

logs\vizportal vizportal-*.log

logs\dataserver dataserver_*.txt

logs\vizqlserver vizqlserver_*.txt

Atualização do Tableau

Ao atualizar uma instalação do Tableau Server que émonitorada pelo ResourceMonitoring

Tool do Tableau, há algumas etapas adicionais que precisam ser seguidas.

Garantir que o Resource Monitoring Tool suporte a nova versão do Tableau

Antes de atualizar o Tableau, você desejará certificar-se de que a versão do ResourceMoni-

toring Tool instalada suporte à versão do Tableau para a qual você está atualizando.
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Amaneiramais rápida de verificar é fazer logon na interface daWeb do ResourceMoni-

toring Tool e navegar até a telaAdmin | Environments. Edite o ambiente que você está
atualizando e verifique omenu suspenso da Tableau Version para a versão à qual está
sendo atualizada.

Parar agentes

Os agentes do ResourceMonitoring Tool devem ser interrompidos enquanto você atualiza

o Tableau Server. Siga as etapas a seguir em cadamáquina no cluster do Tableau Server.

1. Clique em iniciar, clique na caixa de pesquisa, digite services.msc e pressione
ENTER.

2. Localize o serviço do Agente do Resource Monitoring Tool do Tableau e clique nele
com o botão direito.

3. Clique em Parar no menu de contexto.

Atualizar o Tableau

Siga o processo normal para atualizar o Tableau Server. Esse processo é descrito na docu-

mentação do Tableau Server.

Atualizar a versão do Tableau no Resource Monitoring Tool

1. Faça logon na interface da Web do Resource Monitoring Tool.

2. Vá para Admin | Environments
3. Edite o ambiente que você atualizou.

4. Modifique a Tableau Version para correspondência

Reiniciar agentes

Após a conclusão da atualização, você estará pronto para reiniciar os agentes do Resource

Monitoring Tool. Siga as etapas a seguir em cadamáquina no cluster do Tableau Server.

1. Clique em iniciar, clique na caixa de pesquisa, digite services.msc e pressione
ENTER.

2. Localize o serviço do Agente do Resource Monitoring Tool do Tableau e clique nele
com o botão direito.

3. Clique em Iniciar no menu de contexto.
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Quem pode fazer isso

Para atualizar o ResourceMonitoring Tool, você deve ter o seguinte:

l Permissões de administrador na máquina que você está instalando o Resource Moni-
toring Tool.

l Função de site Administrador no Tableau Server.

l Resource Monitoring Tool Conta de administrador.

Monitorar o desempenho do Tableau Server

ResourceMonitoring Tool do Tableau é usado paramonitorar e analisar a integridade e o

desempenho do Tableau Server. Asmétricas de desempenho, uso e hardware são cole-

tadas por meio dos Agentes instalados nos nós do Tableau Server e enviados para o Ser-

vidor RMT. Os dados agregados e analisados são exibidos no formulário ou gráficos e as

exibições na interface daWeb do Servidor RMT.

A interface naWeb do Servidor RMT tem gráficos e exibições incorporadas que você pode

usar para identificar o que está causando tempos de carregamento lentos, falhas de extra-

ção e outros problemas críticos. Para obter mais informações, consulte Monitore o desem-

penho do Tableau Server com aResourceMonitoring Tool do Tableau.

Você tambémpode baixar os dados usados para criar os gráficos pré-construídos e

explorá-los aindamais. Para obter mais informações, consulte Explorar dados demoni-

toramento usando arquivos de fonte de dados do Tableau.

Monitore o desempenho do Tableau Server com a Resource Monitoring Tool do Tableau

OResourceMonitoring Tool do Tableau tornamais fácil detectar e resolver problemas de

integridade e desempenho nos ambientes do Tableau Server. Uma instância da Resource

Monitoring Tool pode fornecer uma única interface unificada para que os administradores

monitorem vários Tableau Servers.

OResourceMonitoring Tool consiste em dois componentes:

l Agente, que coleta o uso de recursos e o registro de desempenho de interações no
Tableau Server.
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l Servidor RMT, que agrega e exibe esses dados de desempenho na forma de grá-
ficos em uma interface da web.

OResourceMonitoring Tool pode não ser capaz de fornecer informações para processos

do Tableau Server que são externos:

l Repositório externo: o status do processo não é monitorado e não está incluído nos
gráficos

l Armazenamento de arquivo externo: o status do processo não é monitorado e as
informações de tamanho do arquivo de extração não são rastreadas. A falha de extra-
ção e o tempo necessário para concluir ainda estão disponíveis.

l Gateway externo: o status do processo não é monitorado e não está incluído nos grá-
ficos.

Gráficos pré-criados

A interface daWeb do RMT Server tem painéis e gráficos integrados que podem ser usa-

dos para identificar gargalos e problemas de desempenho. Esses gráficos emétricas inte-

grados podem ser encontrados nas páginasDesempenho,Atividade eConteúdo. Você
tambémpode configurar alertas (chamados de incidentes) para relatar valores dis-
crepantes ou comportamento incomum combase nos limites que você configurar.

Aqui está uma lista completa de recursos que o ResourceMonitoring Tool oferece para aju-

dar amonitorar seu Tableau Server:

Recurso Componente Onde encontrar no RMT Server

Configurar inci-
dentes/alertas

l Recursos de
hardware no nível
do nó e do processo
do Tableau Server.

l Tempos de car-
regamento da exi-
bição.

l Tempos de con-
sulta.

l Eventos de ina-
tividade de nó do

Administrador -> Ambientes -> Edi-
tar ambiente -> guias Incidentes ou
Notificações.

l Use a guia Incidentes para con-
figurar os limites do incidente.

l Use a guia Notificações para
configurar quando e como
deseja receber notificações.
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Recurso Componente Onde encontrar no RMT Server

Tableau Server.

Recursos de
hardware

l CPU

l Memória

l Disco

l Rede

Para uma visualização de alto nível,

vá paraDesempenho -> Selecionar
ambiente -> Ambiente

Para uma visãomais detalhada, vá

paraDesempenho -> Selecionar
ambiente -> Servidores

Uso do Tableau
Server

l Usuários simul-
tâneos

l Tempos de car-
regamento de visu-
alização agregada
em todo o servidor

l Tarefas em
segundo plano

l Duração,
estado e
erros deta-
lhados para
tarefas com
falha.

l Trechos de
registro para
tarefas com
falha.

l Detalhes de con-
sulta

l Duração,
estado e texto
de consulta
para con-

Amaioria dessas informações está na

guiaAmbiente do painel de desem-
penho.

Desempenho -> Selecionar ambi-
ente -> Ambiente

Para ver os detalhes da consulta, vá

paraAtividade -> Consultas de
dados e selecione uma consulta para
obter mais detalhes.

Para ver as informações do log, vá

paraAtividade -> e faça uma seleção
na lista para ver mais detalhes.
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Recurso Componente Onde encontrar no RMT Server

sultas demo-
radas ou
caras.

l Informações de
registro para:

l Tempos de
carregamento
da exibição
individual.

l Informações
da sessão
Vizql.

l Duração dos
eventos
durante o car-
regamento de
visualizações.

l Texto de con-
sulta, tempo
de car-
regamento e
número de
linhas retor-
nadas

l Tarefas em
segundo
plano e tem-
pos de exe-
cução.

Gráficos personalizados

Você tambémpode baixar os dados usados para criar os gráficos pré-construídos e

explorá-los aindamais no Tableau. Para obter mais informações, consulte Explorar dados
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demonitoramento usando arquivos de fonte de dados do Tableau.

Quem pode fazer isso

Qualquer usuário da ResourceMonitoring Tool pode visualizar os gráficos.

Gráficos de desempenho da Resource Monitoring Tool do Tableau

OResourceMonitoring Tool do Tableau inclui painéis que ajudam amonitorar e analisar

váriasmétricas de desempenho, como uso de recursos de hardware, atividade do usuário e

status dos processos do Tableau Server. Eles podem ser úteis para identificar gargalos de

desempenho e a integridade geral do Tableau Server.

Esse tópico descreve as informações nos gráficos da páginaDesempenho.A página de

desempenho fornece uma visão do painel da integridade geral do Tableau Server e inclui as

seguintes guias:

1. Ambiente: um painel das métricas de desempenho específicas para o ambiente que
você selecionou.

2. Servidores: concentra-se nas métricas de recursos de hardware.
3. Insights: destaca as visualizações mais lentas e as atualizações de extração mais lon-

gas.
4. Status: status dos processos do Tableau Server. Informações sobre cada processo

nos nós, estejam eles ativos, ocupados ou inativos. Isso é semelhante ao que você
pode ver na página Configurações do Tableau Server.
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Guia Ambiente
Os gráficos na guia de ambiente fornecem uma visão geral da integridade do Tableau Ser-

ver.

l O lado esquerdo da página tem métricas relacionadas a recursos: Desempenho, Pro-
cessos do Tableau e Tarefas em segundo plano.

l Os gráficos do lado direito se concentram na atividade do usuário e no impacto: Usu-
ários simultâneos, Solicitações de carregamento de exibição lenta e Solicitações de
carregamento de exibição total.

Dicas de navegação:
No canto superior esquerdo da página, você pode selecionar uma linha do tempo que será

aplicada a todos os gráficos desta página. Você tambémpode selecionar um intervalo de

tempo escolhendo uma parte de um gráfico específico (seleção de intervalo).

- Quando você faz uma seleção de intervalo nos gráficos de desempenho de hardware e

tarefas em segundo plano, a linha do tempo atua como um filtro para todos os gráficos

nesta guia.

- Quando você fizer uma seleção de intervalo no carregamento de exibição lenta e gráficos

de atividades do usuário, será automaticamente levado para a página Atividade que for-

necemais detalhes para o intervalo de tempo selecionado.

Gráfico de desempenho

As informações neste gráficomostram a integridade geral e o uso dos recursos de

hardware para cada nó do Tableau Server. Os recursos de hardware incluídos neste grá-

fico são CPU, memória, fila de disco e rede.

Observação: as informações de rede não estão disponíveis e não têm suporte no

momento para o Tableau Server em execução no Linux.
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Gráfico de processos do Tableau

Use este gráfico para obter mais detalhes sobre um nó específico e os processos em exe-

cução nesse nó.A partir de 2021.4, quase todos os processos do Tableau Server são ras-
treados, com algumas exceções, como controlador de cluster e processo configurados

externamente ao cluster do Tableau Server, como repositório externo, repositório de arqui-

vos externo e Independent Gateway. Este gráfico permite que você identifique os processos

que estão aumentando a utilização da CPU ou damemória em umnó específico. O gráfico é

atualizado dinamicamente para destacar os dez principais processos que estão usando a

maioria dos recursos em umnó para o período selecionado.

Observação: alguns subprocessos do Tableau Server, como tabprotosrv, postgres e
gateway, não são capturados pelo RMT Server e podem causar discrepâncias apa-

rentes entre o gráfico Desempenho e a soma de todos os valores do gráfico Processos

do Tableau.

Gráfico de tarefas em segundo plano

Ográfico é uma visão geral do volume de tarefas em segundo plano, categorizadas pelo tipo

de tarefa. Use o botão de alternância para ver o número total de tarefas, a duraçãomédia

dessas tarefas e um histograma quemostra o tempo de execução para o período sele-

cionado. Essa pode ser umamaneira rápida de fazer uma busca detalhada e ver quais tare-

fas estão demorandomuito para serem executadas.

Gráfico de usuários simultâneos

Este gráficomostra o número de usuários que enviaram solicitações no tempo selecionado.
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Observação: quando você seleciona uma parte deste gráfico, ele vai auto-
maticamente para a página de atividade relacionada emostra as informações para

aquele período específico.

Gráfico de solicitações de carregamento de exibição lenta

Este gráfico usa uma linha de base que é estabelecida para cada exibição e a usa para
comparar o tempo que leva para renderizar aquela exibição e determinar se a exibição está

demorandomais do que o esperado.

Na versão 2021.4 a linha de base é estabelecida calculando o valor médio das primeiras
10 vezes que uma pasta de trabalho específica é renderizada.

Na versão 2021.4.1 e posterior, a linha de base é estabelecida calculando o percentil 95
de 50 vezes que uma pasta de trabalho específica é renderizada com sucesso.

Quando uma linha de base é estabelecida, toda vez que amesma pasta de trabalho é ren-

derizada no futuro, o tempo gasto para carregá-la é então comparado à sua linha de base.

Dependendo se o tempo gasto para renderizar a exibição está dentro do intervalo espe-

rado ou em vários graus fora do intervalo esperado, eles são categorizados da seguinte

forma:

l Normal: <= 2x a linha de base
l Longo: > = 2x a linha de base
l Muito longo: >= 4x a linha de base
l Falha: falha ao carregar ou resultou em erro

Essa linha de base e as comparações se aplicam apenas à renderização inicial da exibição.

Ela se aplica a ações subsequentes, como seleções de filtro. Além disso, quando você

publica uma nova versão da pasta de trabalho, ela dispara um recálculo da linha de base.
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Observação: quando você seleciona uma parte deste gráfico, ele vai automaticamente
para a página de atividade relacionada emostra as informações para aquele período

específico.

Para obter uma orientação detalhada sobre como usar este gráfico e investigar o desem-

penho com renderização de exibição, consulte Investigação de solicitações de car-

regamento de exibição lenta .

Gráfico de solicitações de carregamento de exibição lenta

Esse gráfico dá uma ideia geral de quantas exibições foram renderizadas em umperíodo.

Ele é útil para avaliar o escopo do impacto de um incidente específico.

Observação: quando você seleciona uma parte deste gráfico, ele vai automaticamente
para a página de atividade relacionada emostra as informações para aquele período

específico.

Guia Servidores
Os gráficos nesta guia fornecem uma visãomais detalhada do gráfico deDesempenho na
guiaAmbiente.

Guia Informações

Exibições mais lentas

Este gráficomostra as exibiçõesmais lentas ordenadas por duraçãomédia do car-

regamento da exibição. O indicador de ponto laranja representa amaior duração do car-

regamento da exibição. O período representado aqui é o intervalo completo de dados

disponíveis, o padrão é 2 semanas.
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Atualizações de extração mais longas

Este gráficomostra as tarefas Atualizar extraçãomais lentas ordenadas por duração. As

extrações da fonte de dados e as extrações da pasta de trabalho são consideradas. Elas

podem ser distinguidas pelo ícone ao lado do nome. O período representado aqui é o inter-

valo completo de dados disponíveis, o padrão é 2 semanas.

Guia Status
Essa guia lista os processos do Tableau Server e os status em cada nó do cluster do

Tableau Server. Isso não inclui os processos do Tableau Server configurados exter-

namente ao cluster do Tableau Server, comoRepositório Externo, Armazenamento de

Arquivo Externo e Independent Gateway.

Quem pode fazer isso
Qualquer usuário da ResourceMonitoring Tool pode visualizar os gráficos.

Tópicos relacionados
l Monitore o desempenho do Tableau Server com aResourceMonitoring Tool do
Tableau

l Páginas de atividade da ResourceMonitoring Tool do Tableau
l Páginas de conteúdo da ResourceMonitoring Tool do Tableau

Páginas de atividade da Resource Monitoring Tool do Tableau

OResourceMonitoring Tool do Tableau inclui painéis que ajudam amonitorar e analisar

váriasmétricas de desempenho, como uso de recursos de hardware, atividade do usuário

e status dos processos do Tableau Server. Eles podem ser úteis para identificar gargalos

de desempenho e a integridade geral do Tableau Server.

2864 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Este tópico descreve as informações na páginaAtividade. A página de atividades fornece o

próximo nível de detalhe para o que é visto nos gráficos da páginaDesempenho.As sele-
ções de filtro em qualquer um desses painéis são transportadas para o outro, para que você

possa ver as informações correspondentes enquanto tenta identificar quaisquer problemas

de desempenho.

A página de atividades inclui informações detalhadas sobre o seguinte:

l Sessões VizQL

l Tarefas em segundo plano

l Consultas de dados

l Carregamentos de exibição

l Exibições mais lentas

Sessões VizQL
Mostra uma lista de todas as sessões VizQL no intervalo de tempo selecionado. Uma ses-

são VizQL é um conjunto de interações que um usuário tem com uma pasta de trabalho no

Tableau Server.

Clique em uma ID de sessão para ver um gráfico de resumo emais detalhes, como as soli-

citações feitas durante a sessão, a duração da solicitação e as sessões de pasta de trabalho

relacionadas. Você tambémpode ver quaisquer consultas de dados relacionadas,
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incidentes que foram relatados e a atividade do ambiente filtrada para omesmo período da

sessão VizQL.

Tarefas em segundo plano
Mostra uma lista de todas as tarefas de segundo plano no intervalo de tempo selecionado.

Clique na hora de início da tarefa para ver mais detalhes sobre a tarefa em segundo plano,

incluindo um resumo quemostra uma comparação entre o tempo que levou para concluir a

tarefa e a duraçãomédia de tempo para concluir tarefas semelhantes. Você tambémpode

ver quaisquer incidentes relacionados que foram relatados e a atividade geral do ambiente

durante o tempo em que esta tarefa foi executada.

Clique no nome do site para ver mais informações sobre ele, incluindo o número de pastas

de trabalho, exibições e sessões VizQL para cada projeto nesse site.

Consultas de dados
Mostra uma lista de todas as consultas de dados durante o intervalo de tempo selecionado.

Clique em uma consulta para ver os detalhes de desempenho da consulta, o texto com-

pleto da consulta e os detalhes da conexão.

Carregamentos de exibição
Mostra a lista de visualizações renderizadas no intervalo de tempo selecionado.

O filtroCategoria de gravidade de tempo de carregamento permite filtrar as exibições
que estão demorandomuito mais para carregar do que o normalmente esperado. Isso usa

omesmo conceito de linha de base e comparações usadas noGráfico deSolicitação de
carregamento de exibição lenta.A linha de base é estabelecida calculando o valor

médio das primeiras 10 vezes que uma pasta de trabalho específica é renderizada.

Quando uma linha de base é estabelecida, toda vez que amesma pasta de trabalho é
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renderizada no futuro, o tempo gasto para carregá-la é então comparado à própria linha de

base.

As categorias para a gravidade do tempo de carregamento são as seguintes:

l Normal: <= 2x a linha de base
l Longo: > = 2x a linha de base
l Muito longo: >= 4x a linha de base
l Falha: falha ao carregar ou resultou em erro
l Processando: o cálculo da linha de base está em andamento e ainda não foi esta-
belecido.

Exibições lentas
Mostra a lista de todas as exibições que demorarammais tempo em ordem decrescente.

Essa lista é baseada no tempomédio de duração do carregamento, em vez de uma com-

paração com uma linha de base. Você pode restringir essa lista filtrando por duração, editor,

site ou uma exibição específica.

l Clique na exibição para ver mais detalhes sobre os tempos de carregamento. Você
também pode ver quaisquer incidentes relacionados que foram relatados e a ati-
vidade geral do ambiente durante o tempo em que esta tarefa foi executada.

l Clique na pasta de trabalho para ver mais detalhes sobre uma pasta de trabalho espe-

cífica.

Quem pode fazer isso
Qualquer usuário da ResourceMonitoring Tool pode visualizar os gráficos.

Tópicos relacionados
l Monitore o desempenho do Tableau Server com aResourceMonitoring Tool do
Tableau
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l Gráficos de desempenho da ResourceMonitoring Tool do Tableau
l Páginas de conteúdo da ResourceMonitoring Tool do Tableau

Páginas de conteúdo da Resource Monitoring Tool do Tableau

OResourceMonitoring Tool do Tableau inclui painéis que ajudam amonitorar e analisar

váriasmétricas de desempenho, como uso de recursos de hardware, atividade do usuário

e status dos processos do Tableau Server. Eles podem ser úteis para identificar gargalos

de desempenho e a integridade geral do Tableau Server.

Este tópico descreve as informações nos gráficos da páginaConteúdo.Esta página é a
forma principal de ver os detalhes de um item de conteúdo específico. É um lugar útil para

começar quando você precisa investigar o desempenho de uma pasta de trabalho ou exi-

bição específica.

A página de conteúdo inclui informações detalhadas sobre o seguinte:

l Sites do Tableau

l Projetos em cada site do Tableau

l Pastas de trabalho

l Exibições

Você pode ver asmétricas de desempenho para as sessões VizQL, consultas de dados

relacionadas a um projeto, pasta de trabalho ou uma exibição. Tambémé possível ver

quaisquer incidentes relacionados específicos a pastas de trabalho ou exibições.
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Sites
Mostra uma lista de sites em seu ambiente do Tableau Server, incluindo o número total de

projetos, pastas de trabalho e sessões VizQL.

Projetos
Mostra uma lista de todos os projetos em um site. Clique no projeto para ver uma lista de

todas as pastas de trabalho, exibições e sessões VizQL relacionadas e consultas de dados.

Pastas de trabalho
Mostra uma lista de todas as pastas de trabalho em um site. Clique em uma pasta de tra-

balho para ver os tempos de carregamento, informações da sessão VizQL, consultas de

dados relacionadas e quaisquer incidentes relatados específicos a esta pasta de trabalho.

Exibições
Mostra uma lista de todas as exibições em um site. Clique na exibição para ver os tempos de

carregamento dela, informações da sessão VizQL, consultas de dados relacionadas e quais-

quer incidentes relatados específicos para a exibição.

Tableau Software 2869

Ajuda do Tableau Server noWindows



Quem pode fazer isso
Qualquer usuário da ResourceMonitoring Tool pode visualizar os gráficos.

Tópicos relacionados
l Monitore o desempenho do Tableau Server com aResourceMonitoring Tool do
Tableau

l Gráficos de desempenho da ResourceMonitoring Tool do Tableau
l Páginas de atividade da ResourceMonitoring Tool do Tableau

Investigação de solicitações de carregamento de exibição lenta

Ográfico deSolicitações de carregamento de exibição lenta na página de desem-
penho é umamétrica útil para entender o desempenho das exibições e o impacto resul-

tante nas interações do usuário no Tableau Server.

O gráfico de Solicitações de carregamento de exibição lentamostra quando as exibições

estão renderizandomais lentamente do que o normal no Tableau Server. Para fazer isso, o

gráfico usa uma linha de base que é estabelecida para cada exibição e a usa para com-
parar o tempo que leva para renderizar aquela exibição e determinar se a exibição está

demorandomais do que o esperado.

Na versão 2021.4 a linha de base é estabelecida calculando o valor médio das primeiras
10 vezes que uma pasta de trabalho específica é renderizada.

Na versão 2021.4.1 e posterior, a linha de base é estabelecida calculando o percentil 95
de 50 vezes que uma pasta de trabalho específica é renderizada com sucesso.

Quando uma linha de base é estabelecida, toda vez que amesma pasta de trabalho é ren-

derizada no futuro, o tempo gasto para carregá-la é então comparado à sua linha de base.

Dependendo se o tempo gasto para renderizar a exibição está dentro do intervalo espe-

rado ou em vários graus fora do intervalo esperado, eles são categorizados da seguinte

forma:
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l Normal: <= 2x a linha de base
l Longo: > = 2x a linha de base
l Muito longo: >= 4x a linha de base
l Falha: falha ao carregar ou resultou em erro

Observação: essa linha de base e as comparações se aplicam apenas à renderização

inicial da exibição. Ela se aplica a ações subsequentes, como seleções de filtro. Além

disso, quando você publica uma nova versão da pasta de trabalho, ela dispara um recál-

culo da linha de base.

O gráficomostra a porcentagem de carregamentos de exibições que estão fora do intervalo

normal para o intervalo de tempo selecionado. Portanto, se você vir picos amarelos (longos)

ou vermelhos (muito longos) neste gráfico, é a primeira indicação de que provavelmente há

um problema.

Dica: selecionar o intervalo de tempo “Últimas 48 horas” pode ser um bomponto de início,

pois dará a você algum contexto sobre a atividade no passado versus a atual.

Os gráficosUsuários simultâneos e deSolicitações de carregamento de exibição
total namesma página podem ser usados para ver o escopo do impacto resultante de car-

regamentos de exibição lenta nomesmo intervalo de tempo. Você tambémpode usar o grá-

fico deProcessos do Tableau para identificar quaisquer correlações entre o desempenho
de carregamento de exibição lenta e o uso de recursos – como, por exemplo, você pode ver

um alto uso de recursos do VizQL Server em nós específicos aomesmo tempo em que vê

picos no gráfico deSolicitações de carregamento de exibição lenta.
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Se você vir um pico no gráfico de solicitação de carregamento de exibição lenta, poderá

começar a fazer uma busca detalhada para identificar o que pode estar causando o pro-

blema – se o problema é devido a uma única exibição ou a um problemamuito mais amplo.

Para fazer isso, no gráficoSolicitações de carregamento de exibição lenta, selecione
um intervalo para incluir uma grande parte das exibições lentas. Isso o levará para a página

Carregamentos de exibição, mostrando as solicitações de carregamento para omesmo
período.

Filtre porCategoria de severidade de tempo de carregamento e selecione a categoria
apropriada para os carregamentos de exibição que você deseja investigar.

A lista deve indicar quais visualizações podem ter causado os resultados do gráfico e pode

ser entendida das seguintesmaneiras:

Várias exibições: se a lista mostrar várias exibições, provavelmente esse é um problema

mais amplo com o Tableau Server. Volte para a página de desempenho e veja o gráfico

Desempenho eProcessos do Tableau Server para investigar o uso de recursos. A guia

Status na página de desempenhomostrará o status dos processos, estejam eles ativos,

ocupados ou inativos. Procure os processos VizQL Server, Data Server e Data Engine

nesta lista.

Mesma exibição: se a lista for principalmente uma única exibição, isso pode significar que
há um problema com essa exibição ou pasta de trabalho. Pode ser necessária uma
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investigação adicional para ver o que pode estar causando o problema. Clique no nome da
exibição na lista para ver mais informações sobre tempos de carregamento, consultas de

dados relacionadas e sessões VizQL.

Importante!No gráfico de tempos de carregamento, se o tempomédio de carregamento
for consistente, mesmo ao ajustar o intervalo de datas para se estender um pouco antes e

depois do início do pico, isso significa que o cálculo da linha de base foi provavelmente cri-

ado quando os carregamentos de exibição estavam fortemente armazenados em cache,

fazendo com que os carregamentos de exibição subsequentes sejam considerados “lentos”.

Esse cenário não reflete um problema com o Tableau Server ou com a exibição. Se for esse

o caso, você pode disparar um recálculo da linha de base publicando uma nova versão da

pasta de trabalho.

Aqui estão alguns recursos para ajudar na solução de problemas de desempenho para uma

exibição específica:

l Otimizar o desempenho da pasta de trabalho
l Registrar e analisar o desempenho da pasta de trabalho

Quem pode fazer isso
Qualquer usuário da ResourceMonitoring Tool pode visualizar os gráficos.
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ClassesWMI

Os agentes do ResourceMonitoring Tool do Tableau consultam várias classesWMI em

intervalos regulares paramonitorar vários aspectos do desempenho do servidor.

Abaixo está uma lista das classesWMI específicas que são consultadas.

Classe Categoria de moni-
toramento

__InstanceCreationEvent Processos

__InstanceDeletionEvent Processos

Win32_LogicalDisk Disco

Win32_NetworkAdapter Rede

Win32_OperatingSystem Memória

Win32_PerfFormattedData_Tcpip_NetworkIn-

terface

Rede

win32_perfrawdata_perfdisk_physicaldisk Disco

Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor CPU

Win32_PerfRawData_PerfProc_Process CPU

Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface Rede

Win32_Process Processos

Win32_Service Processos

Explorar dados de monitoramento usando arquivos de fonte de dados do Tableau

OResourceMonitoring Tool do Tableau inclui gráficos inseridos que podem ser usados

paramonitorar e analisar a integridade e o desempenho do Tableau Server. Os dados que

a ferramenta demonitoramento utiliza podem ser baixados como arquivos .tds arquivos
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para exploração no Tableau Desktop. Você pode baixar TDS files domenuAdmin usando
a interface daWeb da ResourceMonitoring Tool. Essesmétodos funcionam para con-

figurações de repositório local e externo.

A seguir, há a lista de TDS files que você pode baixar:

l Tarefas em segundo plano: inclui informações sobre tarefas agendadas de pro-
cessador em segundo plano, como atualizações de extração, assinaturas e fluxos.

l Consultas de dados: informações sobre todas as consultas executadas pelo
Tableau Server.

l Solicitações de gateway: solicitações HTTPmanipuladas pelo Tableau Server,
incluindo detalhes da sessão do VizQL Server.

l Incidentes: incidentes registrados pelo Resource Monitoring Tool .
l Desempenho do servidor: informações sobre processos e hardware do Tableau
Server coletadas pelo Resource Monitoring Tool.

l Entidades do Tableau: informações sobre os sites, projetos, pastas de trabalho e
modos de exibição do Tableau Server reunidas pelo Resource Monitoring Tool.

Requisitos

l O arquivo tds (fonte de dados) do Tableau Server contém uma conexão com o Banco
de dados PostgreSQL do Resource Monitoring Tool. O Resource Monitoring Tool exe-
cuta o PostgreSQL versão 12, que é compatível apenas com o Tableau Desktop
2020.4 e posterior. Você deve usar o Tableau Desktop 2020.4 ou posterior para abrir
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o arquivo tds.
l A criptografia utilizada é o SCRAM-SHA-256, que também é aceita pelo Tableau
Desktop 2020.4.

Download de arquivos TDS de um computador remoto

Resource Monitoring Tool versões 2022.3 e posteriores:

ResourceMonitoring Tool com repositório local:

A partir da versão 2022.3, há um novo comando que você pode executar para habilitar o

acesso ao banco de dados PostgreSQL.

l Execute o seguinte comando no RMT Server para permitir o acesso ao banco de
dados PosgreSQL usando o usuário ReadOnly: rmtadmin data-access

ReadOnly .
l Você deve reiniciar o banco de dados para que esta configuração tenha efeito:
rmtadmin restart --db

l Para recuperar a senha do usuário ReadOnly, execute o comando rmtadmin get

db.readOnlyPassword no RMT Server.
l Você deve poder baixar arquivos TDS de um computador remoto usando o nome de
usuário e a senha readOnly

ResourceMonitoring Tool com repositório externo.

Você deve configurar a instância do RDS para permitir acesso ao Tableau Desktop. Recu-

pere o nome de usuário e a senha do banco de dados PostgreSQL e use-os para baixar

arquivos TDS. Para obter mais informações, consulte documentação no site da AWS.

Resource Monitoring Tool versões 2022.2 e anteriores:

OsTDS files são gerados conectando-se ao banco de dados PostgreSQL emque as infor-

mações são armazenadas. Quando você se conecta localmente ao Servidor RMT, ele fun-

ciona conforme esperado. Porém, se você quiser baixar osTDS files damáquina remota,
deverá fazer algumas configurações para permitir a conexão ao banco de dados Post-

greSQL e baixar os arquivos de umamáquina remota.
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Utilize as seguintes instruções para alterar as configurações que permitem a você conectar

o banco de dados PostgreSQL e baixar osTDS files de umamáquina remota:

1. Abra o arquivo postgresql.conf: por padrão, o arquivo está localizado em:C:\Program

Files\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\data\postgresql<versão>

2. Atualize Listen_addresses = 'localhost' para Listen_addresses = '*'.

Observação: você deve remover o '#' desta linha para torná-lo um comando

ativo.

3. Abra o arquivo pg_hba.conf: esse arquivo está localizado nomesmo diretório que o

do arquivo postresql.conf. Por padrão, o arquivo está localizado em:C:\Program

Files\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\data\postgresql<versão>

4. Adicione o seguinte ao final do arquivo:

host all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256

host all all ::/0 scram-sha-256

Dica!Ouso da função hash scram-sha-256 requer um nome de usuário e senha

para usar os arquivos TDS. Você pode encontrar essas informações no arquivo de

configuração, conforme descrito abaixo:

O nome de usuário é armazenado nas configurações de db:readOnlyUserNamee db:-

readOnlyPassword. Para recuperar o nome de usuário, abra o arquivo config.json

principal do ResourceMonitoring Tool e localize a configuração db:-

readOnlyUserName. Para recuperar a senha, execute o comando rmtadmin get

db.readOnlyPassword no Servidor RMT.

5. Reinicie o servidor PostgreSQL usando o seguinte comando:

rmtadmin restart --db
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Quem pode fazer isso

Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com função de servidorBaixar arquivos TDS.

Relatórios de chargeback

Os relatórios de chargebackmostram o uso de por projeto ou site e estão disponíveis para

usuários permitidos pelomenuAdmin. O relatório é gerado como uma pasta de trabalho

do Tableau usando uma extração gerada, o que permite modificar o relatório ou reutilizar a

extração conforme necessário.

A planilha deVisão geral de chargebackmostra uma análise de váriasmétricas base-
adas no site e/ou projeto:

Visão geral

Os valores de dólar podem ser personalizados usando o campo de custo total e ajustando

os pesos de custo de cadamétrica.

Clicar em umprojeto ou site navega até um relatório de detalhes personalizado estilo fatura

para esse projeto/site:
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Detalhe

Segurança

Oacesso ao usuário é controlado por meio da funçãoGerar relatórios de chargeback.

Geração de dados

Os dados do relatório de chargeback são agregados no nível diário, com as seguintesmétri-

cas incluídas no conjunto de dados:

Métrica Descrição

Utilização de arquivo extra O tamanho, em Kilobytes, dos arquivos de
extração é coletado uma vez por dia. Para
o relatório padrão, isso é simplesmente tota-
lizado no período de tempo para fins de
taxa/comparação entre projetos/locais.

Duração da consulta de extração O tempo, em milissegundos, que consulta
em relação a arquivos de extração exe-
cutados, totalizado por dia.
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Métrica Descrição

Duração da tarefa de atualização de extra-
ção

O tempo, em milissegundos, que as tarefas
em segundo plano da atualização de extra-
ção foram executadas, totalizado por dia.

Duração da consulta O tempo, em milissegundos, de execução
das consultas, totalizado por dia. Isso inclui
consultas de extração e não extração.

Visualizar duração da solicitação O tempo, em milissegundos, que solicita a
renderização de exibições executadas, tota-
lizado por dia. Isso inclui a duração de
quaisquer consultas de dados que blo-
quearam a renderização da exibição.

Quem pode fazer isso

Oadministrador do ResourceMonitoring Tool ou um usuário do ResourceMonitoring Tool

com funçãoGerente de servidor/ambiente.

Solucionar problemas do Resource Monitoring Tool do Tableau

Esta seção inclui artigos que descrevem etapas e dicas de solução de problemas. Se você

tiver alguma dúvida ou encontrar outros problemas não descritos aqui, entre em contato

com o Suporte ao cliente do Tableau.

Solucionar problemas de dados ausentes de desempenho de hardware

As estatísticas de uso do processador (CPU), uso dememória, fila de disco e desempenho

de rede são consideradas dados de desempenho de hardware na ResourceMonitoring

Tool do Tableau. Os locaismais comuns para visualizar esses dados são:

l No painel de controle Environment Overview, nos gráficos Desempenho e Pro-
cessamento do Tableau

l No painelServers
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Esses dados são relatados em tempo quase real pelo agente da ResourceMonitoring Tool

em execução em cada uma dasmáquinas do Tableau Server.

Se esses gráficos nãomostrarem dados por um longo período, isso pode ser devido aos

seguintesmotivos:

1. O Tableau Server não está licenciado corretamente. Isso pode ser devido à falta de
gerenciamento avançado licenciado para uso do Resource Monitoring Tool do
Tableau com o Tableau Server. Certifique-se de que o Tableau Server tenha a licença
necessária. Para obter mais informações sobre Gerenciamento Avançado, consulte
Sobre o Tableau AdvancedManagement no Tableau Server.

2. Problemas de conectividade entre o Agente e o Tableau Server. Use as etapas abaixo
para solucionar e isolar esses problemas.

Etapa 1: verificar o status de conexão do agente

Primeiro, verifique se os Agentes estão conectados à ResourceMonitoring Tool. Os Agen-

tes enviam umamensagem de heartbeat regular para o Servidor RMT para indicar o status

da conexão.

1. Faça login na Resource Monitoring Tool como administrador.

2. Navegue até a página Admin >Environments.
3. Clique no link Editar do ambiente que está sem dados de desempenho.

4. Localize a lista Servers e verifique se cada servidor mostra o Serviço de Agente como
Connected. Você pode passar o mouse sobre o statusConnected para obter um
carimbo de data/hora de quando a última mensagem de heartbeat foi recebida.

Etapa 2: verificar se o Agente está em execução

Se o Agente for mostrado comoDisconnected na ResourceMonitoring Tool, o serviço do
Windows do Agente talvez não esteja em execução.

1. Conecte-se à máquina em que o agente está em execução.

2. Verifique se o serviço do Windows do Agente do Resource Monitoring Tool do
Tableau está funcionando.
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Etapa 3: verificar se o Agente está configurado corretamente

Se o agente for mostrado comoDisconnected na ResourceMonitoring Tool, mas o ser-
viço estiver sendo executado, o agente poderá não conseguir acessar a fila demensagens

da ResourceMonitoring Tool.

1. Conecte-se à máquina em que o agente está em execução.

2. Navegue até a pasta de instalação do agente. Por exemplo: %Program Files\Ta-
bleau\Tableau Resource Monitoring Tool\agent

3. Execute o comando rmtadmin status .

Ocomando rmtadmin status testará a conectividade do agente com a fila demensagens e

o Servidor RMT daResourceMonitoring Tool.

Etapa 4: reiniciar o Agente

Emalguns casos, o Agente pode estar sendo executado e todos os indicadores de status

mostram sucesso, mas ele continua a não enviar dados de desempenho de hardware.

Esse é um problema conhecido que pode ser causado por erros de conectividade tem-

porários entre o Agente e a fila demensagens. Por exemplo, ao reiniciar o servidor de fila

demensagens ou durante interrupções breves de rede.

Para garantir que isso não seja o caso, reinicie o Agente e aguarde algunsminutos para

confirmar se os dados de desempenho estão funcionando novamente.

1. Conecte-se à máquina em que o Agente está em execução.

2. Reinicie o serviço do Windows do Agente da Resource Monitoring Tool do Tableau.

3. Verifique se o serviço foi iniciado com êxito.

4. Aguarde pelo menos 10 minutos, faça login na Resource Monitoring Tool e verifique
o painel Servidores para ver se os dados de desempenho de hardware foram rece-
bidos.

Etapa 5: verificar a configuração da conta Run As

Verifique se as contas run-as dos agentes estão configuradas para usar amesma conta

run-as que o Tableau Server usa para se conectar ao Tableau Server e obter o desem-

penho e os dados da CPU. Deve ser amesma conta com a qual o Tableau Server está
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configurado. Certifique-se de que esta conta tenha permissões para acessar os logs do

Tableau Server.

Etapa 6: entrar em contato com o suporte

Se, após seguir as etapas acima, o problema ainda não for resolvido, contate o suporte.

A equipe de suporte precisará de uma cópia dos arquivos de registro da ResourceMoni-

toring Tool do Servidor RMT e de cada um dos agentes que estão com problemas de cone-

xão. Para obter mais informações sobre como coletar arquivos de registro e enviá-los ao

suporte ao cliente do Tableau, consulte Arquivos de registro do Tableau.

Quem pode fazer isso

Administradores do ResourceMonitoring Tool.

Solucionar problemas de interrupções de serviço do RMT Server

Você pode estar enfrentando interrupções de serviço devido à parada regular do RMT Ser-

ver. Isso émais provável porque ResourceMonitoring Tool foi configurado com contas de

serviço que não estão em conformidade com suas políticas internas de TI. Muitos depar-

tamentos de TI empregam ferramentas de automação que revogam privilégios em contas

consideradas não compatíveis com seus padrões e são a causa das interrupções do ser-

viço.

Solução temporária:Reinicie o RMT Server executando rmtadmin start -master.

Solução a longo prazo: Você pode configurar o ResourceMonitoring Tool para executar
em uma conta compatível com suas políticas internas de governança (recomendado) ou,

como alternativa, trabalhar com seu departamento de TI para obter uma exceção da polí-

tica.

Quem pode fazer isso

Você precisa ser umAdministrador namáquina e umAdministrador do ResourceMoni-

toring Tool para fazer alterações de configuração e banco de dados.
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Solucionar erros do certificado SSL

Ao tentar adicionar uma impressão digital personalizada do certificado SSL à configuração

do Servidor RMT e selecionar Testar configuração do servidor, você verá o seguinte
erro:

Ocertificado não inclui a chave privada acessível.

Isso ocorre porque o ResourceMonitoring Tool não consegue acessar a chave privada,

pois a chave não é exportável em texto sem formatação. Para resolver o problema, faça o

seguinte:

1. Verifique se você possui a chave privada usando oGerenciador de certificados
do Windows.

2. Após receber o certificado usando certreq.exe, execute o seguinte comando na

pasta em que o certificado está salvo:

certreq -accept <name of certificate file>

Isso deve resolver o problema e permitir que você adicione uma impressão digital per-

sonalizada do certificado SSL para usar com oResourceMonitoring Tool.

Quem pode fazer isso

Você precisa ser um administrador namáquina e um administrador do ResourceMoni-

toring Tool para solucionar problemas de consultaWMI.

Solucionar problemas de status desconhecido dos processos do Tableau Server

Emdeterminadas condições, você pode ver que o status de um processo do Tableau Ser-

ver relatado comoUnknown. Isso geralmente ocorre devido a uma alteração na con-
figuração do processo no Tableau Server que ainda não foi atualizada no Resource

Monitoring Tool do Tableau.
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Observação: após atualizar qualquer configuração, pode demorar algunsminutos
para atualizar o status relatado pelo ResourceMonitoring Tool. Por padrão, o Resource

Monitoring Tool verifica o status do Tableau Server a cada 15 segundos, mas pode ser

mais longo se você o configurou para verificar commenos frequência.

Utilize as seguintes etapas de solução de problemas para resolver isso:

Etapa 1: verificar as configurações do ambiente do Tableau Server

OResourceMonitoring Tool conecta-se ao Tableau Server paramonitoramento e coleta de

dados. Se o Tableau Server for atualizado, ou as credenciais do Tableau Server expirarem,

ResourceMonitoring Tool não conseguirámonitorar como esperado.

Para confirmar se o ResourceMonitoring Tool é capaz de se conectar ao Tableau Server:

1. Go to Admin >Environments list page.
2. Edite o ambiente que ocorre o problema.

3. Confirme se a versão selecionada do Tableau Server está correta. Ao atualizar o
Tableau Server, talvez seja necessário atualizar a versão no Resource Monitoring
Tool.

4. Teste a conexão da API REST do Tableau Server usando o botão “Testar conexão”.

Como opção, teste a conexão do repositório do Tableau usando o botão “Testar cone-

xão”.

Etapa 2: atualizar as máquinas e os processos do Tableau Server

Paramonitorar corretamente umTableau Server, o ResourceMonitoring Tool precisa ser

configurado com um registro completo dos nomes demáquina e das portas de processo do

Tableau Server. Essas informações são automaticamente coletadas ao criar um novo ambi-

ente, mas podem ser atualizadasmanualmente se a configuração do Tableau Server for

alterada.
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1. Vá para a página Administrador >Ambientes.
2. Edite o ambiente que ocorre o problema.

3. Confirme se a lista de Servidores contém o nó/gateway inicial do Tableau Server,
bem como todas as máquinas de nó adicionais.

4. Siga as etapas abaixo para confirmar se cada servidor está configurado cor-
retamente.

Etapa 3: atualizar o nome da máquina

1. Abra esta URL do Tableau Server: http://<sua URL do Table-
auServer>/admin/systeminfo.xml.

2. Compare e atualize a configuração do Resource Monitoring Tool com esta página
para garantir que ela esteja atualizada:

l Atualize o nome de host do servidor para corresponder exatamente ao valor
de atributo <machine name="{HOST NAME}" />.

Etapa 4: entrar em contato com o suporte

Se, após seguir as etapas acima, o problema ainda não for resolvido, contate o suporte ao

cliente do Tableau.

A página de detalhes da sessão VizQL diz que o processo VizQL é desconhecido

As solicitaçõesHTTP de uma exibição do Tableau são vinculadas ao processo VizQL (o

VizQL PID real) que bloqueou pela última vez a ID da sessão VizQL da solicitação.

Em alguns casos, podemos não encontrar um processo VizQL correspondente (PID). Nes-

ses casos, você verá umamensagem na página de detalhes da sessão de exibição dizendo

que o processo VizQL é desconhecido.

Isso pode acontecer em alguns casos raros:

l O cluster do Tableau foi modificado com a adição de uma nova instância de trabalho
do VizQL.

l O Tableau ajusta o número da porta do processo VizQL para evitar um conflito com
outro processo.

Se isso acontecer, entre no ResourceMonitoring Tool e navegue até a tela do admi-

nistrador do ambiente. Você desejará verificar as definições de processo dos servidores.
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Verifique se os processos VizQL foram definidos nos servidores esperados e com os núme-

ros de porta corretos.

Quem pode fazer isso

Para solucionar problemas nos processos do Tableau Server, você precisa ser um admi-

nistrador do Tableau Server e do ResourceMonitoring Tool.

Solucionar problemas nos tempos limites da interface na Web

Quando você tenta navegar na interface naWeb do ResourceMonitoring Tool do Tableau,

você vê o seguinte erro:

Isso pode acontecer quando o tempo de carregamento demoramais do que o limite padrão

de 30 segundos. O tempo de carregamento pode ser afetado pelo seguinte:

l O tamanho do banco de dados PostgreSQL subjacente.

l Se a RMT estiver conectada a ambientes do Tableau Server que pressionam a escala
atual que a RMT suporta, isso também poderá ter um efeito nos tempos de car-
regamento.

l Conflito de portas. Certifique-se de que a porta que o Resource Monitoring Tool está
processando não esteja em conflito com as portas que o Tableau Server está usando.

Para solucionar esse problema, altere o período de retenção de dados ou o limite paramais

de 30 segundos.

Para alterar o período de retenção de dados, siga as etapas a seguir:

Tableau Software 2887

Ajuda do Tableau Server noWindows



1. Navegue até a interface do usuário de configuração, conforme descrito neste tópico.

2. Navegue até a guia Dados.

Há dois tipos de Configurações de dados:

l Retenção de dados definida como 2 semanas por padrão. Inclui dados de ati-
vidade detalhados e os dados exibidos nos gráficos.

l Relatório de dados definidos para o período de 10 anos, por padrão. Inclui
dados históricos agregados e dados usados em relatórios de chargeback.

3. O Tableau recomenda alterar o período de retenção de dados para 1 semana.

Para alterar o limite de tempo, sigas as etapas a seguir:

1. Faça logon na máquina onde o Servidor RMT do está instalado.

2. Encontre o arquivo de configuração “mestre”. O arquivo, quando instalado no local

padrão, pode ser encontrado em:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-

master\config\config.json

3. Adicione ou altere a chave: db:timeoutSeconds

Se precisar reduzir imediatamente o tamanho do banco de dados PostgreSQL, use o uti-

litário da linha de comando rmtadmin para excluir os dados. Para obter mais informações,

consulte Utilitário de linha de comando rmtadmin.

Quem pode fazer isso

Você precisa ser umAdministrador namáquina e umAdministrador do ResourceMoni-

toring Tool para fazer alterações de configuração e banco de dados.

Solucionar problemas de consulta WMI

Se os contadores de desempenho forem corrompidos, você verá problemas no agente do

ResourceMonitoring Tool. O problema será relatado no arquivo de registro do processador

em segundo plano e será semelhante ao seguinte exemplo:
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{ ...

"Level": "Error", ...

"RenderedMessage": "Error getting network adapters",

"Exception": "System.Management.ManagementException: * Invalid

query *

at Sys-

tem.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(Mana-

gementStatus errorCode) ..."

... }

Isso pode ocorrer devido à ausência de alguns contadores de desempenho no servidor.

Para verificar isso, execute perfmon.exe e verifique se hámensagens de aviso.

Se perfmon.exe confirmar a ausência dos contadores de desempenho, você poderá ten-

tar corrigir o problema recriando todos os contadores. Veja abaixo.

Recriação de todos os contadores de desempenho:

Para recriar todos os contadores de desempenho, digite os comandos a seguir em um

prompt de comando administrativo. Pressione ENTER depois de cada comando.

cd c:\windows\system32

lodctr /R

cd c:\windows\sysWOW64

lodctr /R

Em seguida, sincronize os contadores novamente com aWindowsManagement Ins-

trumentation (WMI):

WINMGMT.EXE /RESYNCPERF

Por fim, interrompa e reinicie o serviço de Registros e alertas de desempenho.

Quem pode fazer isso

Você precisa ser um administrador namáquina e um administrador do ResourceMonitoring

Tool para solucionar problemas de consultaWMI.
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Atualizar Power Tools for Server para o Resource Monitoring Tool do
Tableau

OPower Tools Server foi renovado para ResourceMonitoring Tool do Tableau. O ins-

talador foi alterado para refletir esta renovação e a nova propriedade. Isso significa que o

produto será instalado lado a lado com o antigo produto InterWorks, em vez de ser atu-

alizado em seu lugar.

A versão 2019.3 do Power Tools Server (agora chamada de ResourceMonitoring Tool do

Tableau) exige uma chave do produto. Para obter informações sobre como ativar a chave

de licença, consulte Ativação de chave de licença herdada do ResourceMonitoring Tool do

Tableau.

Siga estas etapas para atualizar para o ResourceMonitoring Tool. As etapas reco-

mendadas para atualização:

1. Interrompa todos os agentes do InterWorks instalados.

2. Aguarde o processamento de dados ser concluído.

3. Interrompa e desinstale o servidor mestre do InterWorks.

4. Execute o instalador do Servidor RMT do Tableau para instalar o Servidor RMT do

Tableau.

5. Interrompa o servidor RMT do Tableau.

6. Copie config/config.json do diretório do Servidor RMT do InterWorks para o diretório
do Servidor RMT do Tableau.

7. Se estiver usando o Postgres como seu banco de dados, as etapas a seguir serão

necessárias para que o banco de dados funcione com asmelhorias de segurança na

2019.3. Se estiver usando outro banco de dados, pule para a etapa 8.

Instruções de atualização do SQLPostgres:

l Localize o arquivo postgres pg_hba.config. Ele estará em <PTS installation
directory>\data\postgresql\pg_hba.config.
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l Edite o arquivo pg_hba.config, o final das entradas terão essa aparência: host
all all 127.0.0.1/32 trust. Altere a última coluna para todas as linhas de trust
paramd5. A nova linha deve ter esta aparência: host all all 127.0.0.1/32 md5.

l Salve o arquivo pg_hba.config.
l Reinicie o serviço PTS postgresql.

8. Reinicie o Servidor RMT do Tableau.

9. Execute os instaladores do agente do Tableau para instalar os agentes do Tableau.

10. Interrompa os agentes do Tableau.

11. Copie config/config.json do diretório do agente do InterWorks para o diretório do

agente do Tableau.

12. Quando a instalação da ResourceMonitoring Tool do Tableau for concluída e você

tiver confirmado que ela está funcionando conforme esperado, desinstale o Tableau

Power Tools for Server/InterWorks.

Ativação de chave de licença herdada do Resource Monitoring Tool do Tableau

A versão 2019.3 do Power Tools Server (agora chamada de ResourceMonitoring Tool do

Tableau) exige uma chave do produto. As instruções abaixo fornecem as etapas para ativar

esta chave:

1. A chave de licença será transmitida como umarquivo no formato .dat.

2. O arquivo .dat deve ser adicionado ao diretório de configuração do Servidor mestre.

O local padrão é C:\ProgramFiles\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\-

master\config.

3. Reinicie o serviço Servidor mestre:
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Navegue até oWindows Server Manager e reinicie o serviço daResource Moni-
toring Tool do Tableau.

Sobre Content Migration Tool do Tableau

Este conjunto de artigos fornece orientações sobre a configuração, o uso e amanutenção

do Content Migration Tool do Tableau.

O que é Content Migration Tool?

OContent Migration Tool fornece umamaneira fácil de copiar oumigrar o conteúdo entre

locais do Tableau Server. Você pode fazer isso entre locais em uma única instalação do

Tableau Server, ou se você tiver um licenciamento baseado em usuário, entre locais em ins-

talações separadas (por exemplo, entre uma instalação de desenvolvimento do Tableau

Server e uma instalação de produção). A interface de usuário do Content Migration Tool

explica as etapas necessárias para criar um “plano demigração”, que pode ser usado uma

vez ou comomodelo para váriasmigrações.

Antes demigrar conteúdo, recomendamos revisar a seçãoGovernança de conteúdo no blu-

eprint do Tableau.

Ajuda e suporte

Se você tiver problemas que não podem ser resolvidos com esta documentação, contate o

Suporte Técnico do Tableau.

Introdução ao Content Migration Tool do Tableau

Este artigo o ajudará a começar a usar o Content Migration Tool do Tableau. Ele contém

links para outros artigos sobre as informações que devem ser preparadas antes de instalar

o Content Migration Tool, além das etapas de elaboração de um plano demigração e atu-

alização das instalações atuais.
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Pré-Instalação

Requisitos de instalação

A Content Migration Tool só pode ser instalada nos sistemas operacionaisWindows. Antes

da instalação, conecte-se ao site de origem do Tableau (o site do qual você estámigrando) e

o site de destino (o site para o qual você estámigrando) do computador em que o Content

Migration Tool está instalado. Os sites de origem e destino devem ter uma licença válida do

AdvancedManagement. Para obter mais informações sobre a instalação e atualização Con-

tent Migration Tool, consulte Instalação do Content Migration Tool do Tableau.

Compatibilidade com Tableau Server

OContent Migration Tool aceita amigração de conteúdo para as versões do Tableau Server

2019.3 e posteriores.

A tabela lista versões compatíveis do Tableau Server com base na versão instalada do Con-

tent Migration Tool.

Versão do CMT Tableau Server Versão

2022.4.x 2021.1.x - 2022.4.x

2022.3.x 2020.4.x - 2022.3.x

2022.2.x 2020.3.x - 2022.2.x

2022.1.x 2020.2.x - 2022.1.x

2021.4.x 2020.1.x - 2021.4.x

2021.3.x 2019.4.x - 2021.3.x

2021.2.x 2019.3.x - 2021.2.x

2021.1.x 2019.3.x - 2021.1.x

2020.4.x 2019.3.x - 2020.4.x

2020.3.x 2019.3.x - 2020.3.x
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Compatibilidade com Tableau Cloud

as versões do Content Migration Tool 2022.2.1 e posteriores oferecem suporte àmigração

de conteúdo para todas as implantações do Tableau Cloud. Para baixar o instalador mais

recente, consulte a página de versão do Tableau AdvancedManagement.

Compatibilidade com o conteúdo do Tableau

OContent Migration Tool é compatível com amigração de pastas de trabalho e fontes de

dados publicadas salvas nas oito versõesmais recentes do Tableau. Embora você possa

migrar as fontes de dados existentes, apenas as fontes de dados que usam os tipos de

conexão na tabela abaixo podem ser alteradas emodificadas durante amigração. Para

obter mais informações, consulte Planos demigração: pastas de trabalho e Planos de

migração: fontes de dados publicadas.

ActianMatrix

Actian Vectorwise

Amazon Athena

Amazon Aurora

Amazon EMR

Amazon Redshift

Apache Drill

Aster Database

Box

Cloudera Hadoop

Arquivo de texto deli-

mitado

Google Drive

HortonWorksHadoop

Hive

HP Vertica

IBMDB2

IBMNetezza

MapR Hadoop Hive

Microsoft Access

Microsoft Analysis Ser-

vices

Microsoft Excel

Microsoft Excel Direct

Microsoft OneDrive

Pivotal GreenplumDatabase

PostgreSQL

ProgressOpenEdge

Salesforce

SAP HANA

SAP Sybase ASE

SAP Sybase IQ

Snowflake

Spark SQL

Arquivo de estatística

Extração do Tableau

Fonte de dados publicada do
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EXASOL

Firebird

Google Analytics

Google BigQuery

Google Cloud SQL

Microsoft SQL Server

MySQL

OData

Oracle

Oracle Essbase

Tableau

Teradata

Arquivo de texto

Conector de dados daWeb

Outros bancos de dados (ODBC)

Pós-instalação

Limitações ao migrar conteúdo

Antes de começar, verifique se compreendeu as limitações aomigrar conteúdo usando o

Content Migration Tool. Para obter mais informações, consulte Limitações demigração.

Criar um plano de migração

A Content Migration Tool apresenta o conteúdo demigração em todos os projetos em um

único site, para um novo site namesma instância do Tableau Server e para sites existentes

em diferentes instâncias do Tableau Server. É possível salvar e usar novamente o plano cri-

ado para futurasmigrações. Para obter mais informações, consulte o Visão geral do plano

demigração.

Instalação do Content Migration Tool do Tableau

A instalação do Content Migration Tool do Tableau é simples e fácil.

Requisitos de instalação

A ferramenta Content Migration Tool é executada em um computador Windows e pode se

conectar aos sites do Tableau Cloud e Tableau Server 19.3 e posteriores com uma licença

de documento válida do AdvancedManagement. Para obter mais informações sobre as

versões de compatibilidade, consulte Introdução ao Content Migration Tool do Tableau.
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Ocomputador que você instala o Content Migration Tool deve atender aos requisitos

abaixo:

l Microsoft Windows 8 oumais recente (x64)

l Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3 (Dual Core)

l 4GB dememória oumaior

l Pode se conectar aos sites de origem e destino. Os dois sites devem ter uma licença

válida do AdvancedManagement paramigração do conteúdo.

l HHD de 2GB oumaior. A unidade em que a pasta \temp reside deve ter espaço

em disco suficiente para armazenar uma cópia de todo o conteúdo que está sendo

migrado em uma únicamigração. Todo conteúdo é armazenado localmente no disco

e excluído quando amigração é concluída.

l Ter espaço livre em disco suficiente paramanter o aplicativo e seus logs.

Além disso, confirme se a API REST está habilitada no Tableau Server (este é o padrão).

Use o comando tsm configuration get -k api.server.enabled para con-

firmar isso. Um valor de retorno true significa que a API REST está habilitada. Para criar

a API REST, use o comando tsm configuration set. Para obter mais informações,

consulte api.server.enabled.

Instalação do Content Migration Tool

Para instalar o Content Migration Tool:

1. Baixe o instalador Content Migration Tool (Tabcmt-64bit-<version>.exe)

para a sua versão do Tableau Server na página de versão do Tableau Advanced

Management.

2. Execute o Content Migration Tool no programa de Instalação.
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Observação: a execução do programa deConfiguração do Content Migration
Tool substituirá a versão anterior.

3. Após ler o EULA, selecione I agree to the license terms and conditions e clique
em Install.

4. Se a caixa de diálogo Controle da conta de usuário for aberta, clique emYes para per-
mitir que o instalador faça alterações.

Atualizar o Content Migration Tool

Atualizar para a versãomais recente do Content Migration Tool garante que você aproveite

os recursos e as correçõesmais recentes incluídos em cada nova versão.

Importante:

l A execução do programa de Configuração do Content Migration Tool substituirá a ver-

são anterior.

l OContent Migration Tool não é compatível com a instalação lado a lado das versões

anteriores.

Para atualizar o Content Migration Tool:

1. Faça logon namáquina em que o Content Migration Tool está instalado. Se houver

instâncias de Content Migration Tool aberto, salve seu plano demigração e saia do

aplicativo.

2. Siga as etapas listadas em Instalar Content Migration Tool para baixar o instalador
mais recente e concluir a atualização.

Instalar Content Migration Tool com a linha de comando

Se você for um administrador local namáquina, é possível instalar o Content Migration Tool

na linha de comando.
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Instalar interruptores

Especifique uma oumais opções na linha de comando do instalador. Por exemplo:

Tabcmt-64bit-2022-3-0.exe /quiet /norestart

Switch Descrição Comentários

/install |
/repair |
/uninstall |
/layout "
<directory>

"

Execute a configuração

para instalar, reparar ou

desinstalar o tabcmd ou

Content Migration Tool,

com o /layout, crie

uma cópia local com-

pleta do pacote de ins-

talação no diretório

especificado.

O padrão é instalar, exibir a interface do
usuário e todos os prompts. Se nenhum
diretório for especificado em uma nova ins-
talação, C:\Program Files\Ta-

bleau\Tableau Content

Migration Tool será assumido. Se o
Content Migration Tool já estiver instalado,
a Instalação assumirá o mesmo local da
instalação atual.

/passive Execute a Instalação

com interface do usu-

ário mínima e sem

prompts.

OContent Migration Tool não iniciará auto-
maticamente quando for instalado no
modo /passive. Para iniciar Content
Migration Tool, abra o aplicativo manu-
almente.

/quiet | /si-
lent

Executar a instalação

emmodo totalmente

silencioso e não super-

visionado. Nenhuma

interface do usuário ou

prompts são exibidos.

OContent Migration Tool não iniciará auto-
maticamente quando for instalado no
modo /silent ou /quiet Para iniciar
Content Migration Tool, abra o aplicativo
manualmente.

Observação: use /silent ou
/quiet, mas não ambos.
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/norestart Execute a Instalação

sem reiniciar oWin-

dows, mesmo que seja

necessária uma rei-

nicialização.

Observação: em casos raros espe-

cíficos, uma reinicialização não pode

ser cancelada, mesmo quando essa

opção é usada. Isso émais provável

quando uma reinicialização do sistema

anterior foi ignorada, por exemplo,

durante a instalação de outro

software.

Quem pode fazer isso

Umusuário com acesso de Administrador namáquina.

Usando Content Migration Tool do Tableau

As etapas a seguir foram projetadas para orientá-lo usando o Content Migration Tool do

Tableau:

l Visão geral do plano demigração
l Planos demigração: sites
l Planos demigração: projetos de origem
l Planos demigração: pastas de trabalho
l Planos demigração: fontes de dados publicadas
l Planos demigração: permissões e propriedade
l Planos demigração: scripts demigração
l Planos demigração: opções de planejamento

l Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau

Casos de uso do Content Migration Tool do Tableau

OContent Migration Tool do Tableau, como o nome sugere, é usado principalmente para

migrar o conteúdo do Tableau Server de um site para outro. No entanto, existemmuitos
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recursos na ferramenta que a tornam ideal para realizar várias tarefas relacionadas àmigra-

ção emanutenção de conteúdo.

Observação: emmuitos dos casos de uso, usamos o termomigração para descrever

amovimentação de conteúdo de um ambiente, site ou projeto para outro. No entanto,

tecnicamente o Content Migration Tool copia o conteúdo e não exclui nem arquiva auto-

maticamente o conteúdo original ou de origem.

As informações abaixo descrevem alguns casos de uso comuns para utilizar o Content

Migration Tool.

Promoção de conteúdo

Você pode usar o Content Migration Tool para criar conteúdo em sites de desenvolvimento

e fazer migrações rotineiras para promover o conteúdo em ambientes de preparo ou pro-

dução.

Siga estas etapas para promover conteúdo em ambientes de produção:

1. Crie um plano e selecione o site usado para desenvolvimento como origem e o site

de preparo ou produção como destino. Para obter mais informações, consulte Criar

um plano no tópico Visão geral do plano demigração.

Quando você estiver migrando suas pastas de trabalho entre dois projetos no

mesmo site, suas credenciais de entrada para a origem e o destino podem ser seme-

lhantes ou idênticas. Nesse cenário, recomendamos o uso de tokens de acesso pes-

soal para uma conexãomais reutilizável. Para obter mais informações, consulte

Tokens de acesso pessoal.

2. Selecione o conteúdo que você desejamigrar do site de origem. Você pode sele-
cionar projetos inteiros, pastas de trabalho específicas e fontes de dados, bem como

as permissões do usuário. Para obter mais informações, consulte Planejamento no

tópico Visão geral do plano demigração.

2900 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



3. Se você precisar fazer alterações ou transformações no conteúdo durante essa
migração, tambémpode fazer essa configuração no plano. Isso é conhecido como

Mapeamento. Os tipos demapeamento que você pode fazer incluem:

l Alterações nas pastas de trabalho: inclui renomear as pastas de trabalho e
alterar o projeto de destino. Para obter uma lista completa de transformações

da pasta de trabalho, consulte Planos demigração: pastas de trabalho.

l Alterações nas fontes de dados: inclui a substituição dos nomes de tabela
ou esquema, configurações de fórmulas de cálculo e definição das informações

de conexão. Para obter uma lista completa de transformações das fontes de

dados, consulte Planos demigração: pastas de trabalho (fontes de dados inse-

ridas) e Planos demigração: fontes de dados publicadas (fontes de dados publi-

cadas).
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l Alterações nos usuários: inclui alterações de domínio, usuário e nome de
grupo no destino.

4. Quando estiver pronto, clique emExecutar a migração para encerrar a fase de Pla-
nejamento e preparar-se para executar o plano.

5. Para agendar essa ação para ser executada regularmente, você pode criar um
script como trabalho usando o Executor do Content Migration Tool e agendá-lo. Para

obter mais informações sobre como usar o Executor do Content Migration Tool, con-

sulte Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau.

Personalização de conteúdo para clientes

Ao trabalhar em um cenário de consultoria, você pode personalizar o conteúdo para cada

um dos clientes usando o Content Migration Tool. Cada pasta de trabalho funciona como

modelo para o plano demigração, permitindo que você aplique estilo (texto, imagens, etc.)

e substitua fontes de dados para clientes específicos.

Siga estas etapas para personalizar o conteúdo para os clientes:
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1. Crie um plano e selecione o site de produção como origem e o site do cliente como

destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral

do plano demigração.

2. Na etapa etapa Pastas de trabalho do Plano demigração, usemapeamentos e

transformações de pasta de trabalho para personalizar o conteúdo. Veja abaixo os

dois exemplos de transformações utilizadas com frequência. Para obter uma lista com-

pleta de transformações da pasta de trabalho, consulte Planos demigração: pastas

de trabalho.

l Para personalizar o conteúdo, você pode usar as transformaçõesSubstituir
imagem eSubstituir texto para atualizar a pasta de trabalho com o nome e

logotipo da empresa de um cliente.

l Quando se trata de fontes de dados, você pode usar as transformaçõesSubs-
tituir nome de tabela/esquema ouDefinir SQL personalizado paramodi-
ficar o conteúdo do cliente.

3. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique emExecutar a migra-
ção para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

Migração de ambiente

Você pode usar o Content Migration Tool paramigrar conteúdo entre os ambientes do

Tableau Server.

Siga estas etapas para migrar conteúdo entre as implantações do Tableau:

1. Crie um plano e selecione o site em que desejamigrar como de origem. Para

obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano de

migração.

2. Selecione o conteúdo que você desejamigrar do site de origem. Você pode sele-
cionar projetos inteiros, pastas de trabalho específicas e fontes de dados, bem como

as permissões do usuário.
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3. Crie mapeamentos de permissões do usuário para personalizar e proteger o
conteúdo. Para obter mais informações, consulte Planos demigração: permissões e

propriedade.

4. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique emExecutar a migra-
ção para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

Dicas
- Antes de realizar amigração de ambiente, entenda as Limitações demigração ao usar o

Content Migration Tool.

- Você podemigrar o conteúdo em etapas, testar e validar o conteúdo iterativamente antes

de concluir a migração final. Não há tempo de inatividade do servidor quando você usa

essemétodo demigração. Pode ser uma substituição para importação/exportação do site.

- A migração do Content Migration Tool não lida com credenciais inseridas, assinaturas e

exibições personalizadas. Esses itens precisam ser migradosmanualmente.
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Compartilhamento de conteúdo externo

Você pode usar o Content Migration Tool para compartilhar conteúdo interno com cola-

boradores externos, sem permitir o acesso ao site. Issomantém os dados seguros e permite

que você publique apenas as pastas de trabalho e fontes de dados selecionadas. Após com-

partilhar o conteúdo, os colaboradores entram no site do Tableau Server para exibir e fazer

alterações, sem afetar o conteúdo armazenado no servidor interno.

Antes de continuar, verifique se o conteúdo que você está compartilhando é compatível

entre os sites internos (origem) e externos (destino). O site externo deve estar executando a

mesma versão do Tableau que o site interno ou posterior. Para obter mais informações

sobre compatibilidade, consulte Tornar as pastas de trabalho compatíveis entre as versões

na ajuda do Tableau Desktop.

Siga estas etapas para compartilhar conteúdo externamente:

1. Trabalhe com o administrador externo do site para determinar uma conta de usuário

que tenha direitos de publicação no site. Você usará essa conta de usuário para criar

o plano demigração. Para obter mais informações, consulte Definir funções dos usu-

ários no site e Permissões.

2. Prepare o conteúdo interno. Como prática recomendada, é indicado separar o con-
teúdo no servidor interno para um projeto, com permissões bloqueadas e regras de

governança rígidas. As pastas de trabalho e fontes de dados devem ser claramente

rotuladas para indicar que o conteúdo é para uso externo. Para obter mais infor-

mações, consulte Usar projetos para gerenciar o acesso ao conteúdo.

Observação: o conteúdo compartilhado com sites externos deve usar extrações

de dados, amenos que a fonte de dados seja acessível publicamente. Para obter

informações sobre a criação de extrações e a substituição de fontes de dados,

consulte Extrair os dados e Substituir fontes de dados na ajuda do Tableau Desk-

top.
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Se você implementou a segurança de nível de linha, essas fontes de dados devem

ser atualizadas para refletir os filtros de usuário e outros detalhes do site externo.

Para obter mais informações sobre a segurança de nível de linha, consulte Restringir

acesso no nível de linha dos dados na ajuda do Tableau Desktop.

3. Crie um plano e selecione o site interno como origem e o site externo como destino.

Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano

demigração.

4. Selecione o conteúdo que você deseja compartilhar com o site externo. Você pode

selecionar projetos inteiros, pastas de trabalho específicas e fontes de dados, bem

como as permissões do usuário.

5. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique emExecutar a migra-
ção para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

Validação de migrações de banco de dados

Este caso de uso é quando você pretende validar o conteúdo após umamigração dos ban-

cos de dados subjacentes. Um exemplo demigração de banco de dados é amudança do

SQLServer para o Snowflake. OCMT pode ajudar você a validar se o conteúdo criado

com base em ambas as fontes de dados é omesmo antes de finalizar suamigração, mas

não pode executar amigração real do banco de dados.

Siga estas etapas para validar as migrações de banco de dados:

1. Crie um plano e selecione o site do Tableau para usar como origem. Neste exem-
plo, descrevemos umamigração entre projetos nomesmo site do Tableau, portanto,

selecione omesmo site para seu destino. Para obter mais informações, consulte

Criar um plano no tópico Visão geral do plano demigração.

2. Configure a migração para copiar o conteúdo para um novo projeto. Vamos cha-
mar o projeto de origem de Projeto A e o novo ou o projeto de destino de Projeto
B.
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l Alterações em pastas de trabalho: crie ummapeamento de pasta de trabalho

para alterar o Projeto A para o Projeto B. Para obter uma lista completa de

transformações de pasta de trabalho, consulte Planos demigração: pastas de

trabalho.

l Alterações em fontes de dados: crie ummapeamento de fonte de dados para

alterar o Projeto A para o Projeto B. Para obter uma lista completa de trans-

formações de fontes de dados, consulte Planos demigração: fontes de dados

publicadas.

3. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique emExecutar a migra-
ção para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

4. Atualize o conteúdo noProjeto B com as novas conexões de banco de dados ou

substitua as fontes de dados. Isso precisa ser feito manualmente por meio da criação.

5. Teste cada pasta de trabalho noProjeto A com a cópia noProjeto B e revise

quanto a inconsistências nos dados em decorrência da alteração na fonte de dados.

6. Após confirmar que tudo está funcionando como esperado, substitua o conteúdo
no Projeto A pelo o conteúdo atualizado no Projeto B.

Observação: se o conteúdo já existir no projeto de destino e você não selecionar
as opções de publicaçãoSubstituir pastas de trabalho mais recentes e
Substituir fontes de dados mais recentes, o conteúdo não será copiado para
o projeto de destino.

Migração de conteúdo geográfico

Se você estiver mantendo um ambiente geograficamente distribuído de vários sites, você

precisará que parte desse conteúdo seja compartilhada e acessada em todos os servidores.

Este caso de uso descreve comomigrar conteúdo entre servidores em diferentes regiões

geográficas. O servidor pode estar nomesmo país ou em todos os continentes.
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Práticas recomendadas:
- Recomendamos priorizar o conteúdo que vocêmais precisa. OContent Migration Tool

não deve ser usado para copiar ambientes de servidor inteiros para várias geografias.

- Recomendamosmigrar o conteúdo em uma direção, o que significa apenas Primário para

Secundário. Neste caso, usamos o termo Primário para indicar o site de origem e Secun-

dário para indicar o destino. Você pode ter um oumais destinos criando vários planos de

migração.

Siga estas etapas para migrar entre os Tableau Server distribuídos em diferentes
regiões geográficas:

1. Crie um plano e selecione o site Primário como origem e o site Secundário como

destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral

do plano demigração.

2. Selecione o conteúdo que você deseja compartilhar entre o Primário e o Secun-

dário.

3. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique emExecutar a migra-
ção para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

4. Para agendar essa ação para ser executada regularmente, você pode criar um
script como trabalho usando o Executor do Content Migration Tool e agendá-lo. Para

obter mais informações sobre como usar o Executor do Content Migration Tool, con-

sulte Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau.

5. Revise o conteúdo na origem periodicamente para determinar se novos itens
devem ser adicionados ao plano demigração.

Consolidar sites

Se você precisar combinar o conteúdo de vários sites em umúnico site (se, por exemplo, a

reestruturação organizacional tiver mudado como os sites devem ser organizados), você

poderá usar o Content Migration Tool para isso.
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Observação: antes de consolidar sites, verifique se compreendeu as limitações ao
migrar conteúdo usando o Content Migration Tool. Para obter mais informações, con-

sulte Limitações demigração.

Use as etapas a seguir para copiar todas as pastas de trabalho e fontes de dados de um site

para outro:

1. Crie um plano e selecione o site em que deseja consolidar como origem. Para obter

mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano demigra-

ção.

2. Na página Projetos de origem, selecione Todos os projetos e clique emAvançar.

Se existir um projeto com omesmo nome no site de destino, o conteúdo serámigrado

para amesma pasta.

3. Na páginaOpções do projeto, selecione suas preferências para o site de destino e cli-

que emAvançar.

Se o conteúdo já existir no projeto de destino e você não selecionar a opção substituir,

o conteúdo não será copiado para o projeto de destino.

4. Na tela Seleção de pasta de trabalho, selecione Todas as pastas de trabalho.

5. (Opcional) Se você estiver copiando fontes de dados publicadas:

l Nomenu de navegação à esquerda, emFontes de dados publicadas, clique

emSeleção.

l Selecione Todas as fontes de dados.

6. Clique emExecutar migração e revise o plano demigração. Quando estiver satis-
feito, clique emExecutar na parte inferior da tela para executar amigração.
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Repita essas etapas até que você tenha consolidado todos os sites. Para obter mais infor-

mações, consulte Planejamento no tópico Visão geral do plano demigração.

Tarefas de manutenção

Você pode usar o Content Migration Tool para executar diversas tarefas demanutenção.

Marcação de conteúdo obsoleto

Usando o Content Migration Tool, você pode gerenciar o conteúdo desatualizado para

arquivamento. Por exemplo, construa um plano que seja executado em um cronograma

regular que pode pegar automaticamente o conteúdomarcado comoConteúdo desa-

tualizado emovê-lo para umProjeto de arquivamento. Depois de um certo período de

tempo, as informações nesse projeto poderão ser eliminadas do sistema. Para obter mais

informações, consulte Planos demigração: pastas de trabalho.

Restauração de conteúdo

Você pode usar o Content Migration Tool para restaurar o conteúdo removido (aci-

dentalmente ou de propósito) do Tableau Server de produção com o conteúdo de um ser-

vidor de backup. O processo de restauração é simples e não requer tempo de inatividade,

em comparação à restauração com umarquivo de backup.

Siga estas etapas para restaurar o conteúdo de um servidor de backup:

1. Crie um plano e selecione o Tableau Server de backup como origem e o servidor

de produção como destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no

tópico Visão geral do plano demigração.

2. Selecione o conteúdo que você deseja restaurar do Tableau Server de backup.

3. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique emExecutar a migra-
ção para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

4. Revise o conteúdo no servidor de produção.
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Backup parcial

Depois de ter um ambiente de backup do Tableau Server, você pode usar o Content Migra-

tion Tool para transferir novo conteúdo da produção para o Tableau Server de backup. Se

você não tiver configurado um ambiente do Tableau Server de backup, consulte o whi-

tepaper Recuperação de desastres do Tableau Server para obter mais informações

Observações:
- Antes de executar um backup parcial, certifique-se de entender as Limitações de

migração ao usar o Content Migration Tool. Você ainda pode precisar realizar peri-

odicamente um backup completo e uma restauração para fazer backup de todo o con-

teúdo do Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Executar um backup e

uma restauração completos do Tableau Server.

- OContent Migration Tool não deve ser usado para realizar seu primeiro backup.

Siga estas etapas para realizar um backup parcial do conteúdo:

1. Crie um plano e selecione o Tableau Server de backup como origem e o servidor de

produção como destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no

tópico Visão geral do plano demigração.

2. Selecione o conteúdo em que você deseja fazer backup. Você pode selecionar pro-

jetos inteiros, pastas de trabalho específicas e fontes de dados, bem como as per-

missões do usuário. Paramigrar apenas conteúdo novo, verifique se as opções de

publicaçãoSubstituir pastas de trabalho mais recentes eSubstituir fontes de
dados mais recentes não foram selecionadas. Para obter mais informações, con-

sulte Planos demigração: pastas de trabalho.

3. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique emExecutar a migra-
ção para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

4. Para agendar essa ação para ser executada regularmente, você pode criar um script
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como trabalho usando o Executor do Content Migration Tool e agendá-lo. Para obter

mais informações sobre como usar o Executor do Content Migration Tool, consulte

Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau.

Visão geral do plano de migração

OContent Migration Tool do Tableau cria um processo simplificado paramigrações do con-

teúdo do Tableau entre projetos e sites. O plano fácil de seguir pode ser auditado, repro-

duzido e funciona por meio de um processo em lote para que qualquer número de pastas

de trabalho e fontes de dados possa ser migrado em umprocesso simples e eficiente.

OContent Migration Tool exibirá dicas contextuais para orientar você na criação ou edição

de um plano demigração . Depois de selecionar os sites de origem e destino, um resumo

da suamigração será exibido na parte superior da tela da seguinte forma:

Limitações ao migrar conteúdo

Antes de começar, verifique se compreendeu as limitações aomigrar conteúdo usando o

Content Migration Tool. Para obter mais informações, consulte Limitações demigração.

Chaves de criptografia

Cada arquivo de plano demigração é gerado com uma chave de criptografia exclusiva para

o aplicativo que criou o plano. As chaves de criptografia podem ser compartilhadas se o

plano demigração precisar ser executado por meio de um aplicativo que não gerou o

arquivo originalmente. Ao compartilhar chaves de criptografia, você precisará substituir a

chave existente no aplicativo para executar o plano demigração. Para ver sua chave de

criptografia, selecioneHelp > Settings
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Se você estiver usando a Content Migration Tool do Runner do console para planos de

migração, você deve especificar a chave de criptografia usando o comando tabcmt-run-

ner encryption antes de executar o plano. Para obter mais informações, consulte Uti-

lização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau.

Processo de migração

Etapa 1: início

Ocerne do processo demigração é criar um plano, que você pode salvar e reutilizar para

migrações futuras oumodificar e atualizar conforme necessário. A primeira etapa é escolher

se deseja criar um novo plano ou selecionar um plano salvo anteriormente.

Para criar um novo plano, clique emCreate New Plan. Se você já tiver criado um plano de

migração e deseja usá-lo, clique emBrowse for a Plan.

Por padrão, todos os planos demigração salvos serão armazenados na pasta Tableau

Content Migration Tool Plans no diretório Meus documentos. Todos os planos de

migração são salvos com uma extensão .tcmx, com planos recentemente acessados lis-

tados separadamente para facilitar a seleção:
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Você pode selecionar um plano acessado recentemente e duplicá-lo paramodificar o plano

e salvá-lo como umnovo plano. Selecione o plano que deseja copiar e clique em

Duplicate.

Etapa 2: planejamento

OContent Migration Tool o guia pela criação ou edição do plano demigração em seis eta-

pas.

Clique em cada etapa para obter instruções detalhadas:

l Planos demigração: sites
l Planos demigração: projetos de origem
l Planos demigração: pastas de trabalho
l Planos demigração: fontes de dados publicadas
l Planos demigração: permissões e propriedade
l Planos demigração: scripts demigração
l Planos demigração: opções de planejamento

Etapa 3: migração

Depois de concluir o plano, agora você está pronto para executar o processo em lote para

migração. Quando você atingir a etapa final damigração, um resumo do plano será exibido

para sua verificação:
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Se quiser alterar qualquer aspecto do plano, clique em uma seção na barra lateral à

esquerda para ir diretamente para essa fase. Quando estiver pronto, clique emRun para

começar amigração.

Ao clicar emRun, a ferramenta demigração o avisará sobre os elementos não salvos do
plano. Por padrão, os elementos não salvos serão salvos ao clicar emYes. Lembre-se de
que você sempre podemanter o plano anterior sem fazer alterações, duplicando-o durante

a fase inicial do processo demigração.

O plano demigração será executado e uma barra de status será exibida paramostrar o pro-

gresso geral do plano e cada pasta de trabalho sendo enviado para o servidor de destino.
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Quando o plano termina de ser executado, você pode clicar nas guias na parte inferior da

tela para obter mais informações sobre amigração.

Pastas de trabalho publicadas

Published Workbooks detalha as pastas de trabalho recém-publicadas e os projetos

para os quais elas forammigradas.

Fontes de dados publicadas

Published Data Sources detalha as fontes de dados recém-publicadas e os projetos para
os quais elas forammigradas.

Saída

A guiaOutput detalha o registro demigração do plano.
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Para salvar esse log, clique emSave Log.

Erros e avisos

A guiaErrors and Warnings destaca todos os problemas ocorridos durante amigração.

Você pode corrigir esses problemas e executar o plano novamente. Ao completar a implan-

tação e salvar o plano, clique emDone para finalizar.
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Quem pode fazer isso

Umusuário do site do Tableau com uma função Explorer ou superior. Paramigrar o con-

teúdo, você deve ter recursos deVisualizar eBaixar de trabalho/Salvar uma cópia no
site de origem e direitos de Publicação no site de destino (recursosVisualizar ePublicar)
para projetos de destino no local de destino. Para obter mais informações, consulte Per-

missões.

Limitações de migração

Há certas limitações demigrações ao usar o Content Migration Tool do Tableau. Antes de

criar seu plano demigração, revise as seções abaixo para saber mais sobre a com-

patibilidade de versão e o conteúdo que não serámigrado.

Compatibilidade com o conteúdo do Tableau

OContent Migration Tool é compatível com amigração de pastas de trabalho e fontes de

dados publicadas salvas nas oito versõesmais recentes do Tableau. Pastas de trabalho e

fontes de dados publicadas salvas antes da versão 2018.1.x não são aceitas pelo CMT.

Para obter mais informações, consulte Introdução ao Content Migration Tool do Tableau.

Configurações

As configurações a seguir não sãomigradas para o site de destino ao usar o Content Migra-

tion Tool.

l Usuários
l Grupos
l Configurações do site (logotipos personalizados, recomendações de exibição etc.)
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Conexões de dados

Embora você possamigrar as fontes de dados existentes, apenas as fontes de dados que

usam os tipos de conexão na tabela abaixo podem ser alteradas emodificadas durante a

migração. Para obter mais informações, consulte Planos demigração: pastas de trabalho e

Planos demigração: fontes de dados publicadas.

ActianMatrix

Actian Vectorwise

Amazon Athena

Amazon Aurora

Amazon EMR

Amazon Redshift

Apache Drill

Aster Database

Box

Cloudera Hadoop

Arquivo de texto deli-

mitado

EXASOL

Firebird

Google Analytics

Google BigQuery

Google Drive

HortonWorksHadoop

Hive

HP Vertica

IBMDB2

IBMNetezza

MapR Hadoop Hive

Microsoft Access

Microsoft Analysis Ser-

vices

Microsoft Excel

Microsoft Excel Direct

Microsoft OneDrive

Microsoft SQL Server

MySQL

OData

Oracle

Pivotal GreenplumDatabase

PostgreSQL

ProgressOpenEdge

Salesforce

SAP HANA

SAP Sybase ASE

SAP Sybase IQ

Snowflake

Spark SQL

Arquivo de estatística

Extrações do Tableau

Fontes de dados do Tableau Ser-

ver

Teradata

Arquivo de texto

Conector de dados daWeb
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Google Cloud SQL Oracle Essbase Outros bancos de dados (ODBC)

Conteúdo não compatível

Oconteúdo a seguir não émigrado para o site de destino ao usar o Content Migration Tool

e exigirá configuração adicional.

Conteúdo Ação requerida

Ampliações de
Pergunte aos
dados

Os usuários devem recriar a ampliação de Pergunte aos dados no site
de destino. Para obter mais informações, consulte Criar ampliações
que concentramPergunte aos dados a públicos específicos.

Coleções Os usuários devem recriar as coleções no site de destino. Para obter
mais informações, consulte Coleções na ajuda do Tableau Desktop.

Comentários Os usuários devem adicionar comentários novamente às exibições no
site de destino. Para obter mais informações, consulte Comentários
nas exibições na ajuda do Tableau Desktop.

Exibições per-
sonalizadas

Os usuários devem recriar exibições personalizadas no site de des-
tino. Para obter mais informações, consulte Usar exibições per-
sonalizadas na ajuda do Tableau Desktop.

Funções de
dados

Os usuários devem recriar funções de dados no site de destino. Para
obter mais informações, consulte Usar as funções de dados para vali-
dar seus dados na ajuda do Tableau Prep Builder.

Certificações
da fonte de
dados

Se você tiver as seguintes funções e recursos de site, poderá certificar
fontes de dados no site de destino.

l Creator do administrador de site

l Creator ou Explorer (pode publicar) com capacidade de Líder

de projeto no projeto que contém a fonte de dados

Para obter mais informações, consulte Usar certificação para ajudar
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usuários a encontrar dados confiáveis.

Alertas ori-
entados por
dados

Os usuários devem recriar alertas controlados por dados para painéis
e exibições no site de destino. Depois que os alertas controlados por
dados são criados, qualquer pessoa com acesso à exibição pode se
adicionar aos alertas existentes.

Para obter mais informações, consulte Enviar alertas acionados por

dados Tableau Cloud ou Tableau Server na ajuda do Tableau Desk-

top.

Descrições
para pastas de
trabalho e fon-
tes de dados

Se você for proprietário do item de conteúdo ou tiver permissões ade-
quadas, poderá editar a descrição do item no site de destino. Para
obter mais informações, consulte Adicionar ou editar descrições na
ajuda do Tableau Desktop.

Credenciais
inseridas

Para fins de segurança, o Tableau Server remove as credenciais incor-
poradas de fontes de dados durante o processo de download. Para
incluir as credenciais incorporadas ao publicar no site de destino, use
a transformação de fonte de dados de Definir Informações de cone-
xão. Para obter mais informações, consulte Planos demigração: fon-
tes de dados publicadas.

Ativos externos Atributos personalizados para ativos externos não são migrados para
o site de destino. Por exemplo, marcas, certificações, avisos de qua-
lidade de dados, descrições, permissões, contatos do usuário, tabelas
e colunas devem ser recriados. Para obter mais informações, consulte
Gerenciar permissões para ativos externos.

Agendas de
atualização da
extração

Os agendamentos de atualização de extração não podem ser migra-
dos para sites de destino do Tableau Cloud. Para atualizar os dados
em Tableau Cloud, você pode executar atualizações de extração
manualmente ou criar novos agendamentos de atualização de extra-
ção. Para obter mais informações, consulte Agendar atualizações no
Tableau Cloud.

Favoritos Os usuários devem selecionar novamente seu conteúdo favorito no
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site de destino. Para obter mais informações, consulteMarcar favo-
ritos na ajuda do Tableau Desktop.

Fluxos Para executar os fluxos em uma agenda, os usuários devem repu-
blicar os fluxos no site de destino com o Tableau Prep. Para obter mais
informações, consulte Publicar um fluxo para Tableau Server ou
Tableau Cloud na ajuda do Tableau Prep.

Atualizações
incrementais
da extração

As atualizações de extração incrementais são alteradas para atu-
alizações de extração completas no site de destino. Os usuários
devem reconfigurar atualizações incrementais no Tableau Desktop e
publique extrações no site de destino após a migração. Para obter
mais informações, consulte Atualizar extrações na ajuda do Tableau
Desktop.

Métricas Os valores históricos para métricas são removidos das exibições, e os
usuários devem recriar métricas no site de destino. Para obter mais
informações, consulte Criar e solucionar problemas demétricas.

Histórico de
revisão

Para migrar versões anteriores de pastas de trabalho para o site de
destino, os usuários devem baixar as versões que desejam manter e
republicar a pasta de trabalho no site de destino. Para obter mais infor-
mações, consulte Trabalhar com revisões de conteúdo na ajuda do
Tableau Desktop.

Assinaturas Os usuários devem se inscrever novamente em exibições e pastas de
trabalho no site de destino. Para obter mais informações, consulte
Criar uma assinatura para uma exibição ou pasta de trabalho.

Miniaturas de
pastas de tra-
balho e exi-
bições

Pastas de trabalho e exibições migradas usando o Content Migration
Tool manterão suas miniaturas originais, mesmo que o plano de migra-
ção inclua transformações que resultem nas exibições serem ren-
derizadas de forma diferente (por exemplo, se as conexões de dados
mudarem).

Para atualizar asminiaturas, edite a pasta de trabalho ou exibição no

site de destino e salve-a novamente. Para obter mais informações,

2922 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/favorites.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/favorites.htm
https://help.tableau.com/current/prep/pt-br/prep_conductor_publish_flow.htm
https://help.tableau.com/current/prep/pt-br/prep_conductor_publish_flow.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/extracting_refresh.htm#configure-an-incremental-extract-refresh
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/qs_revision_history.htm


consulte Editar exibições do Tableau naWeb na ajuda do Tableau

Desktop.

Conexões vir-

tuais

Os usuários devem recriar conexões virtuais no site de destino. Para
obter mais informações, consulte Criar uma conexão virtual.

Planos de migração: sites

A primeira etapa ao criar um plano demigração no Content Migration Tool do Tableau é

fazer logon nos sites de origem e de destino.

Na seção Sites da fase de Planejamento, você faz login nos sites de origem e destino. As

permissões das credenciais de usuário que você usa controlam os sites e projetos que você

vê ao criar um plano demigração. Você só podemigrar conteúdo ao qual o usuário tem

acesso.

Permissões e licenças necessárias

As contas de usuário usadas para fazer logon nos sites de origem e destino devem ter uma

função de Explorer ou superior e as seguintes permissões para o conteúdo que você deseja

migrar:
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l Exibição

l Baixar pasta de trabalho/Salvar como cópia

l Opcional: administrador (para selecionar pastas de trabalho, para acessar uma lista
de usuários)

Os sites de origem e destino devem ter uma licença válida do AdvancedManagement.

Para obter mais informações, consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement no

Tableau Server.

Etapa 1: fonte

Este é o ponto de partida damigração. Entre no Tableau Server , em seguida selecione o

site a ser usado como origem. Os sites são silos independentes de pastas de trabalho,

dados e listas criados no Tableau para agrupar conteúdo relacionado aos usuários sele-

cionados. Você só podemmigrar conteúdo de um site de cada vez.

Entrar no site de origem

Use as etapas abaixo para fazer logon no Tableau Cloud ou Tableau Server. Para obter

mais informações sobre como fazer login no Tableau Cloud com logon único e Tableau

comMFA, consulte Entrar no Tableau Cloud.

1. Clique em Fazer logon no Tableau.

2. Na janela de diálogoSelecionar uma conexão, selecione uma conexão salva e cli-
que emContinuar.
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Se não houver conexões disponíveis, clique emAdicionar ou editar conexões sal-
vas para adicionar uma nova conexão. Para obter mais informações, consulte Cone-
xões salvas.

3. Digite seu nome de usuário e senha e clique emEntrar.

Se o seu servidor estiver configurado para SAML ou logon único, você será redi-

recionado para a página de logon do provedor de identidade para concluir o processo

de autenticação.

4. Selecione o site que deseja usar.
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Para alterar o servidor de origem ou atualizar sua seleção de sites, clique emSelecionar
uma origem diferente.

Etapa 2: destino

Repita o processo de entrada para o site de destino (o site para o qual você estámigrando

o conteúdo).

Se você estiver migrando suas pastas de trabalho entre dois projetos nomesmo site do

Tableau, suas credenciais de entrada para os sites de origem e destino serão idênticas

(incluindo a URL do servidor e o nome do site).

Conexões salvas

Ouso de conexões salvas permite que você entre rapidamente nos sites de origem e de

destino, criando uma conexão de reutilizável. Ao adicionar uma conexão salva, você deve

especificar ométodo de logon preferencial para o seu site.

A partir de 2021.2, o Content Migration Tool oferece suporte aos seguintesmétodos de

logon:

l Tokens de acesso pessoal: permite que os usuários criem tokens de autenticação

de longa duração paramelhorar a segurança, auditoria e automação dos planos de

migração. Os tokens de acesso pessoais permitem que os usuários façam login, sem

exigir login interativo no Content Migration Tool. Para obter mais informações, con-

sulte Tokens de acesso pessoal.

l Login baseado em navegador: os usuários inserem suas credenciais e concluem

a autenticação por meio de um navegador daWeb incorporado. Essa opção pode

ser semelhante a como você normalmente se autentica no Tableau.

l Login com nome de usuário e senha: os usuários são autenticados por meio do
Content Migration Tool em vez de uma janela de navegador incorporada. Essa

opção passa credenciais para o servidor usando APIs REST do Tableau. Você pode

usar login com nome de usuário e senha para autenticar planos demigração criados
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antes da versão 2020.3 e ao solucionar problemas que impedem o uso de logon base-

ado em navegador.

Adicionar ou editar conexões salvas

Um link paraAdd or edit saved connections é exibido na parte inferior do Content Migra-
tion Tool, e ao fazer logon nos sites de origem e destino. Clicar nesse link abrirá a janela

Manage Tableau Connections.

Use as etapas abaixo para adicionar uma conexão salva:

1. Na janelaGerenciar conexões do Tableau, clique emNova conexão ou selecione
uma conexão existente para fazer alterações.

2. Digite umNome de conexão (nome para descrever seu servidor) e aURL do
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servidor.

Se você não incluir um prefixo para a URL do servidor, o Content Migration Tool

usará http:// .

3. Selecione ométodo de logon para sua conexão.

Se você estiver usando tokens de acesso pessoais, consulte Adicionar conexões sal-

vas com tokens de acesso pessoais.

4. Clique emSalvar.

Depois de criar uma conexão salva, ela será listada na janela Selecionar uma conexão, na

próxima vez que você entrar nos sites de origem e de destino.

Adicionar conexões salvas com tokens de acesso pessoais

Adicionar uma conexão salva com um token de acesso pessoal requer mais informações

do que outrosmétodos de logon. Você precisará criar um novo token de acesso pessoal

nos sites de origem e destino para começar. Os tokens de acesso pessoal não devem ser

compartilhados entre aplicativos. Para obter mais informações, consulte Tokens de acesso

pessoal.

Criar token de acesso pessoal

1. Em umnavegador daWeb, entre no site do Tableau.

2. Na parte superior da página, clique na imagem do perfil ou nas iniciais e selecione

Minhas configurações de conta.

3. Em Tokens de acesso pessoal, digite um nome descritivo para o token no campo

Nome do token e clique emCriar novo token.

4. Na janela resultante, clique emCopiar para área de transferência e feche a
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janela.

5. Cole o segredo do token em umarquivo. Armazene o arquivo em um local seguro.

Adicionar tokens de acesso pessoal

1. Na Content Migration Tool, clique emAdicionar ou editar conexões salvas.

2. Na janelaGerenciar conexões do Tableau , insira umNome de conexão e aURL
do servidor.

Se você estiver se conectando ao Tableau Cloud, deverá inserir a URL completa do

pod do seu site. Por exemplo, https://10ay.online.tableau.com. Seu pod

émostrado na primeira parte da URL do site após entrar no Tableau Cloud.

3. Insira oNome do token de acesso pessoal e oSegredo do token de acesso
pessoal, obtidos ao criar um token de acesso pessoal na seção anterior.

4. No campoNome do site, insira o nome do site conforme aparece na URL, sem espa-

ços. Isso é diferente do nome do site amigável. Por exemplo, “Site A” seria “sitea” na

URL de um navegador.

5. Clique emSalvar.

Etapa 3: continuar para a próxima etapa

Depois de fazer logon com sucesso nos sites de origem e destino, clique emNext para con-
tinuar para a seção Planos demigração: projetos de origem da fase de planejamento.

Quem pode fazer isso

Umusuário do site do Tableau com uma função Explorer ou superior. Paramigrar o con-

teúdo, você deve ter recursos deVisualizar eBaixar de trabalho/Salvar uma cópia no
site de origem e direitos de Publicação no site de destino (recursosVisualizar ePublicar)
para projetos de destino no local de destino. Para obter mais informações, consulte Per-

missões.
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Planos de migração: projetos de origem

A próxima etapa na criação de um plano demigração no Content Migration Tool do

Tableau é selecionar os projetos de origem. Projetos de origem são os projetos de onde as

pastas de trabalho e as fontes de dados publicadas serãomigradas. Os projetos que você

escolher determinam quais pastas de trabalho estão disponíveis paramigrar na próxima

etapa do plano demigração.

Etapa 1: selecionar seu projeto de origem

Há duas opções ao selecionar os projetos de origem, All ProjectseSpecific Projects:

A opçãoAll Projects seleciona todos os projetos do site de origem que você especificou

na etapa de Servidores. A opçãoSpecific Projects permite selecionar projetos espe-
cíficos do site de origem.

Observação: os projetos de origem devem conter pastas de trabalho ou fontes de

dados. Content Migration Tool nãomigrará projetos vazios.
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Você pode selecionar cada projeto individualmente ou usar o botãoSelect All e depois des-
marcar as seleções para os projetos que não deseja incluir. Se você fizer alterações no site

da origem nesta etapa, poderá usar o botãoRefresh para atualizar a lista de projetos.

Etapa 2: selecionar opções do projeto

Assim que os projetos de origem forem selecionados, selecione quais opções de projeto apli-

car para o local de destino. Existem opções para criar projetos que não existem, além de

copiar as permissões do projeto e propriedade do local de origem. Para atribuir uma nova

propriedade de conteúdo com base emmapeamentos de usuário, selecioneAplicar mape-
amentos de usuário.

l Criar projetos de destino: crie automaticamente projetos que não existem no local

de destino. Content Migration Tool não criará projetos de destino se o projeto de ori-

gem estiver vazio ou nenhuma pasta de trabalho ou origem de dados for selecionada.

Por padrão, as tentativas demigração para um projeto inexistente resultarão em uma

migração com falha.

l Copiar permissões do projeto: copie as permissões do projeto de origem omais

próximo possível.

l Copiar proprietário do projeto: copie as configurações de propriedade do projeto
do local de origem para atribuir o proprietário do projeto.

l Aplicar mapeamentos de usuário: apliquemapeamentos de usuário para atribuir
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propriedade de conteúdo dos projetos no local de destino. A propriedade do con-

teúdo não será aplicada se o projeto de destino já existir. Para obter mais infor-

mações, consulte Planos demigração: permissões e propriedade.

Etapa 3: continuar para a próxima etapa

Depois de selecionar os projetos de origem, clique emNext para continuar para a seção
Planos demigração: pastas de trabalho da fase de planejamento. Se estiver migrando pas-

tas de trabalho entre dois projetos nomesmo site do Tableau, você escolherá seu projeto

de destino na próxima seção.

Quem pode fazer isso

Umusuário do site do Tableau com uma função Explorer ou superior. Paramigrar o con-

teúdo, você deve ter recursos deVisualizar eBaixar de trabalho/Salvar uma cópia no
site de origem e direitos de Publicação no site de destino (recursosVisualizar ePublicar)
para projetos de destino no local de destino. Para obter mais informações, consulte Per-

missões.

Planos de migração: pastas de trabalho

Você fez login com êxito nos sites de origem e destino e nos projetos selecionados. A pró-

xima etapa é preparar suas pastas de trabalho paramigração.

Observação: se as pastas de trabalho ou fontes de dados incluírem extrações, leia e

compreenda as informações emMigrar pastas de trabalho e fontes de dados que

usam extrações.

Etapa 1: seleção da pasta de trabalho

Todas as pastas de trabalho no site de origem e projetos selecionados aparecerão na tela

Workbook Selection.
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Se você fizer alterações nas pastas de trabalho do site de origem enquanto nesta etapa,

poderá clicar emRefresh para atualizar as listagens de pastas de trabalho. Há váriasmanei-

ras diferentes de selecionar essas pastas de trabalho.

Seleção de pastas de trabalho específicas

Há três botões na seçãoSpecific . Qualquer opção da seção Básica incluirá imediatamente
a pasta de trabalho selecionada especificamente no plano demigração. Como alternativa,

você pode selecionar individualmente pastas de trabalho específicas clicando em cada uma

delas.
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Selecionar tudo

Esse botão selecionará ou desmarcará a seleção de todas as pastas de trabalho no site.

Se pastas de trabalho adicionais forem adicionadas ao site depois que o plano for salvo,

elas não serão automaticamente adicionadas na próxima vez em que o plano for usado.

Exibir:

Miniaturas

A exibição padrãomostra suas pastas de trabalho em visualizações emminiatura para

ajudá-lo a diferenciar cada uma delas. Nessa exibição, passar omouse sobre aminiatura

mostrará visualizações das outras planilhas e painéis dentro dessa pasta.

Lista

A exibição de lista é uma listagemmais sucinta que também fornece informações adi-

cionais, incluindo Nome da pasta de trabalho, Projeto, Versão do Tableau e Últimamodi-

ficação.

Clicar em qualquer um dos cabeçalhos de coluna classificará as pastas de trabalho apro-

priadamente. Além disso, passar omouse sobre qualquer uma das pastas de trabalho tam-

bém fornecerá uma visualização flutuante das planilhas e painéis dentro dessa pasta de

trabalho. A exibição de lista é especialmente útil se você tiver uma grande quantidade de

pastas de trabalho em um site.

Seleção baseada em regra

Use a seleçãoRule Based para escolher pastas de trabalho com base em critérios espe-

cíficos. As opções baseadas em regra criarão os critérios de seleção de pasta de trabalho a

serem usados quando o plano demigração for executado. Esteja ciente de que selecionar

"tudo" em qualquer uma das opçõesRule Based é diferente de selecionar Specific Work-
books. Uma seleção "tudo" baseada em regras sempre incluirá todas as pastas de tra-

balho, portanto, qualquer pasta de trabalho recentemente adicionada será incluída nas

migrações futuras.
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Obotão de opçãoRule Based permite selecionar Pastas de trabalho usando as seguintes
opções:

Workbooks in projects

Essemenu permite selecionar pastas de trabalho de projetos específicos.

Workbooks tagged with

Essemenu permite que você selecione pastas de trabalho por marcas.

Workbooks published by

Essemenu permite selecionar pastas de trabalho por autor.

Com cada opção, você pode selecionar demodo individual oumúltiplos clicando na opção

ao lado de cada entrada. Todas as pastas de trabalho selecionadas aparecerão na caixa

Selection Description.

Todas as seleções das pastas de trabalho

A última opção é selecionar o botão de opçãoAll Workbooks, que seleciona todas as pas-
tas de trabalho em todos os projetos do site.

Usar o botão de opçãoAll Workbooks é diferente de selecionar todas as pastas de tra-
balho usando ométodoSpecific Workbook pois ele usará todas as pastas de trabalho no
site de origem sempre que o plano demigração for usado no futuro.
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Quando estiver satisfeito com as seleções de pasta de trabalho, clique emNext.

Etapa 2: mapeamento da pasta de trabalho

Agora você podemapear suas pastas de trabalho selecionadas no arquivo de origem para

o arquivo de destino. Omapeamento permite renomear pastas de trabalho de origem, con-

forme elas sãomigradas e escolhem destinos diferentes. Tambémé possível adicionar o

mapeamento para alterar o projeto, o prefixo ou o sufixo das pastas de trabalho. Os pro-

jetos podem ser adicionados ao Destino nesta seção.

Se você não fizer alterações aqui, as pastas de trabalho selecionadas simplesmente serão

migradas com omesmo nome e nomesmo projeto que a origem. Se você não tiver definido

projetos no site de destino, eles serãomigrados no projeto Padrão. Para adicionar omape-

amento de pasta de trabalho clique no botãoAdicionar mapeamento. As opções a seguir
aparecerão na área demapeamento.
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Renomear pasta de trabalho

Essa transformação permite filtrar peloSource projeto e selecione a(s) pasta(s) de tra-

balho desejada(s) para renomear. No campoDestination , selecione para qual projeto

deseja que a pasta de trabalho seja direcionada e insira o nome desejado.

Alterar projeto

Por padrão, as pastas de trabalho sãomigradas para omesmo projeto no destino. Esse

mapeamento permite alterar o projeto de destino de todas as pastas de trabalho de um pro-

jeto de origem.

Adicionar projeto

Ao renomear a pasta de trabalho ou alterar o projeto, a opçãoAdd New permite criar um

projeto de destino sem precisar entrar no site de destino e criar o projetomanualmente. Crie
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projetos e projetos aninhados usando a caixa de diálogoAdd New .

Alterar prefixo

Isso permite remover ou substituir o prefixo de pastas de trabalho de um ou todos os pro-

jetos de origem.
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Alterar sufixo

Como omapeamento de prefixo, você pode remover ou substituir o sufixo de pastas de tra-

balho de um ou todos os projetos de origem.

Etapa 3: transformações da pasta de trabalho

Você pode alterar emodificar suas pastas de trabalho usando a etapa Transformação.

As transformaçõesmodificam suas pastas de trabalho demaneira especificada. As trans-

formações adicionais podem ser incluídas por meio de plug-ins ou serão adicionadas em

versões futuras do aplicativo. Clique nomenu suspensoAdicionar transformação para
visualizar a seleção de Transformações atualmente disponíveis.
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Selecionar qualquer uma das transformações exibirá a janela Editar transformação, per-

mitindo personalizá-la para as pastas de trabalho selecionadas. Todas as transformações

serão concluídas na ordem emque são listadas, de cima para baixo.

Para todos os tipos diferentes de transformações, há duas etapas básicas. A primeira

etapa é criar sua seleção para a transformação. Nesse caso, selecione a(s) pasta(s) de tra-

balho que deseja transformar. A área de seleção é semelhante à seção Seleção da pasta

de trabalho da fase Planejamento com todos os recursos do botão de opção de seleção

básica:Selecione/Remova a seleção de todos,Atualizar, Exibição deMiniatura e Exi-
bição de Lista . Na parte superior da lista, você podeSelect Allas pastas de trabalho, que
é uma opção para selecionar automaticamente todas as pastas de trabalho para trans-

formações futuras. Você tambémpodeAtualizar a janela de exibição da pasta de trabalho
para refletir as alterações ou atualizações no site de origem.

A segunda etapa é usar a guia de opções para inserir as seleções específicas de qualquer

transformação selecionada.
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Cada uma das transformações de pasta de trabalho tem valores diferentes a serem inse-

ridos na guia de opções, e a guia terá nomes diferentes, dependendo da transformação que

você está editando:

Substituição da URL de ação

Substitua a parte ou todas as ações de URL dentro da pasta de trabalho usando essa trans-

formação. Na guia de opções, digite o texto que deve ser correspondido e seu valor de subs-

tituição.

Tableau Software 2941

Ajuda do Tableau Server noWindows



Exemplo:

URL: www.exampledev.com

Corresponder: dev

Substituição: Prod

Resultado: www.exampleProd.com

Definir valor de parâmetro

Defina um novo parâmetro. Na guia de opções, digite o nome do parâmetro, o tipo de

dados domenu suspenso e o valor.

Remover imagens

Remova as imagens (como umamarca d'água) nas pastas de trabalho selecionadas digi-

tando no nome do arquivo na guia de opções. Há uma caixa de seleção adicional para rece-

ber um aviso durante amigração, se nenhuma imagem for encontrada.

Remover comandos de dica de ferramenta

Remova todos os comandos da dica de ferramenta das pastas de trabalho selecionadas.

Não há opções adicionais para definir a transformação.
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Substituir imagens

Substitua todas as imagens nas pastas de trabalho selecionadas. Na guia de opções, digite

o nome do arquivo da imagem antiga e o nome do arquivo da imagem de substituição. É pos-

sível usar um caminho de arquivo ou URL local para substituir as imagens.

Exemplo:

Nome de arquivo: C:\file\image.png

URL da imagem de substituição: http://www.e-
xampledev.com/replacementImage.png

Visibilidade de controle de zoom

Configura omodo de visibilidade domenu suspenso:Automático, Mostrar ao focalizar
ouOcultar na guia de opções.

Substituição de URL da página da Web

Substitua parte ou toda URL de página daWeb usada em painéis usando essa trans-

formação. Na guia de opções, digite o texto que deve ser correspondido e seu valor de subs-

tituição.
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Exemplo:

URL: www.exampledev.com

Corresponder: dev

Substituição: Prod

Resultado: www.exampleProd.com

Etapa 4: transformações da fonte de dados

A próxima etapa no planejamento de suas pastas de trabalho para amigração da empresa

são suas transformações de fonte de dados. Ela é semelhante à etapa Transformações da

pasta de trabalho. Elas são para fontes de dados em pacote dentro das pastas de trabalho.

As fontes de dados publicadas sãomanipuladas em uma etapa diferente do processo.

Clique nomenu suspensoAdicionar transformação e as seguintes opções aparecerão:
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Selecionar qualquer transformação de fonte de dados exibirá a janela Editar transformação,

permitindo personalizá-la para as fontes de dados selecionadas. Todas as transformações

serão concluídas na ordem emque são listadas, de cima para baixo.

Para todos os tipos diferentes de transformações de fonte de dados, há duas etapas bási-

cas. A primeira etapa é inserir os critérios de correspondência da fonte de dados desejada.

Dependendo de qual tipo de conexão você selecionar, mais campos aparecerão na guiaCri-
térios de correspondência.

Tableau Software 2945

Ajuda do Tableau Server noWindows



Clique emVisualizar conexões deOrigem para localizar quaisquer conexões que cor-

respondam aos critérios inseridos.
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A segunda etapa é usar a guia de opções para inserir as seleções específicas de qualquer

transformação selecionada.
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Cada uma das transformações da fonte de dados tem valores diferentes a serem inseridos

na guia de opções:

Definir fórmula de cálculo

Na guia de opções, você pode substituir o cálculo de uma coluna.
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Definir Informações de conexão

Na guiaNovos valores de conexão, insira ométodo de autenticação e os detalhes da
conexão para a nova fonte de dados. Dependendo de qual tipo de conexão você selecionar,

mais campos aparecerão

A partir da versão 2022.1, selecione o tipo de conexão do Tableau Server (Fonte de
dados publicada) para alterar a fonte de dados publicada de uma pasta de trabalho. Isso
pode reduzir as etapasmanuais necessárias aomigrar pastas de trabalho entre ambientes

do Tableau, por exemplo, promovendo conteúdo desde o desenvolvimento até a produção.

Para alterar a fonte de dados publicada, selecione uma fonte de dados nomenu suspenso e

insira o nome de usuário do Tableau para autenticação. O usuário deve existir no site de

destino e ter o recurso Conectar para a fonte de dados publicada.

l Para fontes de dados baseadas em arquivo, os usuários acessarão a pasta de tra-

balho e verão os dados com base nas permissões do usuário do Tableau espe-

cificado.

l Para todas as outras fontes de dados, os usuários são solicitados a fornecer suas pró-

prias credenciais de banco de dados quando a exibição ou a pasta de trabalho são car-

regadas.

Se o nome de usuário do Tableau não for especificado, somente os usuários com o recurso

Conectar poderão ver os dados na pasta de trabalho.

Definir SQL personalizado

Na guia Novo SQL personalizado, insira o nome da consulta SQL personalizada que você

desejamodificar paraCorresponder nome da consulta. O nome da consulta deve cor-

responder ao nome da consulta SQL personalizada da camada física da fonte de dados. Se
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esses nomes não corresponderem, a transformação falhará. Para obter mais informações

sobre amodelagem de dados e a camada física, consulte Omodelo de dados do Tableau.

Depois de inserir o nome da consulta, insira oSQL personalizado desejado no campo de
texto. Esteja ciente de que o SQL personalizado pode afetar negativamente o desempenho

de suas pastas de trabalho, se usado incorretamente.

Remover extração

Não há guia de opções para essa transformação. Basta digitar as informaçõesMatch Cri-
teria e a extração será removida durante amigração.

Além disso, em cada uma das transformações, é possível inserir anotações na seçãoCom-
ments no lado esquerdo da janelaEdit Transformation.

Aplicar credenciais salvas

Obsoleto na versão 2022.3. Em vez disso, use a transformação de fonte de dadosDefinir

informações de conexão.

Na guia de opções, insira oNome de usuário do Tableau e oNome de usuário de cre-
denciais salvas correspondente para a conexão de dados. Você só pode aplicar cre-
denciais salvas para conexões de dados existentes na página Configurações de conta no

site do Tableau. Para obter mais informações, consulte Gerenciar credenciais salvas para

as conexões de dados.
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Etapa 5: opções de publicação

A etapa final na fase de Pastas de Trabalho é selecionar opções de publicação e criar trans-

formações paramarcas, agendamentos de atualização de extração e permissões.

Redefinir seleções de painel

Essa opção desmarca todos os objetos em painéis.

Substituir pastas de trabalho mais recentes

Semarcada, uma pasta de trabalho serámigradamesmo que ela substitua uma pasta de

trabalho que tenha sido criada aomesmo tempo oumais recentemente que a pasta de tra-

balhomovida

Copiar permissões de pasta de trabalho

Quando selecionada, a ferramenta demigração tentará corresponder as permissões da

pasta de trabalho de origem omais próximo possível.
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Copiar Agendas de atualização de extrações

Quando selecionada, a ferramenta demigração tentará definir os agendamentos de atu-

alização de extração de pasta de trabalho de destino para agendamentos correspondentes

ao nome da origem.

Obsevação: os agendamentos de atualização de extração não podem ser criados no

Tableau Cloud. Esta opção não está disponível se o destino for um site do Tableau

Cloud. Para obter mais informações, consulte Limitações demigração.

Copiar proprietário da pasta de trabalho

Copie as configurações do proprietário da pasta de trabalho do local de origem para atribuir

o proprietário da pasta de trabalho. Se não estiver selecionado, o usuário da Content Migra-

tion Tool receberá a propriedade da pasta de trabalho no local de destino.

Aplicar mapeamentos de usuários

Apliquemapeamentos de usuário para atribuir propriedade de conteúdo. Selecione esta

opção se houver diferenças na sintaxe do nome de usuário no local de destino. Para obter

mais informações, consulte Planos demigração: permissões e propriedade.

Opção de adição

Clique nomenu suspensoAdd Option para os diferentes tipos de transformações que
você pode adicionar:
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Para todos os tipos diferentes de transformações, há duas etapas básicas. A primeira etapa

é criar sua seleção para a transformação. Nesse caso, selecione a(s) pasta(s) de trabalho

que deseja transformar. A área de seleção é semelhante à seção Seleção da pasta de tra-

balho da fase Planejamento com todos os recursos do botão de opção de seleção básica:

Select/Unselect All,Refresh, Thumbnail Display e List Display. Na parte superior da
lista, você podeSelect Allas pastas de trabalho, que é uma opção para selecionar auto-
maticamente todas as pastas de trabalho para transformações futuras. Você tambémpode

Atualizar a janela de exibição da pasta de trabalho para refletir as alterações ou atu-
alizações no site de origem.
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A segunda etapa é usar a guia de opções para inserir as seleções específicas de qualquer

transformação selecionada.Observação: a guia de opções terá nomes diferentes, depen-
dendo da transformação que você está editando.

Adicionar marcas

Isso permite adicionar uma oumaismarcas à pasta de trabalho. Se você focalizar omouse

sobre um rótulo inserido anteriormente, um “X” azul aparecerá para permitir a exclusão.
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Remover marcas

Isso permite adicionar uma oumaismarcas à pasta de trabalho. Se você focalizar omouse

sobre um rótulo inserido anteriormente, um “X” azul aparecerá para permitir a exclusão.

Você tambémpode optar por remover amarca das pastas de trabalho de origem ou de des-

tino.
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Aplicar Agendas de atualização de extrações

Aqui você pode aplicar as agendas de atualização de extração de destino às pastas de tra-

balhomigradas. A lista de agendas geradas é do destino.

Obsevação: os agendamentos de atualização de extração não podem ser criados no

Tableau Cloud. Esta opção não está disponível se o destino for um site do Tableau

Cloud. Para obter mais informações, consulte Limitações demigração.
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Definir permissões

Essa transformação é editar as permissões das pastas de trabalho selecionadas. Insira um

Grupo ou Usuário e, em seguida, clique emAdd. Ajuste as permissões conforme desejado.
As quatro opções diferentes sãoAllow a permissão,Deny a permissão, Inherit oumanter
oSource Value.

Tableau Software 2957

Ajuda do Tableau Server noWindows



Definir Gerar miniatura como

Isso permite que você defina oUsuário ouGrupo para ser usado para gerar dados espe-

cíficos do usuário naminiatura da pasta de trabalho, após a implantação. Cada opção tem

ummenu suspenso para selecionar o usuário ou grupo desejado.
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Etapa 6: continuar para a próxima etapa

Depois de selecionar as pastas de trabalho e preferências, clique emNext para continuar
para a seção Planos demigração: fontes de dados publicadas da fase de planejamento.

Quem pode fazer isso

Umusuário do site do Tableau com uma função Explorer ou superior. Paramigrar o con-

teúdo, você deve ter recursos deVisualizar eBaixar de trabalho/Salvar uma cópia no
site de origem e direitos de Publicação no site de destino (recursosVisualizar ePublicar)
para projetos de destino no local de destino. Para obter mais informações, consulte Per-

missões.

Planos de migração: fontes de dados publicadas

A próxima etapa da fase de criação de um plano demigração no Content Migration Tool do

Tableau é selecionar, mapear e adicionar as transformações às fontes de dados publicadas.

O processo émuito semelhante à etapa Pastas de trabalho da fase de planejamento, prin-

cipalmente a etapa demapeamento da fonte de dados.
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Observação: se as pastas de trabalho ou fontes de dados incluírem extrações, leia e

compreenda as informações emMigrar pastas de trabalho e fontes de dados que

usam extrações.

Etapa 1: seleção

Iniciando a fase Fontes de dados publicadas do plano demigração, você selecionará quais-

quer fontes de dados que desejar incluir no plano demigração:

As fontes de dados serão selecionadas somente nomomento damigração. Existem dois

métodos de seleção. Usar Specific Data Sources para escolher uma oumais fontes de
dados publicadas. Clique emRefresh para recarregar a lista de fontes de dados publi-

cadas.

A segunda opção éAll Data Sources, que seleciona todas as fontes de dados no site de
origem.

Etapa 2: mapeamento

A próxima etapa émapear suas fontes de dados de origem para o novo destino. É seme-

lhante à funcionalidade domapeamento das pastas de trabalho.
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Se você não fizer alterações aqui, as fontes de dados selecionadas simplesmente serão
implantadas com o mesmo nome e projeto que a origem. Para adicionar o mapeamento da
fonte de dados, clique em Add Mapping. As opções a seguir aparecerão na área de mape-
amento.

A entrada tem as seguintes opções:

Excluir

Clicar no linkDelete excluirá esta entrada demapeamento.

Nome

Utilize omenuName para selecionar a fonte de dados que desejamapear. É possível sele-

cionar (All Selected Data Sources) para escolher todas as fontes de dados.

Projeto

OProject é o projeto dos nomes da fonte de dados associados.

Nome de destino

Por padrão, o Content Migration Tool usará omesmoDestination Name(Same As
Source), mantendo o nome original no arquivo de origem, mas você pode digitar um novo

nome aqui para a pasta de destino.
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Projeto de destino

Se seus projetos de destino já foram criados em seu site, você pode escolher em qual pro-

jeto colocar suas pastas de trabalhomigradas ou clicar emAdd New para criar um novo

projeto. Você pode criar diferentes destinos do projeto para fontes de dados individuais.

Namaioria das situações, se houver várias entradas demapeamento para uma única fonte

de dados, um erro de validação será exibido e deverá ser corrigido para continuar. Há uma

exceção importante para isso: uma fonte de dados pode corresponder a uma seleção espe-

cífica e a uma entrada demapeamento de todo o projeto. Nesta instância, a entradamais

específica será usada.

Ao concluir todo omapeamento necessário da fonte de dados, clique emNext para con-
tinuar.

Etapa 3: transformações da fonte de dados

É possível modificar suas fontes de dados utilizando a opção de transformação. Clique em

Add Transformation para ver a lista de transformações disponíveis.
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Selecionar qualquer transformação da fonte de dados abre a janelaEdit Transformation.
Use isso para personalizar as fontes de dados selecionadas. As transformações são exe-

cutadas na ordem emque são listadas, de cima para baixo.

Para amaioria das transformações de fonte de dados, há duas etapas básicas. A primeira

etapa é inserir osMatch Criteria para a fonte de dados desejada. Dependendo de qual tipo
de conexão você selecionar, mais campos aparecerão na guiaMatch Criteria.
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A segunda etapa depende do tipo de transformação que você está adicionando. Cada uma

das transformações da fonte de dados tem valores diferentes a serem inseridos na

segunda guia.

Você pode incluir notas na seçãoComments à esquerda da janelaEdit Transformation
para cada uma das transformações que adicionar.

Substituir Nome de tabela/esquema

Na guiaOptions, é possível substituir toda ou parte do nome de uma tabela ou de um
esquema.

Definir fórmula de cálculo

Na guiaNew Calculation Formula, você pode substituir o cálculo de uma coluna.
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Definir informação de conexão

Na guiaNovos valores de conexão, insira ométodo de autenticação e os detalhes da
conexão para a nova fonte de dados. Dependendo de qual tipo de conexão você selecionar,

mais campos aparecerão

Definir SQL personalizado

Na guiaNew Custom SQL, digite qualquer SQL personalizado na área de texto desejada.
Esteja ciente de que o SQL personalizado pode afetar negativamente o desempenho de

suas pastas de trabalho, se usado incorretamente.

Remover extração

Não há a guiaOptions para essa transformação. Digite as informações deMatch Criteria
e a extração será removida durante amigração.
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Usar o Tableau Bridge

Não há a guiaOptions para essa transformação. Digite as informações e fontes de dados
deMatch Criteria que estejam dentro de uma rede privada (inacessível à Internet pública)

e poderão ser atualizadas com o Tableau Bridge.

O site de destino do Tableau Cloud deve estar com o Tableau Bridge configurado, antes de

migrar fontes de dados. Para obter informações sobre o Tableau Bridge, consulte Usar o

Tableau Bridge na Ajuda do Tableau Cloud. Após amigração, as fontes de dados pre-

cisarão receber uma agenda de atualização pelo Tableau Cloud.

Aplicar credenciais salvas

Obsoleto na versão 2022.3. Em vez disso, use a transformação de fonte de dadosDefinir

informações de conexão.

Na guia de opções, insira oNome de usuário do Tableau e oNome de usuário de cre-
denciais salvas correspondente para a conexão de dados. Você só pode aplicar cre-
denciais salvas para conexões de dados existentes na página Configurações de conta no

site do Tableau. Para obter mais informações, consulte Gerenciar credenciais salvas para

as conexões de dados.

Etapa 4: opções de publicação

A etapa final da fase Fonte de dados publicadas é criar transformações para permissões e

marcas e finalizar as opções de publicação específicas das fontes de dados.
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Substituir fontes de dados mais recentes

Se selecionada, uma fonte de dados será publicadamesmo que substitua uma fonte de

dados que foi atualizadamais recentemente.

Copiar permissões de fonte de dados

Quando selecionada, a ferramenta demigração tentará corresponder as permissões da

fonte de dados publicada de origem omais próximo possível.

Copiar Agendas de atualização de extrações

Quando selecionada, a ferramenta demigração tentará definir a agenda de atualização de

extração de fonte de dados de destino para agendamentos correspondentes ao nome da ori-

gem.

Obsevação: os agendamentos de atualização de extração não podem ser criados no

Tableau Cloud. Esta opção não está disponível se o destino for um site do Tableau

Cloud. Para obter mais informações, consulte Limitações demigração.
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Copiar proprietário de fonte de dados

Copie as configurações do proprietário da fonte de dados do local de origem para atribuir o

proprietário da fonte de dados. Se não for selecionado, o usuário do Content Migration Tool

recebe a propriedade da fonte de dados no local de destino.

Aplicar mapeamentos de usuários

Apliquemapeamentos de usuário para atribuir propriedade de conteúdo. Selecione esta

opção se houver diferenças na sintaxe do nome de usuário no local de destino. Para obter

mais informações, consulte Planos demigração: permissões e propriedade.

Opções de adição

Clique nomenu suspensoAdd Option para os diferentes tipos de transformações que
você pode adicionar:

Para todos os tipos diferentes de transformações, há duas etapas básicas. A primeira

etapa é criar sua seleção para a transformação. Nesse caso, selecione a fonte de dados

que você deseja transformar. Na parte superior da lista, você pode selecionarApply to all
published data sources, que é uma opção para selecionar automaticamente todas as fon-
tes de dados para transformações futuras. Você tambémpodeRefresh a janela de exi-

bição da fonte de dados para refletir as alterações ou atualizações no site de origem.
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A segunda etapa é inserir as seleções específicas da transformação selecionada.

Remover marcas

Após selecionar as fontes de dados das quais deseja remover marcas, digite asmarcas que

deseja remover no campo na parte inferior e clique emAdd. Nesta tela, você tambémpode

optar por remover das fontes de dados de origem ou de destino. Se desejar remover uma

marca inserida anteriormente, clique nela e pressione a tecla Excluir.
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Adicionar marcas

Após selecionar as fontes de dados desejadas, insira asmarcas que deseja atribuir no

campo na parte inferior e clique emAdd. Se desejar remover umamarca, clique nela e
pressione a tecla Excluir.

2970 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



Além disso, em cada uma das transformações, é possível inserir anotações na seçãoCom-
ments no lado esquerdo da janela Editar transformação.

Aplicar agendas de atualização de extração

Essa transformação aplica agendamentos de atualização de extração de destino a fontes de

dadosmigradas. A lista de agendas geradas é do destino.

Obsevação: os agendamentos de atualização de extração não podem ser criados no

Tableau Cloud. Esta opção não está disponível se o destino for um site do Tableau

Cloud. Para obter mais informações, consulte Limitações demigração.
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Definir permissões

Oúltimo tipo de transformação é editar as permissões das fontes de dados selecionadas.

Insira umGrupo ou Usuário e clique emAdd. Ajuste as permissões conforme desejado. As
quatro opções diferentes sãoAllow a permissão,Deny a permissão, Inherit oumanter o
Source Value.
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Etapa 5: continuar para a próxima etapa

Quando estiver pronto, clique emNextpara ir para a seção Planos demigração: permissões
e propriedade da fase de planejamento.

Quem pode fazer isso

Umusuário do site do Tableau com uma função Explorer ou superior. Paramigrar o con-

teúdo, você deve ter recursos deVisualizar eBaixar de trabalho/Salvar uma cópia no
site de origem e direitos de Publicação no site de destino (recursosVisualizar ePublicar)
para projetos de destino no local de destino. Para obter mais informações, consulte Per-

missões.

Planos de migração: permissões e propriedade

OContent Migration Tool permite replicar as permissões de pastas de trabalho e fontes de

dados para ambientes do Tableau em domínios de rede diferentes ou têm diferenças na sin-

taxe de nome de usuário ou grupo. Você poderá criar mapeamentos de permissões do usu-

ário para personalizar e proteger o conteúdo depois de ter sido publicado no local de
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destino. Osmapeamentos são aplicados seCopy Project Permissions,Copy Work-
book Permissions ouCopy Data Source Permissions foram selecionados ante-

riormente na fase de planejamento, juntamente comAplicar mapeamentos de usuário.

Para obter mais informações, consulte Planos demigração: projetos de origem, Planos de

migração: pastas de trabalho e Planos demigração: fontes de dados publicadas.

Limitações de mapeamento

l OContent Migration Tool interromperá o processo demigração se não encontrar o

usuário ou o grupomapeado no local de destino. Osmapeamentos subsequentes de

permissão do usuário ou do grupo não são verificados após a primeira falha, e o

plano deve ser executado novamente.

l OContent Migration Tool não pode replicar permissões se o conteúdo de origem

tiver permissões para vários usuários e grupos com nomes idênticos. Isso só ocorre

quando há nomes duplicados de usuários ou grupos provenientes de domínios sepa-

rados.

Etapa 1: adicionar mapeamento

Para adicionar omapeamento de permissões, clique emAdd Mapping e selecione se qui-
ser alterar o nome de um domínio, usuário ou grupo, ou importar osmapeamentos de um

arquivo de valores separados por vírgula (CSV). Se o Content Migration Tool não puder

corresponder a uma permissão no local de destino, o conteúdo de origem não será

migrado.
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Mapeamento de domínio

Omapeamento de permissões do domínio aplica-se a todos os usuários e grupos no local

de destino. Se você não tiver certeza sobre o domínio de origem ou destino, verifique as

páginas do usuário e do grupo no site do Tableau. Se o provisionamento de usuários local

foi selecionado, o domínio deverá ser especificado como local.

Mapeamento de usuário

Omapeamento de permissões de usuário preenche automaticamente uma lista de usuários

dos locais de origem e destino usando a sintaxe domain\user. Você não pode inserir e sal-

var os nomes de usuários que não existem.
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Observação: aomigrar entre projetos nomesmo site, o local de destino e a lista de
usuários serão osmesmos. Você pode usar mapeamentos para atualizar a pro-

priedade do conteúdo de User_A para User_B no site.

Mapeamento de grupo

Omapeamento de permissões de grupo preenche automaticamente uma lista de usuários

dos locais de origem e destino usando a sintaxe domain\group. Você não pode inserir e

salvar os nomes de grupos que não existem.

Importar mapeamentos de um arquivo CSV

A partir da versão 2021.4, você pode importar um arquivo CSV contendomapeamentos de

domínio, usuário e grupo para preparar rapidamente seus dados paramigração. A impor-

tação demapeamentos pode reduzir as etapasmanuais necessárias para executar um

plano demigração, permitindo que você crie e edite seusmapeamentos emmassa fora do
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Content Migration Tool. Para importar mapeamentos, selecione Importar do arquivo no
menu Adicionar mapeamento.

Requisitos de formato do arquivo CSV

Quando você criar um arquivo CSV para importação demapeamentos, certifique-se de que

o arquivo atenda aos requisitos de formatação:

l Oarquivo não inclui os cabeçalhos da coluna. OTableau presume que cada linha

representa ummapeamento.

l Oarquivo contém três valores separados por vírgula por linha: tipo demapeamento,

domínio/usuário/grupo de origem e domínio/usuário/grupo de destino.

l Inclua o domínio para nomes de usuário e grupos se o servidor usar autenticação do

Active Directory ou "local" se um armazenamento de identidades local é usado.

Você deve especificar "domínio", "usuário" ou "grupo" para o tipo demapeamento, con-

formemostrado na tabela a seguir. As colunas de origem e destino fornecem sintaxe de

exemplo para Active Directory e um armazenamento de identidade local. Os valores reais

no arquivo CSV variam dependendo da sua organização.

Tipo de mapeamento Fonte Destino

domain <domain> <domain>

user <domain>\<user name>

local\<user name>

<domain>\<user name>

local\<user name>

grupo <domain>\<group name>

local\<group name>

<domain>\<group name>

local\<group name>

Importar mapeamentos de permissões do usuário

Para importar mapeamentos de permissões do usuário no Content Migration Tool:
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1. CliqueAdicionar mapeamento e selecione Importar do arquivo.

2. Na janela de diálogo, clique emExportar CSV para exportar um arquivo .csv con-

tendo todos os usuários e grupos do site de origem. Edite o arquivo resultante em um

editor de texto para adicionar mapeamentos para o site de destino.

Se você já tiver um arquivo demapeamento, pule para a etapa 3.

Observação: o arquivo CSV exportado não inclui domínios do site de origem.

Os domínios devem ser adicionadosmanualmente ao CSV para criar mape-

amentos de domínio.

3. Clique em Importar mapeamentos e selecione o arquivo demapeamento que
deseja importar.

OContent Migration Tool irá validar osmapeamentos para erros ao importar o arquivo. Se

forem detectados erros, você deverá corrigir cada erro no arquivo CSV e, em seguida,

importá-lo novamente.

Exemplo de importação de CSV

Oexemplo a seguir mostra um arquivo CSV que contém os vários tipos demapeamento.

user,local\hwilson,companyx.lan\henry.wilson

user,local\jjohnson,companyx.lan\janna.johnson

user,local\mkim,companyx.lan\michele.kim

user,local\fsuzuki,companyx.lan\fred.suzuki

user,local\awang,companyx.lan\alan.wang

user,local\snguyen,companyx.lan\susan.nguyen

user,local\lrodriguez,companyx.lan\laura.rodriguez

user,local\agarcia,companyx.lan\ashley.garcia

group,local\All Users,companyx.lan\All Users

group,local\Finance Team,companyx.lan\Finance Group

domain,dev.mycompany,prod.mycompany
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Uma janela de visualização é exibida durante a importação do CSV quemostra osmape-

amentos removidos, adicionados ou atualizados, inalterados e ignorados. Verifique se as

alterações demapeamento estão corretas e clique emAceitar.
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Depois que osmapeamentos são importados com sucesso, você pode editar, excluir ou alte-

rar a ordem domapeamento conforme descrito na Etapa 2.

Etapa 2: alterar a ordem de mapeamento

Depois que ummapeamento de permissões for criado, você pode alterar a ordem usando

as opçõesUp ouDown para determinar quando ele será usado durante amigração.
Quando um domínio, usuário ou grupo for usado em ummapeamento de permissões, quais-

quer mapeamentos de permissões subsequentes para o domínio, usuário ou grupo de ori-

gem serão ignorados.

No exemplo abaixo, as permissões de User_A sãomapeadas para User_B. OContent

Migration Tool vai ignorar o segundomapeamento de permissões, pois o User_A já foi

usado.

No exemplo abaixo, o primeiromapeamento de permissões associa o domínio de todos os

usuários a prod. OContent Migration Tool vai ignorar o segundomapeamento de per-

missões, pois o User_A já foi usado.

Etapa 3: continuar para a próxima etapa

Quando estiver pronto, clique emNext para ir para a seção Planos demigração: scripts de
migração da fase de planejamento.
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Quem pode fazer isso

Umusuário do site do Tableau com uma função Explorer ou superior. Paramigrar o con-

teúdo, você deve ter recursos deVisualizar eBaixar de trabalho/Salvar uma cópia no
site de origem e direitos de Publicação no site de destino (recursosVisualizar ePublicar)
para projetos de destino no local de destino. Para obter mais informações, consulte Per-

missões.

Planos de migração: scripts de migração

A próxima etapa da criação de um plano demigração no Content Migration Tool do

Tableau é criar os scripts que você deseja executar com o plano antes ou depois damigra-

ção.

Etapa 1: pré-migração

Uma seçãoRun Pre Migration da tela é dedicada a scripts que serão executados antes
damigração.

Cada campo tem um ícone de ajuda de onde você pode obter informações ao passar o cur-

sor sobre ele. Para começar com seus scripts de pré-migração, selecioneEnable, que
então ativará os campos abaixo.

Working Directory

Este é o diretório de trabalho do script. O diretório padrão é amesma pasta do plano de

migração. Clique no botão Procurar para selecionar uma pasta diferente. O botãoReset
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restaura a pasta de plano demigração atual como sendo o diretório de trabalho.

Run

Essemenu suspenso permite que você escolha executar um script personalizado ou um exe-

cutável com parâmetros.

Command Executable

Se você selecionouExecutable with Parameters nomenuRun , este campo aparecerá.

Este é o caminho de arquivo para o comando executável para executar antes damigração.

Digite diretamente ou utilize o botão Procurar para localizar o executável. Este é um campo

obrigatório.

Command Parameters

Se você selecionouExecutable with Parameters nomenu suspenso Executar, este
campo aparecerá. Insira os parâmetros da linha de comando aqui para utilizar com o

comando executável.

Script

Se você selecionouCustom script nomenuExecutar , digite o script de pré-migração

aqui. Ele será executado como umarquivo *.cmd. Este é um campo obrigatório.

Etapa 2: pós-migração

Ametade da telaRun Post Migration é dedicada a scripts que serão executados após a
migração.
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Cada campo tem um ícone de ajuda de onde você pode obter informações ao passar o cur-

sor sobre ele. Para começar com seus scripts de pós-migração, selecioneEnable, que
então ativará os campos abaixo.

Working Directory

Este é o diretório de trabalho do script. O diretório padrão é amesma pasta do plano de

migração. Clique no botão Procurar para selecionar uma pasta diferente. O botãoReset
restaura a pasta de plano demigração atual como sendo o diretório de trabalho.

Run

Essemenu suspenso permite que você escolha executar um script personalizado ou um

executável com parâmetros.

Command Executable

Se você selecionouExecutable with Parameters nomenuRun , este campo aparecerá.

Este é o caminho de arquivo para o comando executável para executar antes damigração.

Digite diretamente ou utilize o botão Procurar para localizar o executável. Este é um campo

obrigatório.

Parâmetros de comando

Se você selecionouExecutable with Parameters nomenuRun , este campo será exi-

bido. Insira os parâmetros da linha de comando aqui para utilizar com o comando
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executável.

Script

Se você selecionouCustom script nomenuRun , insira o script de pós-migração aqui. Ele

será executado como umarquivo *.cmd. Este é um campo obrigatório.

Etapa 3: prosseguir para a próxima etapa

Quando você estiver pronto, clique emNext.

Quem pode fazer isso

Umusuário do site do Tableau com uma função Explorer ou superior. Paramigrar o con-

teúdo, você deve ter recursos deVisualizar eBaixar de trabalho/Salvar uma cópia no
site de origem e direitos de Publicação no site de destino (recursosVisualizar ePublicar)
para projetos de destino no local de destino. Para obter mais informações, consulte Per-

missões.

Planos de migração: opções de planejamento

A última etapa da criação de um plano demigração no Content Migration Tool do Tableau é

a configuração das opções de plano.

Etapa 1: Configurar opções

Tableau Software 2985

Ajuda do Tableau Server noWindows



OPlan Name é o nome do plano como ele aparecerá no Content Migration Tool. É reco-

mendado utilizar um nome de usuário amigável para o seu plano.

Seguem as opções disponíveis:

l Refresh Extracts After MigrationSe selecionada, as extrações de dados serão
atualizadas imediatamente após amigração se o Content Migration Tool detectar

que teriam sidomodificadas durante amigração. Clique no linkFilter para excluir tre-

chos específicos. Para obter mais informações, consulte Excluir as atualizações da

extração abaixo.

l Automatically create Extract Refresh Schedules that do not Exist: Cria auto-
maticamente agendas de extração de destino inexistentes. Se a opção não estiver

selecionada, as agendas de origem que não existem no servidor de destino não

serão copiadas.

l Continue Migration if Workbook or Data Source Fails: semarcada, os erros de
migração de uma pasta de trabalho ou fonte de dados não farão com que amigração

pare. Os erros serão registrados e amigração continuará. Erros durante o controle

da versão sempre interromperão amigração.

l Continuar a migração se o mapeamento de permissão ou propriedade
falhar: semarcado, erros ao copiar permissões ou propriedade não farão com que a

migração pare. Os erros serão registrados e amigração continuará.

Excluir atualizações de extração

Clicando Filtro ao lado deAtualizar extrações após a migração, você pode escolher as
pastas de trabalho ou fontes de dados publicadas que não serão atualizadas auto-

maticamente. Use os botões de seta para selecionar os itens que deseja excluir e clique

emOK.
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Etapa 2: controle de versão

Essas opções permitem evitar a perda das pastas de trabalho existentes no site de destino

que podem ser substituídas pelas pastas de trabalhomigradas.
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SelecioneEnable para salvar versões anteriores do seu conteúdo. Você pode optar por

arquivar pastas de trabalho e/ou fontes de dados publicadas. Quando o controle de versão

é ativado, você precisa selecionar um projeto nomenuArchive To que lista todos os pro-
jetos no seu site de destino. Recomendamos a criação de um projeto de arquivo separado

para armazenar seu conteúdo com versão. Clique no botão atualizar para exibir todos os

projetos que foram adicionados oumodificados no site.

Etapa 3: salvar plano

Depois de selecionar as opções do plano, clique emSave Plan para salvar seu plano para
uso futuro. O plano será salvo na pasta Documents\Tableau Content Migration

Tool Plans na suamáquina local.

Etapa 4: continuar para a próxima etapa

Quando estiver pronto, clique emVerify & Run para encerrar a fase de Planejamento e
preparar-se para executar o plano.

Quem pode fazer isso

Umusuário do site do Tableau com uma função Explorer ou superior. Paramigrar o con-

teúdo, você deve ter recursos deVisualizar eBaixar de trabalho/Salvar uma cópia no
site de origem e direitos de Publicação no site de destino (recursosVisualizar ePublicar)
para projetos de destino no local de destino. Para obter mais informações, consulte Per-

missões.
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Migrar pastas de trabalho e fontes de dados que usam extrações

Os usuários do Tableau Server podem publicar extrações que são cópias ou subconjuntos

dos dados originais. Essas extrações podem ser incorporadas em uma pasta de trabalho ou

em uma fonte de dados. Por padrão, quando você usa o Content Migration Tool do Tableau

paramigrar uma pasta de trabalho ou fonte de dados que contém uma extração, essa extra-

ção émigrada junto com a pasta de trabalho ou fonte de dados que a contém. OContent

Migration Tool fornece algumas opções para controlar esse comportamento:

l Alternar para uma conexão ao vivo

Adicione a transformaçãoRemover extração ao plano demigração para remover a
extração da pasta de trabalho ou fonte de dados durante amigração. Como sempre,

a pasta de trabalho de origem ou a fonte de dados não serámodificada. A cópia da

pasta de trabalho ou fonte de dadosmigrada para o site de destino terá a extração

removida dela. Isso alterna a conexão de dados de volta para uma conexão ao vivo.

l Atualizar extrações após a migração

Habilite a opçãoAtualizar extrações após a migração em seu plano demigração

para ter uma tarefa de atualização de extração imediata agendada após a pasta de

trabalho ou a fonte de dados ser migrada.

Não é recomendável usar a opçãoAtualizar extrações após a migração se o
plano demigração tambémusar a transformaçãoDefinir informações de conexão
para apontar para um conjunto de dados diferente (por exemplo, um servidor de

banco de dados ou banco de dados diferente). Ao alterar as informações de conexão

para apontar para diferentes dados e usar a opçãoAtualizar extrações após a
migração, isso pode expor dados involuntariamente, de uma forma que haja um pos-

sível problema de segurança.

Para obter mais informações, consulte Opção 3: atualizar extrações após amigração.
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Alterar conexões de dados que usam extrações

As conexões de dados do Tableau são conexões em tempo real que consultam dire-

tamente uma fonte de dados ou são extrações de uma fonte de dados. As extrações são

cópias ou subconjuntos dos dados originais e podem ser incorporadas em uma pasta de tra-

balho ou fonte de dados. Quando presente, osmodos de exibição consultarão dados da

extração em vez da fonte de dados subjacente.

Normalmente, você desejarámodificar a conexão da fonte de dados durante amigração,

para que ela aponte para um banco de dados diferente no servidor de destino do que apon-

tava no servidor de origem.

Por exemplo, se estiver migrando uma pasta de trabalho do site de preparo para o site de

produção, provavelmente desejará atualizar as conexões de dados dentro da pasta de tra-

balho para se conectar ao banco de dados de produção. Implemente isso usando a trans-

formaçãoDefinir informações de conexão no plano demigração. Agora você tem um

plano demigração que copia uma pasta de trabalho da preparação para a produção e atu-

aliza as conexões de dados para apontar para o banco de dados de produção.

Se sua pasta de trabalho usar uma extração, será necessário trabalho adicional. Nesse

cenário, a pasta de trabalho serámigrada e a conexão de dados ao vivo atualizada. No

entanto, as exibições aindamostrarão dados do banco de dados de preparo, pois ele ainda

contém a extração do banco de dados de preparo - copiado do site de origem (preparado).

Há algumasmaneiras de fazer isto.

Opção 1: usar fontes de dados publicadas

Altere as pastas de trabalho para que elas usem fontes de dados publicadas. Dessa forma,

a extração será gerenciada como parte da fonte de dados publicada, e amigração de atu-

alizações para as pastas de trabalho que usam essa fonte de dados poderá ser simplificada

ao não ter que se preocupar com a conexão ao banco de dados dinâmico ou à extração de

dados.
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Opção 2: remover a extração durante a migração

Adicione uma transformaçãoRemover extração ao plano demigração. Isso removerá a

extração da pasta de trabalho, alternando a fonte de dados para uma conexão em tempo

real.

Opção 3: atualizar a extração após a migração

Use a opçãoAtualizar extrações após a migração do seu plano demigração. Isso
migrará a extração junto com a pasta de trabalho, mas agendará uma tarefa de atualização

de extração imediata para essa pasta de trabalho após a concluir a migração.

Essa opção geralmente não é recomendada quando usada em combinação com uma trans-

formaçãoDefinir informações de conexão devido a possíveis problemas de segurança

que podem ser apresentados.

O problema é que a pasta de trabalhomigrada no on your site de destino aindamostrará os

dados de extração (origem) antigos do período entre a conclusão damigração e a con-

clusão da tarefa de atualização da extração. Se a tarefa de atualização de extração falhar,

os dados de extração/de origem antigos permanecerão até que a extração seja atualizada.

Em um cenário como descrito acima, migrar de um ambiente de preparação para de pro-

dução, isso pode ser aceitável, mas você deve estar ciente de que os usuários das pastas de

trabalho talvez não estejam cientes de que a pasta de trabalho estámostrando dados anti-

gos/de preparação porque ela já foi migrada e a extração ainda não foi atualizada.

Em outros cenários, em que você pode usarDefinir informações de conexão para alterar
conexões de dados e apontar para um conjunto diferente de clientes os dados de cliente,

isso pode gerar sérios problemas de segurança, em que a extração da pasta de trabalho

contém dados de um cliente diferente até que a extração tenha sido atualizada após amigra-

ção.

Umamaneira de solucionar esse problema é implementar umamigração de duas etapas.

Essa abordagem exige que você crie dois planos demigração, uma para cada etapa
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descrita abaixo, e garanta que as pastas de trabalho e as fontes de dados tenham uma

extração atualizada antes de serem disponibilizadas.

l Etapa 1: migre o conteúdo para um projeto no site de destino ao qual apenas os

administradores tenha acesso. Essa migração permite usar a opção Atualizar a
extração após a migração junto com a transformação Definir informações de
conexão para atualizar a conexão de dados, pois nenhum usuário não autorizado

terá uma oportunidade de visualizar os dados antigos, mesmo se a atualização de

extração falhar.
l Etapa 2: ao concluir a etapa 1 e confirmar que há uma atualização de extração bem-
sucedida, execute um segundo plano de migração para migrar o conteúdo do des-

tino da etapa 1 para o destino final, no qual ele fica visível para os usuários finais.

Quem pode fazer isso

Umusuário do site do Tableau com uma função Explorer ou superior. Paramigrar o con-

teúdo, você deve ter recursos deVisualizar eBaixar de trabalho/Salvar uma cópia no
site de origem e direitos de Publicação no site de destino (recursosVisualizar ePublicar)
para projetos de destino no local de destino. Para obter mais informações, consulte Per-

missões.

Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau

OContent Migration Tool do Tableau inclui um utilitário de linha de comando para a exe-

cução demigrações, tabcmt-runner.exe, localizado na pasta de instalação. A pasta

de instalação padrão é: %PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau Content Migra-

tion Tool.

Observação: o utilitário tabcmt-runner.exe não é omesmo da linha de comando
tabcmt.cmd utilizado para configurar o aplicativo gráfico do Content Migration Tool.

Para obter mais informações sobre o tabcmt.cmd, consulte Utilização da interface

de linha de comando do Content Migration Tool do Tableau.

Uso:
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l tabcmt-runner [options] <plan_file.tcmx>

l tabcmt-runner license --remove

l tabcmt-runner license <new license key>

l tabcmt-runner license <license file path> [--passphrase=<license file passphrase>]

l tabcmt-runner encryption --reset

l tabcmt-runner encryption <new_key>

l tabcmt-runner improvement [on|off]

l tabcmt-runner --help

l tabcmt-runner --version

l tabcmt-runner script-warning [on|off]

Opções:

l --version

l --help

l --quiet

l --info

l --logfile=VALUE

l --src-user=VALUE

l --src-password=VALUE

l --dest-user=VALUE

l --dest-password=VALUE

l --https=VALUE

l --allow-scripts

Run Plan

Executa um plano demigração imediatamente.

tabcmt-runner [options] <plan file>

Opções disponíveis:

l --logfile=<file name> define o nome do arquivo como saída de log para
l --https=<secure|legacy> define o modo HTTPS
l --quiet desabilita o registro em log para stdout
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l --src-user=<username> define o nome de usuário da conexão de origem
l --src-password=<password> define a senha da conexão de origem
l --dest-user=<username> define o nome de usuário da conexão de destino
l --dest-password=<password> define a senha da conexão de destino

Códigos de saída:

l 0 indica que a migração foi bem-sucedida.

l 1 indica que a migração foi bem-sucedida, mas as mensagens de aviso foram regis-
tradas.

l 2 indica que a migração falhou. Erros específicos serão incluídos na saída do log.

Show Plan Summary

Mostra um resumo do plano demigração e depois sai.

tabcmt-runner --info <plan file>

help

Mostra as informações de uso do utilitário da linha de comando.

tabcmt-runner --help

version

Mostra as informações de versão da versão atual do aplicativo.

tabcmt-runner --version

encryption

Redefine a chave de criptografia ou especifica uma nova. Especifique a chave de crip-

tografia antes de usar o utilitário tabcmt-runner, mesmo que já tenha feito isso a partir

da interface do usuário da Content Migration Tool.

tabcmt-runner encryption <new_key> | --reset

improvement

Valor padrão: on
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Habilita ou desabilita a coleta de informações de uso anônimas pelo aplicativo. Essas infor-

mações são completamente anônimas e são enviadas periodicamente para o Tableau para

nos ajudar amelhorar o Content Migration Tool.

Exemplos

Mostra se o programa demelhoria está habilitado ou desabilitado:

tabcmt-runner improvement

Habilita ou desabilita o programa demelhoria:

tabcmt-runner improvement <on|off>

license

Descontinuado em julho de 2022.

Este comando é aplicável somente para licenças herdadas. Gerencia uma licença antiga do

aplicativo do usuário atual. Ao usar uma chave herdada, para usar o utilitário tabcmt-run-

ner, você deve ativar a licença usando esse comando, mesmo que o tenha ativado a partir

da interface do usuário da Content Migration Tool.

Exemplos

Mostra as informações da licença atual:

tabcmt-runner license

Define/ativa uma chave de série ou uma chave de licença off-line:

tabcmt-runner license <key>

Remove/desativa a licença atual:

tabcmt-runner license --remove

Define/ativa usando um arquivo de licença:

tabcmt-runner license <file path> [--passphrase=<password>]
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script-warning

Valor padrão: on

Mostra umamensagem de aviso ao executar um plano demigração que inclui scripts de

migração.

Observação: este comando atualiza sua seleção na página Configurações. Para
obter mais informações, consulte Configurações do Content Migration Tool do

Tableau.

Exemplos

Mostra se o aviso de script está ativado ou desativado.

tabcmd-runner script-warning

Ativar ou desativar o aviso de script

tabcmd-runner script-warning <on|off>

Se ativado, você deve incluir a opção--allow-scripts para executar planos demigra-

ção.

tabcmd-runner --allow-scripts <plan file>

Quem pode fazer isso

Para usar o executor de console, você deve ter o seguinte:

l Permissões de administrador na máquina Content Migration Tool.

l Uma conta de usuário do site do Tableau com uma função Explorer (Explorador) ou
superior.

l Permissões Exibir e baixar pasta de trabalho/Salvar uma cópia no site de origem.

l Direitos de publicação no site de destino.
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Exemplo: scripting do plano de migração

Observação: este tópico inclui um script de amostra que você pode usar como base

para criar scripts de umamigração de vários planos que atenda as suas necessidades e

ambiente. Este script deve ser usado somente como umexemplo, e não ser executado

no estado em que se encontra. Para obter informações sobre como usar o executor do

console, consulte Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau.

O utilitário de linha de comando do Content Migration Tool do Tableau para executar migra-

ções pode ser usado para automatizar a execução de um plano demigração de um agen-

dador externo (como o Agendador de tarefas doWindows) ou de um script personalizado. O

executor do console só executa um plano demigração (armazenado em umarquivo .edt)

por vez. Se você tiver um grupo de planos demigração que deseja executar como um

grupo, poderá usar um script personalizado em combinação com o executor do console do

Content Migration Tool.

O exemplo abaixo é gravado no PowerShell e usa o executor do console para executar uma

lista de planos demigração como umgrupo.

O exemplo de código a seguir demonstra:

l A execução de vários planos de migração como um grupo usando o executor do con-
sole.

l Opcionalmente, suspenda a implantação do grupo de planos imediatamente quando
qualquer migração única do grupo falhar.

l O uso do código de saída do executor do console para determinar se a migração
falhou ou registrou avisos.

# List of migration plans to execute as a group.

$planFiles = @(

'customer 1.tcmx',

'customer 2.tcmx'

)

Tableau Software 2997

Ajuda do Tableau Server noWindows



# True of false whether to continue with the next plan if a

migration fails.

$continueOnFailure = $false

# Path to the CMT console runner executable

$runnerExe = 'C:\Program Files (x86)\Tableau\Tableau Content

Migration Tool\tabcmt-runner.exe'

# Store the exit code from the previously run migration plan.

$lastResult = -1

# Loop through and run each migration plan one at a time.

$planFiles | % {

$file = $_

if ($lastResult -ge 2 -and -not($continueOnFailure)) {

Write-Warning "Skipping plan because previous migration fai-

led. `nSkipped plan: $file"

return

}

Write-Verbose "Running migration plan: $file"

& $runnerExe $file

$lastResult = $LASTEXITCODE

if ($lastResult -ge 2) {

Write-Error "Migration failed. See output or log file for

error details.`nPlan: $file" -ErrorAction 'Continue'

}

elseif ($lastResult -eq 1) {

Write-Warning "Migration completed with warnings. See output

or log file for warning details.`nPlan: $file"

}
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}

Quem pode fazer isso

Para criar planos demigração, você deve ter todos o seguinte:

l Permissões de administrador na máquina Content Migration Tool.

l Uma conta de usuário do site do Tableau com uma função Explorer (Explorador) ou
superior.

l Permissões Exibir e baixar pasta de trabalho/Salvar uma cópia no site de origem.

l Direitos de publicação no site de destino.

Utilização da interface de linha de comando do Content Migration Tool do
Tableau

OContent Migration Tool do Tableau inclui uma interface de linha de comando,

tabcmt.cmd, localizada na pasta de instalação. A pasta de instalação padrão é

%PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau Content Migration Tool (Windows de

32 bits) ou %PROGRAMFILES(x86)%\Tableau\Tableau Content Migration

Tool(Windows de 64 bits).

Observação: o utilitário tabcmt.cmd não é omesmo do executor do console do Con-
tent Migration Tool, tabcmt-runner.exe. O executor do console é um utilitário de

linha de comando separado, usado para executar migrações da linha de comando.

Para obter informações sobre como usar o executor do console do Content Migration

Tool, consulte Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau.

Aqui estão os comandos que podem ser usados com a linha de comando tabcmt:

l migrar
l help
l update
l version
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migrar

Abre um arquivo de plano demigração na etapa demigração naGUI:

tabcmt migrate <plan file>

help

Mostra a ajuda geral sobre a interface da linha de comando e os comandos disponíveis.

Exemplos

Mostra todos os comandos disponíveis:

tabcmt help

Mostra a ajuda e a utilização de um comando específico:

tabcmt help <command>

license

Descontinuado em julho de 2022.

Este comando é aplicável somente para licenças herdadas. Gerencia a licença do apli-

cativo do usuário atual.

Exemplos

Mostra as informações da licença atual:

tabcmt license

Remove/desativa a licença atual:

edt license remove

Define/ativa uma chave de série ou uma chave de licença off-line:

tabcmt license <key>

Define/ativa usando um arquivo de licença:
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tabcmt license <file path> [--passphrase=<password>]

update

Gerencia as opções de atualizações de aplicativos.

Exemplos

Mostra as configurações de atualização atuais:

tabcmt update

Habilita ou desabilita as notificações automáticas de atualização:

tabcmt update --disabled=<true|false>

Configura a URL para detectar/baixar atualizações de:

tabcmt update --url=<url>

Habilita ou desabilita a exibição de atualizações beta. Define como falso paramostrar

somente atualizações de versão estáveis.

tabcmt update --beta=<true|false>

version

Mostra as informações de versão da versão atual do aplicativo.

tabcmt version

Quem pode fazer isso

Para usar a interface de linha de comando, você deve ter o seguinte:

l Permissões de administrador na máquina Content Migration Tool.

l Uma conta de usuário do site do Tableau com uma função Explorer (Explorador) ou
superior.

l Permissões Exibir e baixar pasta de trabalho/Salvar uma cópia no site de origem.

l Direitos de publicação no site de destino.
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Configurações do Content Migration Tool do Tableau

As configurações padrão do Content Migration Tool do Tableau funcionam namaioria dos

casos, mas você pode alterá-las se necessário ou se estiver trabalhando com o Suporte do

Tableau e for solicitado a fazer alterações.

Para exibir ou atualizar as configurações do Content Migration Tool:

1. Abra o Content Migration Tool.

2. Clique emHelp > Settings. A caixa de diálogo Configurações é aberta:
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Diagnostics—Clique emOpen Log Folder para abrir o local de registros. Aqui você
pode exibir e compactar os registros se precisar enviá-los ao Tableau. Para obter

mais informações, consulte Arquivos de registro do Content Migration Tool do

Tableau.
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SelecioneEnable Network Tracing se estiver trabalhando com o Suporte e for soli-

citado a incluir um rastreamento de rede nos registros. Isso se aplica até você des-

marcar a opção ou reiniciar o Content Migration Tool.

Security- A chave de criptografia é gerada automaticamente na instalação. Se você

alterar a chave de criptografia, todos os planos demigração com senhas inseridas cri-

adas com a chave anterior não poderão ser abertos. Se você tiver várias instalações

do Content Migration Tool do Tableau e quiser compartilhar os planos demigração,

precisará verificar se a chave de criptografia usada em cada instância da ferramenta

é amesma.

Migration Scripts– Por padrão, um aviso é exibido ao executar um plano demigra-

ção que inclui scripts demigração ou executáveis. Outros usuários podem editar

esses arquivos, portanto, verifique se eles estão seguros antes de executar amigra-

ção. Ativar e desativar essa configuração tambématualizará sua preferência de

aviso para o console runner. Para obter mais informações, consulte Utilização do

Runner de console Content Migration Tool do Tableau.

Tuning- Em quase todos os casos, você pode deixar esses conjuntos para os

padrões. Se você estiver trabalhando com o Suporte, talvez seja solicitado a alterar

essas configurações.

Temporary Files- Selecione um local para arquivos temporários se desejar alterar o

padrão. Este é o local em que o conteúdo é copiado durante umamigração. Talvez

você queira alterá-lo se o local padrão não tiver espaço suficiente paramanter tem-

porariamente o conteúdomigrado.

Networking- SelecionarAllow Legacy HTTPS Connections fornece a capa-
cidade de se conectar a instalações do Tableau Server executadas com con-

figuraçõesHTTPSmais antigas (por exemplo, SSL v3). Isso não é recomendado.

Quem pode fazer isso

Normalmente, as tarefas listadas acima só podem ser feitas por um usuário com acesso de

administrador namáquina em queContent Migration Tool está instalado.
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Arquivos de registro do Content Migration Tool do Tableau

OContent Migration Tool do Tableau gera arquivos de registro ao executar migrações. Isso

pode ser útil para solucionar problemas.

Observação: para obter informações sobre todas as configurações do Content Migra-
tion Tool, consulte Configurações do Content Migration Tool do Tableau.

Content Migration Tool Local do arquivo de registro

Para localizar os arquivos de registro do Content Migration Tool de dentro do Content Migra-

tion Tool:

1. Inicie o Content Migration Tool.

2. Clique emHelp eSettings:

3. Na caixa de diálogoSettings , clique emOpen Log Folder:
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Uma janela é aberta com os arquivos de registro.

Se estiver trabalhando com o Suporte do Tableau e for solicitado a enviar os arquivos de

registro, você deve compactar os arquivos antes de enviá-los. Para obter mais informações

sobre como enviar arquivos de registro para o Tableau, consulte a Base de dados de conhe-

cimento do Tableau.

Quem pode fazer isso

Normalmente, as tarefas listadas acima só podem ser feitas por um usuário com acesso de

administrador namáquina.

Registro de atividade

Se você temTableau Server com o AdvancedManagement, os arquivos de log de ati-

vidades são gravados na pasta de logs do vizportal no disco rígido local para análises e

auditorias adicionais. Por exemplo, na pasta /var/opt/tableau/tableau_ser-

ver/data/tabsvc/logs/vizportal/, procure um arquivo chamadocepp-cano-

nical-events_*.log.

Com o registro de atividades, você pode:

l Visualizar dados detalhados de eventos para Tableau Server.

l Capturar informações de conformidade e acompanhe quem está fazendo o quê em

seus sites do Tableau.
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l Auditar alterações de permissões, incluindo:

l Adicionar or remover usuários de um grupo.

l Mover uma parte do conteúdo de um projeto para outro.

l Alterar explicitamente as permissões em uma parte do conteúdo.

Você pode acompanhar os eventos de alteração de permissões que são essenciais

para implementar um livro robusto de controles em seu ambiente do Tableau. Esses

controles são úteis para casos de uso de conformidade.

Complemente as informações fornecidas pelo Admin Insights e Admin Views para ras-

trear a atividade do site e asmétricas de uso.

Todos os eventos incluem um carimbo de data/hora e o ID da pessoa que executou o

evento. Se relevante, a ID do conteúdo afetado é incluído no evento.

Você pode usar ferramentas como Splunk ou Amazon Cloudwatch para examinar o

registro de atividades. Você pode usar essas ferramentas para consultar campos de

registro e responder a perguntas como:

l Quais foram as últimas 10 ações realizadas por um determinado usuário.

l Quem realizou um evento pela última vez em um conteúdo.

l Qual foi a última ação realizada em um conteúdo.

Permissões de auditoria usando os registros de atividades

Quaisquer alterações nas permissões explícitas de conteúdo, bem como nosmodelos

padrão de permissão (como omodelo de permissão da pasta de trabalho de um projeto) são

ações gravadas no registro de atividades. Essas ações incluem:

l Alterações nas permissões explícitas e nosmodelos de permissão padrão por meio

da interface do usuário da caixa de diálogo de permissões.

l Alterações em permissões explícitas emodelos de permissão padrão por meio da
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API REST (especificamente, as APIs "add" e "delete". Para obter mais informações,

consulte Métodos de permissões).

l Ações do sistema que indiretamente resultam emuma alteração nas permissões. As

ações do sistema que podem alterar as permissões explícitas incluem as realizadas

quando um conteúdo é excluído, o sistema excluirá automaticamente todas as per-

missões associadas a ele.

Apenas as alterações nasRegras do usuário e Regras do grupomencionadas aqui fazem

parte dosRegistros do histórico de auditoria de Permissões e quaisquer alterações em

outras partes do cálculo não são incluídas. Quaisquer alterações nas regras de permissões

explicitamente atribuídas são salvas em registros. Rastreamos:

l Quando amudança foi feita.

l A ID do usuário que fez a alteração.

l A ID do site em que a alteração foi feita.

l A ID e o tipo do conteúdo em que a alteração foi feita.

l Qual foi a mudança (quais são os novos valores de capacidade).

Para obter mais informações sobre permissões efetivas versus explícitas, consulte Per-

missões efetivas.

Formato de registro

Cada ação que é uma alteração de permissões explícita receberá uma entrada de registro.

Cada entrada de registro é estruturada em um formato JSON, com chaves específicas

representando diferentes partes das informações. Cada entrada de registro contém duas

partes: metadados sobre a ação e qual foi a ação. As entradas do registros de atividades

nos registros não são formatadas nem as chaves classificadas em nenhuma ordem espe-

cífica.
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Metadados sobre a ação

Osmetadados sobre a ação incluem informações sobre quando e onde a ação ocorreu,

bem como qual usuário executou a ação. Osmetadados terão as seguintes chaves:

ver: a versão dos dados namensagem e o formato dos dados. A partir de 1.1.0. O primeiro

dígito pode ser incrementado se esse esquema geral de dados for alterado, o segundo se a

mensagem específica de armazenamento for alterada (ou seja, alterarmos apenas como os

dados de log são armazenados) e o terceiro se houver uma alteração ininterrupta.

l ts: carimbo de data e hora, UTC ISO8601, terminando comZ incluindomilis-

segundos.

l tz: Fuso horário local do host, como https://www.timeanddate.com/time/zones/.

l hn: nome do host do serviço que emitiu o evento. Como é sempre vizportal, isso é dei-

xado em branco.

l svc: produto ou serviço que esta linha de registro representa (o valor será "Tableau

Server").

l status: o estado em que a solicitação está: "TENTATIVA" ou "SUCESSO".

l k: o tipo de evento que está sendo registrado. Os possíveis valores incluem:

l CreatePermissionsAuditEvent - ocorre quando as permissões são adicionadas

por meio de APIs REST Add Permissions

l UpdatePermissionsAuditEvent - ocorre ao alterar permissões explícitas por

meio da interface do usuário da caixa de diálogo de permissão. Isso tambémé

usado quando a ação "excluir" é selecionada na IU da caixa de diálogo de per-

missão.

l UpdatePermissionTemplatesAuditEvent - ocorre ao alterar modelos de per-

missões explícitas por meio da interface do usuário da caixa de diálogo de
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permissão. Isso tambémé usado quando a ação "excluir" é selecionada na IU

da caixa de diálogo de permissão.

l DeleteAllPermissionsAuditEvent - ocorre quando o sistema exclui permissões

como resultado de uma ação diferente, como quando um conteúdo é excluído,

seus registros de permissão explícita também são excluídos.

l DeletePermissionsAuditEvent - ocorre ao excluir permissões por meio de

APIs REST de permissões de exclusão.

l v: os dados específicos do evento que está sendo registrado.

Ação

A ação em si contém informações sobre qual parte do conteúdo teve suas permissões alte-

radas, quais recursos foram alterados e para quais valores os recursos foram alterados. O

tipo de ação se enquadra na chave k acima, emais informações se enquadram na tecla v.

As chaves para essas informações em v são as seguintes. Nem todos os campos são obri-

gatórios, alguns se aplicam apenas a determinados valores das chaves "k".

l p: os dados de permissões, este contémmais dados JSON:

l authorizableType: o tipo de conteúdo que teve suas permissões alteradas. Os valo-

res são "PROJECT", "WORKBOOK", etc.

l contentIds: uma lista dos IDs de conteúdo que tiveram suas permissões alteradas.

l templateType: este valor está presente quando omodelo de tipo de conteúdo de um

projeto é alterado. Por exemplo, se os valores forem "WORKBOOK", etc.

l explicitPermissions : uma lista de dados JSON contendo quais recursos e para qual

beneficiário

l granteeType: "Grupo" ou "Usuário".

l granteeId: a ID do usuário ou grupo para o qual as permissões foram alteradas.
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l capacidade: um JSON para identificar o recurso que foi alterado

l id: a ID do recurso, mapeia para as IDs nos recursos da tabela postgres.

l value: o nome do recurso conforme encontrado nos recursos da tabela post-

gres.

l valor: o valor para o qual o recurso foi alterado. Os valores podem incluir "GROUP_

DISALLOW", "GROUP_ALLOW", "USER_DISALLOW" e "USER_ALLOW".

l unspecifiedPermissions: permissões que são alteradas de Permitir/Negar para não

especificadas por meio da interface do usuário da caixa de diálogo de permissão.

l granteeType: "Grupo" ou "Usuário".

l granteeId: a ID do usuário ou grupo para o qual as permissões foram alteradas.

l capacidade: um JSON para identificar o recurso que foi alterado

l id: a ID do recurso, mapeia para as IDs nos recursos da tabela postgres.

l value: o nome do recurso conforme encontrado nos recursos da tabela

postgres.

l valor: o valor para o qual o recurso foi alterado. Em unspecifiedPermissions,

esse valor é sempre "unspecified".

l au: dados JSON que representam qual usuário autenticado realizou a ação.

l siteId: ID do site ao qual pertence o usuário.

l userId: id do usuário que realizou a ação. Um valor de 0 significa que o sistema

fez esta ação, não um usuário real.

Referência do tipo de evento do registro de atividades

As tabelas a seguir descrevem os tipos e atributos de eventos do registro de atividades.
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Atributos comuns a todos os tipos de eventos

Nome do Atributo Tipo Descrição

traceUuid cadeia de
caracteres

UUID gerado automaticamente idêntico em todos
os eventos em um lote, como várias permissões
alteradas por uma única ação do usuário

actorUserId inteiro ID de usuário inteiro do usuário que executou a
ação que iniciou o evento

eventTime cadeia de
caracteres

Sequência de data/hora

impersonatedUserId inteiro ID de usuário inteiro do usuário que é representado
para executar a ação que iniciou o evento, se a
representação ocorreu

serviceName cadeia de
caracteres

Nome do serviço que emitiu o evento (por exemplo,
vizportal, vizqlserver, sitesaml [fora do monolito])

siteLuid cadeia de
caracteres

Site LUID do site do Tableau onde o evento ocorreu

Tipos de eventos

Tipo de
evento

Nome do Atri-
buto

Tipo Descrição

delete_per-
missions_
grantee

granteeId inteiro O identificador inteiro do beneficiário.

delete_per-
missions_
grantee

granteeType cadeia de
caracteres

O tipo de Beneficiário, usuário ou
grupo.

update_per-
missions

permissionType cadeia de
caracteres

O tipo de permissão, explícita ou não
especificada.
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update_per-
missions

authorizableType cadeia de
caracteres

O tipo de conteúdo que teve suas per-
missões alteradas, como projeto ou
pasta de trabalho.

update_per-
missions

contentId inteiro A ID inteiro do conteúdo que teve as
permissões atualizadas.

update_per-
missions

capabilityId inteiro A ID inteira do recurso. Um recurso é a
capacidade de realizar determinada
ação em uma parte específica do con-
teúdo, como exibir, filtrar, baixar ou
excluir.

update_per-
missions

capabilityValue cadeia de
caracteres

Uma cadeia de caracteres que des-
creve o recurso.

update_per-
missions

granteeId inteiro O identificador inteiro do beneficiário.

update_per-
missions

granteeType cadeia de
caracteres

O tipo de Beneficiário, usuário ou
grupo.

update_per-
missions

granteeValue cadeia de
caracteres

O valor de permissões atualizado,
como 'permissão de usuário' ou 'per-
missão de grupo'.

create_per-
missions

authorizableType cadeia de
caracteres

O tipo de conteúdo que teve suas per-
missões alteradas, como projeto ou
pasta de trabalho.

create_per-
missions

contentId inteiro A ID inteiro do conteúdo que teve as
permissões atualizadas.

create_per-
missions

capabilityId inteiro A ID inteira do recurso. Um recurso é a
capacidade de realizar determinada
ação em uma parte específica do con-
teúdo, como exibir, filtrar, baixar ou
excluir.
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create_per-
missions

capabilityValue cadeia de
caracteres

Uma cadeia de caracteres que des-
creve o recurso.

create_per-
missions

granteeId inteiro O identificador inteiro do beneficiário.

create_per-
missions

granteeType cadeia de
caracteres

O tipo de Beneficiário, usuário ou
grupo.

create_per-
missions

granteeValue cadeia de
caracteres

O valor de permissões atualizado,
como 'permissão de usuário' ou 'per-
missão de grupo'.

delete_per-
missions

authorizableType cadeia de
caracteres

O tipo de conteúdo que teve suas per-
missões alteradas, como projeto ou
pasta de trabalho.

delete_per-
missions

contentId inteiro A ID inteiro do conteúdo que teve as
permissões atualizadas.

delete_per-
missions

capabilityId inteiro A ID inteira do recurso. Um recurso é a
capacidade de realizar determinada
ação em uma parte específica do con-
teúdo, como exibir, filtrar, baixar ou
excluir.

delete_per-
missions

capabilityValue cadeia de
caracteres

Uma cadeia de caracteres que des-
creve o recurso.

delete_per-
missions

granteeId inteiro O identificador inteiro do beneficiário.

delete_per-
missions

granteeType cadeia de
caracteres

O tipo de Beneficiário, usuário ou
grupo.

delete_per-
missions

granteeValue cadeia de
caracteres

O valor de permissões atualizado,
como 'permissão de usuário' ou 'per-
missão de grupo'.
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delete_all_
permissions

authorizableType cadeia de
caracteres

O tipo de conteúdo que teve suas per-
missões alteradas, como projeto ou
pasta de trabalho.

delete_all_
permissions

contentId inteiro A ID inteiro do conteúdo que teve as
permissões atualizadas.

update_per-
missions_
template

permissionType cadeia de
caracteres

O tipo de permissão, explícita ou não
especificada.

update_per-
missions_
template

authorizableType cadeia de
caracteres

O tipo de conteúdo que teve suas per-
missões alteradas, como projeto ou
pasta de trabalho.

update_per-
missions_
template

templateType cadeia de
caracteres

O tipo de modelo de permissão usado
para alterar permissões, como pasta
de trabalho ou fonte de dados.

update_per-
missions_
template

contentId inteiro A ID inteiro do conteúdo que teve as
permissões atualizadas.

update_per-
missions_
template

capabilityId inteiro A ID inteira do recurso. Um recurso é a
capacidade de realizar determinada
ação em uma parte específica do con-
teúdo, como exibir, filtrar, baixar ou
excluir.

update_per-
missions_
template

capabilityValue cadeia de
caracteres

Uma cadeia de caracteres que des-
creve o recurso.

update_per-
missions_
template

granteeId inteiro O identificador inteiro do beneficiário.

update_per- granteeType cadeia de O tipo de Beneficiário, usuário ou
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missions_
template

caracteres grupo.

update_per-
missions_
template

granteeValue cadeia de
caracteres

O valor de permissões atualizado,
como 'permissão de usuário' ou 'per-
missão de grupo'.

Sistema de gerenciamento de chaves do Tableau Server

OTableau Server tem três opções de Sistema de gerenciamento de chaves (KMS) que per-

mitem ativar a criptografia em repouso. Uma é a opção local que está disponível com todas

as instalações do Tableau Server. Duas opções adicionais exigemAdvancedManagement

(antes chamado de Server Management Add-on), mas permitem que você use umKMS

diferente.

A partir da versão 2019.3, o Tableau Server adicionou essas opções KMS: 

l Um KMS local que está disponível com todas as instalações. Isso está descrito
abaixo.

l Um KMSbaseado em AWS, que vem como parte do Advanced Management. Para
obter detalhes, consulte Sistema de gerenciamento de chaves da AWS.

A partir da versão 2021.1, o Tableau Server adicionou outra opção de KMS: 

l Um KMSbaseado em Azure, que vem como parte do Advanced Management. Para
obter detalhes, consulte Azure Key Vault.

KMS local do Tableau Server

OKMS local do Tableau Server usa o recurso de armazenamento de segredos descrito em

Gerenciar segredos do servidor para criptografar e armazenar a chave principal de extra-

ção. Nesse cenário, o repositório de chaves Java atua como a raiz da hierarquia de chaves.

O repositório de chaves Java é instalado com o Tableau Server. O acesso à chave principal

é gerenciado por mecanismos de autorização do sistema de arquivos nativos pelo sistema

operacional. Na configuração padrão, o KMS local do Tableau Server é usado para extra-
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ções criptografadas. A hierarquia de chaves do KMS local e as extrações criptografadas são

ilustradas aqui:

Solucionar problemas de configuração

Configuração incorreta em vários nós

Emuma configuração de vários nós para o AWS KMS, o comando tsm security kms

status pode relatar status íntegro (OK), mesmo que outro nó no cluster esteja configurado

incorretamente. A verificação de status KMS relata apenas sobre o nó em que o processo

do Controlador de administração do Tableau Server está sendo executado e não relata os

outros nós do cluster. Por padrão, o processo do Controlador de administração do Tableau

Server é executado no nó inicial do cluster.

Portanto, se outro nó estiver configurado incorretamente, demodo que o Tableau Server

não possa acessar a AWS CMK, esses nós podem relatar estados de erro para vários ser-

viços, que não seriam iniciados.

Se alguns serviços não iniciarem após definir o KMS comomodo AWS, execute o comando

a seguir para reverter para omodo local: tsm security kms set-mode local.
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Gerar novamente a RMK e a MEK no Tableau Server

Para gerar novamente a chave principal raiz e as chaves principais de criptografia no

Tableau Server, execute o comando tsm security regenerate-internal-

tokens.

Sistema de gerenciamento de chaves da AWS

OTableau Server tem três opções de Sistema de gerenciamento de chaves (KMS) que per-

mitem ativar a criptografia em repouso. Duas delas exigemAdvancedManagement (Ser-

ver Management Add-on), enquanto um local está disponível com todas as instalações do

Tableau Server.

A partir da versão 2019.3, o Tableau Server adicionou essas opções KMS: 

l Um KMS local que está disponível com todas as instalações. Para obter detalhes,
consulte Sistema de gerenciamento de chaves do Tableau Server.

l Um KMSbaseado em AWS, que vem como parte do Advanced Management. Isso
está descrito abaixo.

A partir da versão 2021.1, o Tableau Server adicionou outra opção de KMS: 

l Um KMSbaseado em Azure, que vem como parte do Advanced Management. Para
obter detalhes, consulte Azure Key Vault.

Como lançamento da versão 2019.3, o Tableau Server é compatível com o sistema de

gerenciamento de chaves AWS (KMS) como parte do AdvancedManagement.

AWSKMS para criptografia em repouso

OAWS KMS está disponível como parte do AdvancedManagement no Tableau Ser-

ver. Para obter mais informações, consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement

no Tableau Server.

Se a empresa estiver implantando a Criptografia de extração de dados em repouso, opci-

onalmente, é possível configurar o Tableau Server para usar o AWS como o KMS para
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criptografia de extração. Para habilitar o AWS KMS, implante o Tableau Server no AWS

EC2. No cenário do AWS, o Tableau Server usa a chave principal do cliente (CMK) do AWS

KMS para gerar uma chave de dados AWS. OTableau Server usa a chave de dados AWS

como chave principal raiz para todas as extrações criptografadas. No entanto, mesmo se

configurado para o AWS KMS, o repositório de chaves Java nativo e o KMS local ainda são

usados para o armazenamento seguro de segredos no Tableau Server. OAWS KMS só é

usado para criptografar a chave principal raiz para extrações criptografadas.

O uso do AWS para criptografar a chave principal raiz oferece asmelhores propriedades de

segurança, pois não armazena a chave principal nasmesmas permissões que as extrações.

A hierarquia de chaves do Tableau Server é configurada com o AWS KMS

Configurar o AWSKMS para extrações criptografadas do Tableau Server

Para usar a chave principal do cliente (CMK) AWS para criptografar a chave raiz na hie-

rarquia do KMS do Tableau Server, configure o Tableau Server conforme descrito nesta

seção.

Antes de começar, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:
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l O Tableau Server deve ser implantado no AWSEC2

l O Tableau Server deve ser configurado com uma licença do Advanced Management.
Consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement no Tableau Server.

l Você deve ter o controle administrativo de uma chave principal do cliente (CMK) cri-
ada no Serviço de gerenciamento de chaves AWS

Etapa 1: Criar a CMK e definir política de chave para o Tableau Server no AWS

Os seguintes procedimentos são realizados no serviço do AWS KMS. As referências são

incluídas na documentação do AWS.

1. Crie a CMK que você usará para o Tableau Server. Consulte o tópico AWS,Criação
de chaves.

2. Atualize a função IAM da instância do servidor.

OTableau Server deve autenticar com o AWS KMS usando a função IAM da ins-

tância. A função precisa ter uma política anexada a ela. A política deve fornecer as

permissões da instância para chamar as ações "GenerateDataKey" e "Des-

criptografar" na CMK. Consulte Funções IAM para Amazon EC2..

Em uma implantação de vários nós do Tableau Server, todos os nós do servidor

devem estar em execução nas funções que têm essa política (ou equivalente) ane-

xada. É possível atribuir a mesma função a todos os nós do cluster.

3. No mínimo, a CMK deve ter uma política de chave em que o Effect está definido
como Allow o Prinicpal (a função IAM que está anexada às instâncias do ser-
vidor) o Action: GenerateDataKey e o Decrypt. Consulte Uso das políticas
de chave no AWS KMS.

Etapa 2: coletar parâmetros de configuração AWS

Você precisará da cadeia de caracteres ARN completa do AWS KMS. Essa cadeia de

caracteres está na seção "Configuração geral" das páginas de gerenciamento do AWS

KMS. OARN é apresentado neste formato: arn:aws:kms:<-

region>:<account>:key/<CMK_ID>, por exemplo, arn:aws:kms:us-west-

2:867530990073:key/1abc23de-fg45-6hij-7k89-1l0mn1234567.
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Além disso, será necessário especificar a região AWS, que tambémestá incluída na cadeia

de caracteres ARN. No exemplo acima, a região é us-west-2. A região é onde reside a

instância KMS. Na próxima etapa, será necessário especificar uma região comomostrado

na coluna Região na tabela Amazon API Gateway.

Etapa 3: configurar o Tableau Server para AWSKMS

Execute o seguinte comando no Tableau Server. Este comando reiniciará o servidor:

l tsm security kms set-mode aws --aws-region "<region>" --

key-arn "arn:aws:kms:<region>:<account_number>:key/<CMK_

ID>"

A opção --key-arn usa uma cópia direta da cadeia de caracteres ARN na seção

"Configuração geral" das páginas de gerenciamento do AWS KMS.

Por exemplo, se a instância do AWS KMS estiver em execução na região us-west-2,

o número da conta será 867530990073 e a chave CMK será 1abc23de-fg45-6hij-

7k89-1l0mn1234567, então o comando seria o seguinte:

tsm security kms set-mode aws --aws-region "us-west-2" --

key-arn "arn:aws:kms:us-west-2:867530990073:key/1abc23de-

fg45-6hij-7k89-1l0mn1234567"

Etapa 4: habilitar criptografia em repouso

Consulte Extrair criptografia em repouso.

Etapa 5: validar a instalação

1. Execute o seguinte comando:

tsm security kms status

As seguintes informações podem ser retornadas:

l O ARN (ID) da chave principal do cliente (CMK)

l A região em que está a CMK
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l A ID da chave principal raiz (RMK) em uso. A RMK é uma chave criptografada
pela CMK. O Tableau Server descriptografa a CMK fazendo chamadas para o
AWSKMS. ARMK é usada para criptografar/descriptografar a chave principal
de extração (MEK). A RMK pode mudar, mas haverá somente uma de cada
vez.

l O KMSarmazena uma coleção de chaves principais de extração (MEKs).
Cada MEK tem:

l Uma ID, por exemplo, 8ddd70df-be67-4dbf-9c35-1f0aa2421521

l Um status “criptografar ou descriptografar chave” ou “somente des-
criptografar chave”. Se a chave for "criptografar ou descriptografar", o
Tableau Server criptografará os novos dados com ela. Caso contrário, a
chave será usada somente para descriptografia

l Um carimbo de data/hora de criação, por exemplo, “Criado em: 2019-
05-29T23:46:54Z”.

l Primeira transição para criptografar e descriptografar: um carimbo de
data/hora indicando quando a chave se tornou uma chave de crip-
tografia ou descriptografia.

l Transição somente para descriptografia: um carimbo de data/hora indi-
cando quando ocorreu a transição da chave somente para des-
criptografia.

2. Exibir registros após criptografar e descriptografar extrações:

l Publicar extrações no site e criptografá-las. Consulte Extrair criptografia em

repouso.

l Acesse as extrações com o Tableau Desktop ou com a criação naWeb em um

navegador (isso descriptografa as extrações para uso).

l Pesquise os arquivos de registro vizqlserver_node para as cadeias de carac-

teres AwsKmsEncryptionEnvelopeAccessor e AwsKmsEn-

cryptionEnvelope. O local padrão dos registros se encontra em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs
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Os exemplos de entrada de registro que indicam uma configuração bem-suce-

dida incluem:

l Descriptografia de RMK com ID 1abc23de-fg45-6hij-7k89-
1l0mn1234567 usando a CMK com ARN arn:aws:kms:us-west-
2:867530990073:key/1234567d-a6ba-451b-adf6-3179911b760f

l Uso de RMK com ID 1abc23de-fg45-6hij-7k89-1l0mn1234567 para des-
criptografar o repositório KMS

Para atualizações de publicação e extração relacionadas ao KMS, pesquise os

registros do processador em segundo plano. Para obter mais informações

sobre os registros, consulte Locais de arquivo de registro e registros do

Tableau Server.

Solucionar problemas de configuração

Configuração incorreta em vários nós

Emuma configuração de vários nós para o AWS KMS, o comando tsm security kms

status pode relatar status íntegro (OK), mesmo que outro nó no cluster esteja configurado

incorretamente. A verificação de status KMS relata apenas sobre o nó em que o processo

do Controlador de administração do Tableau Server está sendo executado e não relata os

outros nós do cluster. Por padrão, o processo do Controlador de administração do Tableau

Server é executado no nó inicial do cluster.

Portanto, se outro nó estiver configurado incorretamente, demodo que o Tableau Server

não possa acessar a AWS CMK, esses nós podem relatar estados de erro para vários ser-

viços, que não seriam iniciados.

Se alguns serviços não iniciarem após definir o KMS comomodo AWS, execute o comando

a seguir para reverter para omodo local: tsm security kms set-mode local.

Atualizar a AWS CMK

A atualização da AWS CMK é uma tarefa realizada comAWS. Por padrão, a AWS CMK

será atualizada uma vez ao ano. Consulte o tópico AWS, Como funciona a rotação auto-
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mática de chave. Como o ARN e a região nãomudam, não é necessário atualizar a con-

figuração KMS no Tableau Server para cenários normais de atualização da CMK.

Após as atualizações da CMK do AWS, você deve gerar novamente a RMK interna e as

MEKs no Tableau Server. Além disso, você deve criptografar novamente todas as extra-

ções com a nova CMK:

1. Execute o comando tsm security regenerate-internal-tokens para
gerar novamente todas as chaves internas no Tableau Server, incluindo a RMK e as
MEKs usadas para criptografia de extração.

2. Execute o tabcmd reencryptextracts <site-name> para criptografar
novamente as extrações em determinado site. Execute esse comando em cada site
que armazena extrações criptografadas. Dependendo do número de extrações crip-
tografadas no site, essa operação pode consumir uma carga significativa de pro-
cessamento de servidor. Considere executar essa operação fora do horário
comercial. Consulte Extrair criptografia em repouso.

Gerar novamente a RMK e a MEK no Tableau Server

Para gerar novamente a chave principal raiz e as chaves principais de criptografia no

Tableau Server, execute o comando tsm security regenerate-internal-

tokens.

Fazer backup e restaurar com o AWSKMS

Umbackup do servidor pode ser obtido nomodo AWS sem configurações ou pro-

cedimentos adicionais. O backup contém cópias criptografadas da RMK e dasMEKs. A

descriptografia das chaves requer acesso e controle da AWS CMK.

Para o cenário de restauração, o servidor que está sendo restaurado pode estar nomodo

KMS, incluindo Local. O único requisito é que o servidor em que o backup está sendo res-

taurado tenha acesso de descriptografia para o próprio backup usado.

Na restauração, asMEKs do backup são importadas como chaves somente para des-

criptografia. A RMK não émigrada. Uma nova RMK é gerada como parte do processo de

instalação/restauração.
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Azure Key Vault

OTableau Server tem três opções de Sistema de gerenciamento de chaves (KMS) que per-

mitem ativar a criptografia em repouso. Duas delas exigemAdvancedManagement (Server

Management Add-on), enquanto um local está disponível com todas as instalações do

Tableau Server.

A partir da versão 2019.3, o Tableau Server adicionou essas opções KMS: 

l Um KMS local que está disponível com todas as instalações. Para obter detalhes, con-
sulte Sistema de gerenciamento de chaves do Tableau Server.

l Um KMSbaseado em AWS, que vem como parte do Advanced Management. Para
obter detalhes, consulte Sistema de gerenciamento de chaves da AWS.

A partir da versão 2021.1, o Tableau Server adicionou outra opção de KMS: 

l Um KMSbaseado em Azure, que vem como parte do Advanced Management. Isso
está descrito abaixo.

Azure Key Vault para criptografia em repouso

OAzure Key Vault está disponível como parte do AdvancedManagement para o

Tableau Server, a partir da versão 2021.1.0. Para obter mais informações, consulte

Sobre o Tableau AdvancedManagement no Tableau Server.

Se a empresa estiver implantando a Criptografia de extração de dados em repouso, opci-

onalmente, é possível configurar o Tableau Server para usar o Azure Key Vault como o

KMS para criptografia de extração. Para ativar o Azure Key Vault, você deve implantar o

Tableau Server no Azure. No cenário do Azure, o Tableau Server usa o Azure Key Vault

para criptografar a chave raiz principal (RMK) para todas as extrações criptografadas. No

entanto, mesmo se configurado para o Azure Key Vault, o repositório de chaves Java nativo

e o KMS local do Tableau Server ainda são usados para o armazenamento seguro de segre-

dos no Tableau Server. OAzure Key Vault só é usado para criptografar a chavemestra raiz

para extrações criptografadas.
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A hierarquia de chaves do Tableau Server é configurada com o Azure Key Vault

Configurar o Azure Key Vault para extrações criptografadas do Tableau Server

Para usar o Azure Key Vault para criptografar a chave raiz na hierarquia do KMS do

Tableau Server, configure o Tableau Server conforme descrito nesta seção.

Antes de começar, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

l O Tableau Server deve ser implantado no Azure.

l O Tableau Server deve ser configurado com uma licença do Advanced Management.
Consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement no Tableau Server.

l Você deve ter controle administrativo sobre o Azure Key Vault onde a chave reside.

Etapa 1: criar um cofre de chaves e uma chave para o Tableau Server no Azure

Os seguintes procedimentos são realizados no serviço do Azure Key Vault. As referências

são incluídas na documentação do Azure.

1. Crie o cofre de chaves que você usará para o Tableau Server. Consulte o tópico do
Azure,Criar um cofre de chaves.

2. Crie uma chave no cofre. Veja o tópico do Azure,Gerenciar chaves e segredos.
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A chave deve ser um tipo RSA assimétrico, mas pode ser de qualquer tamanho (o

Tableau Server não se importa com o tamanho da chave). Recomendamos que você

use o Princípio domenor privilégio para ter segurançamáxima.

OTableau requer permissões para executar as operações de comandosGET,

UNWRAP KEY eWRAP KEY, e recomendamos permitir acesso para apenas esses

comandos para obter menos privilégio. Atribua a política de acesso à VMemque

você está executando o Tableau Server.

Em uma implantação de vários nós do Tableau Server, a política de acesso deve ser

atribuída a todos os nós do cluster do servidor.

Etapa 2: coletar parâmetros de configuração do Azure

Você precisará do nome do cofre de chaves e do nome da chave do Azure.

Etapa 3: configurar o Tableau Server para Azure Key Vault

Execute o seguinte comando no Tableau Server. Este comando reiniciará o servidor:

l tsm security kms set-mode azure --vault-name "<vault name>"

--key-name "<key name>"

As opções --vault-name e --key-name de cópias de cadeias de caracteres dire-

tas do seu Azure Key Vault.

Por exemplo, se o Azure Key Vault for chamado tabsrv-keyvault e a chave for

tabsrv-sandbox-key01 então o comando será:

tsm security kms set-mode azure --vault-name "tabsrv-key-

vault" --key-name "tabsrv-sandbox-key01"

Etapa 4: habilitar criptografia em repouso

Consulte Extrair criptografia em repouso.
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Etapa 5: validar a instalação

1. Execute o seguinte comando:

tsm security kms status

As seguintes informações podem ser retornadas:

l Status: OK (indica que o cofre da chave está acessível pelo nó do controlador):

l Modo: Azure Key Vault

l Nome do cofre: <key_vault_name>

l Nome da chave do Azure Key Vault:<key_name>

l Lista de UUIDs disponíveis para MEKs indicando qual chave está ativa

l Informações de erro se os dados do KMS não forem acessíveis

2. Exibir registros após criptografar e descriptografar extrações:

l Publicar extrações no site e criptografá-las. Consulte Extrair criptografia em

repouso.

l Acesse as extrações com o Tableau Desktop ou com a criação naWeb em um

navegador (isso descriptografa as extrações para uso).

l Pesquise os arquivos de registro vizqlserver_node para as cadeias de carac-

teres AzureKeyVaultEnvelopeAccessor e Azu-

reKeyVaultEnvelope. O local padrão dos registros se encontra em
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs

Para atualizações de publicação e extração relacionadas ao Azure Key Vault,

pesquise os registros do processador em segundo plano. Para obter mais

informações sobre os registros, consulte Locais de arquivo de registro e regis-

tros do Tableau Server.
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Solucionar problemas de configuração

Configuração incorreta em vários nós

Emuma configuração de vários nós para o Azure Key Vault, o comando tsm security

kms status pode relatar status íntegro (OK), mesmo que outro nó no cluster esteja con-

figurado incorretamente. A verificação de status KMS relata apenas sobre o nó em que o

processo do Controlador de administração do Tableau Server está sendo executado. Ele

não relata os outros nós do cluster. Por padrão, o processo do Controlador de admi-

nistração do Tableau Server é executado no nó inicial do cluster.

Portanto, se outro nó estiver configurado incorretamente, demodo que o Tableau Server

não possa acessar o Azure Key Vault, esses nós podem relatar estados de erro para vários

serviços, que não seriam iniciados.

Se alguns serviços não iniciarem após definir o KMS comomodo “azure”, execute o

comando a seguir para reverter para omodo local: tsm security kms set-mode

local.

Atualizar a chave do Azure

Você atualiza a chave do Azure no Azure. Não há um período de atualização de chaves

necessário ou agendado. Você pode atualizar sua chave criando uma nova versão da chave

no Azure. Como o cofre de chaves e o nome da chave nãomudam, não é necessário atu-

alizar a configuração KMS no Tableau Server para cenários normais de atualização do

Azure Key Vault.

Backup e restauração com Azure Key Vault

Umbackup do servidor pode ser obtido nomodo Azure Key Vault sem configurações ou pro-

cedimentos adicionais. O backup contém cópias criptografadas da RMK e dasMEKs. A des-

criptografia das chaves requer acesso e controle do Azure Key Vault.

Para o cenário de restauração, o servidor que está sendo restaurado pode estar nomodo

Azure Key Vault ou KMS Local. O único requisito é que o servidor para o qual o backup está

sendo restaurado tenha acesso ao Azure Key Vault que o próprio backup usou.
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Armazenamento de arquivos externo do Tableau Server

Este tópico fornece uma visão geral do Armazenamento de arquivos externo do Tableau

Server.

OArmazenamento de arquivos do Tableau Server armazena extratos e revisões de pastas

de trabalho. Normalmente, o Armazenamento de arquivos do Tableau Server é um pro-

cesso integrado que é instalado localmente no Tableau Server. A partir do Tableau Server

2020.1, você pode configurá-lo para usar um armazenamento externo para armazenar os

dados do Armazenamento de arquivos. O armazenamento externo deve ser um com-

partilhamento de rede, um armazenamento de arquivos dedicado que permite que vários

usuários e dispositivos de cliente heterogêneos recuperem dados de uma capacidade de

disco centralizada. Pode ser umServer Message Block (SMB) paraWindows ou um

Network File System (NFS) para instalações Linux. Os usuários de uma rede de área local

(LAN) acessam o armazenamento compartilhado por meio de uma conexão Ethernet

padrão.

Com esse novo recurso, agora o Tableau Server pode ser configurado de duasmaneiras:

l Instalar o Armazenamento de arquivos localmente, o que significa que o Arma-
zenamento de arquivos está instalado nos nós do Tableau Server.

l Use o Armazenamento de arquivos externos (a partir de 2020.1).

Por que usar o armazenamento de arquivos externo?

Ouso de armazenamento externo tem os seguintes benefícios principais em relação à ins-

talação do Armazenamento de arquivos localmente:

l Localização centralizada: quando o Armazenamento de arquivos é instalado local-
mente, os dados precisam ser replicados em vários nós do Armazenamento de arqui-
vos, o que consumirá a largura de banda da rede. Mover dados para um local
centralizado eliminará a necessidade de execução do Armazenamento de arquivos
em vários nós em um cluster do Tableau e a replicação entre os nós. Isso pode redu-
zir os requisitos de espaço em disco em um nó individual, além de reduzir o uso da lar-
gura de banda da rede, uma vez que os dados não serão replicados em vários nós.

3030 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows



l Melhorar o tempo de backup: as tecnologias de backup instantâneo são eficientes
e ao usar o backup instantâneo dos dados do Tableau, você pode esperar reduzir sig-
nificativamente a quantidade de tempo que leva para fazer um backup do Tableau.

Gerenciamento do armazenamento de arquivos externo

Gerenciamento de licenças

Para configurar o Armazenamento de arquivos externo, você deve primeiro ativar esse

recurso usando as chaves do produto do AdvancedManagement. Para obter mais infor-

mações, consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement no Tableau Server. Se você

não tiver uma chave do AdvancedManagement ativada ou se a licença expirou, você verá o

seguinte comportamento:

l Se tentar configurar o Tableau Server com o Armazenamento de arquivos externo
durante a instalação, você verá uma mensagem de erro, mas poderá continuar a ins-
talação e o repositório do Tableau Server será instalado localmente.

l Se você já estiver usando o Armazenamento de arquivos externo e a licença do Advan-
ced Management expirar, você observará o seguinte comportamento:

l Ocorrerá uma falha no servidor durante a reinicialização.

l Ocorrerá uma falha nos backups.

l Se você não tiver mais uma licença válida do Advanced Management, mas tiver
uma licença válida do Tableau Server, poderá migrar o Armazenamento de
arquivos externo para o Armazenamento de arquivos local para que o servidor
funcione novamente. Para obter mais informações sobre como migrar do repo-
sitório externo para o repositório local, consulte Reconfigurar Armazenamento
de arquivos.

Cenários de migração compatíveis

l Como mover o Armazenamento de arquivos instalado localmente no Tableau Server
para um armazenamento gerenciado externamente (armazenamento anexado à
rede).

l Mova o Armazenamento de arquivos do armazenamento gerenciado externamente
para o Tableau Server.
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Backup e restauração

Obackup no Tableau Server com o Armazenamento de arquivos externo é diferente de

como você criaria o backup ao instalar o Armazenamento de arquivos localmente. Para

obter mais informações sobre como fazer backup e restauração no Tableau Server com o

Armazenamento de arquivos externo, consulte Backup e restauração com o Arma-

zenamento de arquivos externo.

Considerações de atualização

Não há etapas especiais necessárias ao atualizar o Tableau Server configurado com um

armazenamento de arquivo externo. Você pode seguir o processo normal de atualização.

Considerações de alta disponibilidade

OTableau Server não gerencia ou configura a alta disponibilidade para o Armazenamento

de arquivos externo. O armazenamento gerenciado pode ter soluções que ofereçam

suporte à redundância e alta disponibilidade.

Topologia

Ao configurar o Tableau Server com o Armazenamento de arquivos externo, você não exe-

cutarámais o Armazenamento de arquivos localmente. A página Status do servidor indi-

cará que o processo do Armazenamento de arquivos está em umnó externo.

Quando o Armazenamento de arquivos é configurado externamente ao Tableau Server, o

Processador de dados e o Armazenamento de arquivos não sãomais co-localizados.

Durante a instalação, o Processador de dados continuará a ser instalado automaticamente

com outros processos, conforme descrito emProcessador de dados do Tableau Server,

exceto no Armazenamento de arquivos. No entanto, ao configurar o Tableau Server con-

figurado com o Armazenamento de arquivos externo, poderá instalar o Processador de

dados em umnó separado sem quaisquer outros processos.

Quando o Armazenamento de arquivos estiver configurada externamente, o Processador

de dados acessará os dados do Armazenamento de arquivos (extrações) no sistema de

armazenamento em toda a rede. Para garantir que o sistema geral atenda aos requisitos,
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há algumas coisas que você deve considerar para sua rede e sistema de armazenamento.

Para obter mais informações, consulte Considerações de desempenho para arma-

zenamento de arquivos externo.

O diagrama abaixo é uma versão resumida da topologia do Tableau Server com o
Armazenamento de arquivos externo.

O diagrama abaixo é uma versão detalhada da topologia do Tableau Server com o
Armazenamento de arquivos externo e mostra todos os processos instalados em
cada nó.
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Próximo

Instalar o Tableau Server com o armazenamento de arquivos externo

Instalar o Tableau Server com o armazenamento de arquivos externo

Este tópico o orienta pelo processo de configuração de compartilhamento de rede como o

Armazenamento de arquivos de uma nova instalação do Tableau Server. Se estiver ten-

tando fazer isso em uma instalação existente do Tableau Server que tem o Arma-
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zenamento de arquivos funcionando localmente, consulte Reconfigurar Armazenamento de

arquivos.

Pré-requisitos

l Você deve usar o Tableau Server 2020.1 ou versões posteriores.

l Você deve ter solução de compartilhamento de rede para uso como sua opção de

armazenamento. Para recomendações sobre a solução de armazenamento, consulte

Considerações de desempenho para armazenamento de arquivos externo.

Usar compartilhamentos SMB para instalações doWindows.

Estimativa do tamanho do armazenamento: você deve levar em consideração a quan-

tidade de armazenamento necessária para publicar e atualizar as extrações. Além

disso, você tambémdeve levar em consideração o tamanho do backup do repositório,

a menos que escolha especificamente a opção de fazer o backup do repositório sepa-

radamente, conforme descrito no tópico Opção 2: repositório de backup sepa-

radamente

l Extrações:
l Considere o número de extrações que será publicado no Tableau Server
e o tamanho de cada extração. Teste as suas necessidades ao publicar
várias extrações no Tableau Server e, em seguida, verifique o espaço
em disco usado. Você pode usar essa quantidade de espaço em disco
para ajudar a descobrir quantas extrações serão publicadas no Tableau
Server no decorrer do tempo, além de como cada extração existente terá
o tamanho aumentado.

l Considere o espaço necessário pelo diretório temp durante uma atu-

alização de extração. O diretório temp, que armazena uma extração

durante a atualização, pode necessitar de um tamanho três vezesmaior

que o do arquivo final.
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l Backup do repositório:

l Para obter uma estimativa dos dados do repositório, verifique o tama-

nho do diretório <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obter o tamanho exato dos dados de repositório, abra o arquivo de
backup e use o tamanho do arquivo workgroup.pg_dump.

l Você deve ter uma licença válida do Advanced Management ativada no servidor.
Para saber mais sobre o Advanced Management, consulte Sobre o Tableau Advan-
cedManagement no Tableau Server.

Instalar o Tableau Server com o armazenamento de arquivos externo

Você pode instalar o Tableau Server com o Armazenamento de arquivos usando um com-

partilhamento de rede para armazenar dados do Tableau Server. Essa solução substitui a

necessidade de executar o processo do Armazenamento de arquivos localmente. Para

saber mais sobre essa solução e seus benefícios, consulte Armazenamento de arquivos

externo do Tableau Server.

Use as etapas a seguir para instalar o Tableau Server com o Armazenamento de arquivos

externo durante a instalação:

Etapa 1: configurar um compartilhamento de rede

No seu servidor de arquivos:

1. Crie e compartilhe um diretório para usar como o Armazenamento de arquivos
externo do Tableau Server.

2. Certifique-se de que o compartilhamento de rede seja acessível como um diretório
no mesmo local em todos os nós do Tableau Server.

3. Crie o diretório do Tableau no compartilhamento de rede e dê acesso total aoSer-
viço de rede e à conta de usuário de domínio que você planeja usar para o usuário
Run As.

Recomendamos chamar o diretor de 'tableau'.

\\hostname\<network share>\tableau\
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Observação:
- A conta do Serviço de rede pode ser usada para acessar recursos em com-

putadores remotos nomesmo domínio do Active Directory, mas recomendamos

configurar uma conta de domínio o serviçoRun As para usar nesse cenário.
Para obter mais informações, consulte Conta de serviço Run As.

- Serviços que funcionam como a conta do Serviço de rede acessam os recursos

de rede usando as credenciais da conta do computador no formato <domain_

name>\<computer_name>$.

Se você estiver usando o Active Directory para gerenciar permissões e acesso

dos usuários, aqui está umamaneira recomendada de gerenciar as permissões

para o compartilhamento da rede:

- Crie um grupo de segurança do Active Directory.

- Adicione as contas do computador do cluster Tableau juntamente com o usu-
ário Run-As a esse grupo.
- Conceda acesso ao grupo de segurança no compartilhamento de rede. Desta

forma, se você precisar adicionar ou remover um computador do cluster, basta

fazer a alteração para o grupo de segurança.

4. Valide se o compartilhamento de rede está configurado corretamente: no
Tableau Server, execute um comando para gravar em um compartilhamento de rede

e confirme que você é capaz de gravar nele.

Etapa 2: baixar e instalar o TSM

1. Baixe o do instalador do Tableau Server.

2. Abra um prompt de comando como um usuário com acesso de administrador no com-
putador em que deseja instalar o Tableau Server.

3. Execute o programa de instalação a partir da linha de comando usando as opções

/SILENT e /ACCEPTEULA:
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tableau-setup-tsm-<branch>.<build>-x64.e-

xe/SILENT/ACCEPTEULA

Observação: há várias opções de instalação diferentes que você pode espe-
cificar durante a instalação da CLI, por exemplo, para alterar os caminhos de ins-

talação e logs ou especificar a porta do controlador do TSM. Para obter uma

lista completa dos switches que você pode especificar durante a instalação da

CLI, consulte Instalar switches e propriedades do Tableau Server.

Etapa 3: ativar e registrar o Tableau Server

Forneça a chave do Tableau Server e do AdvancedManagement na etapa de ativação.

Você precisará executar o seguinte comando duas vezes, primeiro com a chave do produto

Tableau Server e, em seguida, a chave do produto do AdvancedManagement:

tsm licenses activate -k <product key>

Etapa 4. Permitir armazenamento de arquivo externo

A configuração do Tableau Server com repositório externo só pode ser feita usando a CLI

do TSM.

1. Habilite o recurso de armazenamento de rede usando os seguintes comandos tsm:

tsm topology external-services storage enable --network-

share \\hostname\<network share>\tableau\

Oprograma de configuração cria automaticamente a seguinte estrutura de diretório

no compartilhamento:

Backups de dados PostgreSQL:

tableau_data\tabsvc\pg_backups
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Observação: esse diretório será criado na primeira vez que você criar um
backup.

Extrações e revisões de livros:

tableau_data tabsvc\dataengine\extracts

tableau_data\tabsvc\dataengine\revisions

Etapa 5: definir as configurações iniciais do nó

Siga as instruções fornecidas no tópico Configurar as definições do nó inicial.

Etapa 6: concluir a instalação

Crie a conta administrativa inicial do Tableau Server.

l Se tiver configurado um armazenamento de identidades local, especifique um nome e
senha que deseja usar.

l Caso tenha configurado um repositório de identidades do LDAP ou do Active Directory
durante a instalação, será preciso especificar uma conta de usuário membro do dire-
tório.

Para criar o usuário inicial, execute o comando tabcmd a seguir:

tabcmd initialuser --server localhost:80 --username '<new-admin-

username>'

Depois de executar o comando, o shell solicitará uma senha administrativa.

Etapa 7: tarefas de pós-instalação

Após criar a conta de administrador do Tableau Server, continue a instalação trabalhando

por meio das etapas de configuração descritas nos tópicos Tarefas pós-instalação.
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Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem instalar e configurar o Tableau Server e o

Armazenamento de arquivos externo. Além disso, você deve ter permissões e acesso para

configurar o compartilhamento de rede e usar com o Tableau Server.

Próximo

Backup e restauração com o Armazenamento de arquivos externo

Reconfigurar Armazenamento de arquivos

OTableau Server pode ser configurado com umArmazenamento de arquivos em exe-

cução localmente ou com umArmazenamento de arquivos externo. Este tópico descreve

as etapas necessárias para reconfigurar o Tableau Server existente:

l Configure o Tableau Server para usar o Armazenamento de arquivos externo. Isso

mudará seu Armazenamento de arquivos para um compartilhamento de rede.

l Reconfigure o Tableau Server para executar o Armazenamento de arquivos local-

mente.. Issomoverá o Armazenamento de arquivos do armazenamento externo

para o Tableau Server.

l Configure o Tableau Server para usar um armazenamento diferente. Um exemplo
disso pode ser quando o compartilhamento de rede atual está no fim da vida útil, e
você precisa usar um novo compartilhamento de rede com novo hardware.

Reconfigurar o Tableau Server com Armazenamento de arquivos externo

Pré-requisitos

l O Tableau Server deve ser a versão 2020.1 ou posterior.

l Você deve ter um compartilhamento de rede para usar como armazenamento

externo.

Usar compartilhamentos SMB para instalações doWindows.
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Considerações de armazenamento e rede: consulte Considerações de desempenho

para armazenamento de arquivos externo.

Estimativa do tamanho do armazenamento: você deve levar em consideração a quan-

tidade de armazenamento necessária para publicar e atualizar as extrações. Além

disso, você tambémdeve levar em consideração o tamanho do backup do repositório,

a menos que escolha especificamente a opção de fazer o backup do repositório sepa-

radamente, conforme descrito no tópico Opção 2: repositório de backup sepa-

radamente

l Extrações:
l Considere o número de extrações que será publicado no Tableau Server
e o tamanho de cada extração. Teste as suas necessidades ao publicar
várias extrações no Tableau Server e, em seguida, verifique o espaço
em disco usado. Você pode usar essa quantidade de espaço em disco
para ajudar a descobrir quantas extrações serão publicadas no Tableau
Server no decorrer do tempo, além de como cada extração existente terá
o tamanho aumentado.

l Considere o espaço necessário pelo diretório temp durante uma atu-

alização de extração. O diretório temp, que armazena uma extração

durante a atualização, pode necessitar de um tamanho três vezesmaior

que o do arquivo final.

l Backup do repositório:

l Para obter uma estimativa dos dados do repositório, verifique o tamanho

do diretório <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obter o tamanho exato dos dados de repositório, abra o arquivo de
backup e use o tamanho do arquivo workgroup.pg_dump.

l O Tableau Server deve ter uma licença do Advanced Management válida e ativa.

Etapa 1: atualizar o Tableau Server

Atualize o Tableau Server para 2020.1 ou posterior: Atualização da versão 2018.2 e pos-

terior (Windows). Se o Tableau Server já estiver na versão 2020.1 ou posterior, poderá
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ignorar esta etapa.

Etapa 2: ativar a licença do Advanced Management

1. Visualizar licenças do servidor para garantir que você tenha uma licença do Advan-

cedManagementativada no Tableau Server.

2. Se você não tiver umAdvancedManagementno Tableau Server, use o seguinte

comando tsm para ativar a licença. Forneça a chave AdvancedManagement como a

chave do produto:

tsm licenses activate -k <product key>

Etapa 3: configurar o armazenamento de arquivos para usar um armazenamento externo

Depois de concluir a atualização e verificar as licenças, configure o Tableau Server com o

Armazenamento de arquivos externo. Issomoverá todos os dados existentes do Arma-

zenamento de arquivos local para o armazenamento externo de sua escolha.

1. Configure um compartilhamento de rede. No servidor de arquivos:
l Crie e compartilhe um diretório para hospedar os arquivos

l Em todos os nós do Tableau Server, mapeie o compartilhamento de rede ou
use um caminho UNC.

2. Crie um diretório do tableau no compartilhamento de rede e dê acesso total à conta

Serviço de rede. Recomendamos chamar diretório de tableau.

Observação:
- A conta do Serviço de rede pode ser usada para acessar recursos em com-

putadores remotos nomesmo domínio do Active Directory, mas recomendamos

configurar uma conta de domínio o serviçoRun As para usar nesse cenário.
Para obter mais informações, consulte Conta de serviço Run As.

- Serviços que funcionam como a conta do Serviço de rede acessam os recur-

sos de rede usando as credenciais da conta do computador no formato

<domain_name>\<computer_name>$.
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Se você estiver usando o Active Directory para gerenciar permissões e acesso

dos usuários, aqui está umamaneira recomendada de gerenciar as permissões

para o compartilhamento da rede:

- Crie um grupo de segurança do Active Directory.

- Adicione as contas do computador do cluster Tableau juntamente com o usu-
ário Run-As a esse grupo.
- Conceda acesso ao grupo de segurança no compartilhamento de rede. Desta

forma, se você precisar adicionar ou remover um computador do cluster, basta

fazer a alteração para o grupo de segurança.

3. Habilite o recurso de compartilhamento de rede usando os seguintes comandos tsm:

tsm topology external-services storage enable --network-

share \\hostname\<network share>\tableau\

Oprograma de instalação cria automaticamente a seguinte estrutura de diretório e

moverá os dados do Armazenamento de arquivos local para o armazenamento

externo. Os Armazenamentos de arquivos locais serão desativados automaticamente

durante este processo.

Extrações e revisões de livros:

tableau_data tabsvc/dataengine/extracts

tableau_data/tabsvc/dataengine/revisions

Backups de dados PostgreSQL:

tableau_data/tabsvc/pg_backups
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Observação: esse diretório será criado na primeira vez que você criar um
backup.

Reconfigurar o Tableau Server para usar o Armazenamento de arquivos local

1. Interrompa o Tableau Server executando o seguinte comando:

tsm stop

2. Execute o comando a seguir paramover os dados do Armazenamento de arquivos

externo para o Tableau Server:

tsm topology external-services storage disable –fsn

<node1, node2>

3. Inicie o Tableau Server executando o seguinte comando:

tsm start

Emum cluster do Tableau Server, especifique os nós onde o Armazenamento de arquivos

deve ser instalado. Os dados são copiados para o primeiro nó especificado no comando e,

em seguida, replicados para os outros nós.

Observação: aomover o Armazenamento de arquivos de externo para local, cer-
tifique-se de que o processo do Processador de dados não está instalado sozinho em

umnó separado, ele deve estar instalado juntamente com umdos principais serviços

que incluemFile Store, Application Server (VizPortal), VizQL Server, Data Server Pro-

cessador em segundo plano.

Normalmente, quando você instala o Processador de dados do Tableau Server, a ins-

talação acontece automaticamente nos nós com umoumais serviços principais. No

entanto, quando você configurar o Tableau Server para usar o armazenamento

externo, terá a capacidade de instalar manualmente o Processador de arquivos em um
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nó por conta própria sem colocalizar com os processos principais.

Se você tiver atualmente um processo de Processador de dados instalado em umnó

separado, você pode optar por instalar o Armazenamento de arquivos nesse nó ou

remover o Processador de dados desse nó, antes de executar o comando disable. Se

você instalar o Armazenamento de arquivos em umnó que atualmente não tem o Pro-

cessador de dados instalado, o Processador de dados será adicionado auto-

maticamente.

Se você tiver um nó de Processador de dados somente, quando executar o comando

disable, ocorrerá um erro.

Configurar o Tableau Server para usar um armazenamento externo diferente

1. Configure o novo compartilhamento de rede. No servidor de arquivos:

1. Crie e compartilhe um diretório para hospedar os arquivos.

2. Em todos os nós do Tableau Server, mapeie o compartilhamento de rede ou

use um caminho UNC.

2. Crie um diretório do tableau no compartilhamento de rede e dê acesso total à conta

Serviço de rede. Recomendamos chamar diretório de tableau.

3. Interrompa o Tableau Server executando o seguinte comando:

tsm stop

4. Execute o seguinte comando para configurar o Tableau Server para usar o novo com-

partilhamento de rede:

tsm topology external-services storage switch-share --

network-share \\<newshare>\tableau
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5. Inicie o Tableau Server executando o seguinte comando:

tsm start

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podemmover os locais do Armazenamento de

arquivos. Além disso, você precisará acessar o armazenamento externo usado para Arma-

zenamento de arquivos externo.

Backup e restauração com o Armazenamento de arquivos externo

Quando o Armazenamento de arquivos externo está habilitado no Tableau Server, você

não pode usar o comando tsm maintenance backup de para fazer um backup dos

dados do Armazenamento de arquivos e do repositório do Tableau Server. Em vez disso,

use o processo de backup de instantâneos para criar um instantâneo de tempo do com-

partilhamento de rede.

l Tableau Server configurado com o armazenamento de arquivos externo
l OTableau Server configurado com armazenamento de arquivos externos e repo-
sitório externo

Estratégias de backup:

A estratégia de backup usada depende do seu plano de recuperação. O processo de

backup instantâneo pode não ser suficiente por si só, pois cria apenas um backup do arma-

zenamento de arquivos (e dados do repositório, se solicitado) e há outras configurações e

configurações que você pode precisar para fazer uma recuperação completa. Aqui estão

alguns cenários que ilustram onde o processo de backup instantâneo pode ou não ser sufi-

ciente:
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l Tableau Server em espera—Se vocêmantém umTableau Server em espera para

usar se seu servidor de produção estiver inoperante, criar um backup de instantâneo

e restaurá-lo no servidor em espera em uma programação regular pode ser sufi-

ciente. Seu cronograma de backup deve ser baseado no objetivo de ponto de recu-

peração.

l Novo Tableau Server, configuração existente não necessária—Se você pla-
neja usar uma nova instalação do Tableau Server em caso de desastre, mas não pre-
cisa necessariamente usar as configurações e configurações da sua instalação
existente do Tableau Server, pode instalar uma nova instância do Tableau Server
Tableau Server e use o instantâneo para restaurar seus dados.

l Novo Tableau Server, configuração existente necessária — Se você planeja

usar uma nova instalação do Tableau Server que inclua suas configurações e con-

figurações existentes, bem como a data de backup, você precisa de arquivos adi-

cionais junto com o backup do instantâneo. Para fazer um backup completo, incluindo

todas as configurações e definições, siga estas instruções:

1. Exporte os dados de topologia e configuração. Isso exporta a maior parte da
configuração e topologia do Tableau Server. Para obter mais informações, con-
sulte Executar um backup e uma restauração completos do Tableau Server.

2. Crie um instantâneo do compartilhamento de rede do Armazenamento de arqui-
vos (e dos dados de repositório, se desejado) conforme descrito na seção
Backup e restauração com o Armazenamento de arquivos externo deste
tópico.

3. Documente as configurações que não estão incluídas na exportação. Isso inclui
valores para contas de usuário do sistema, configuração de implementação de
serviço de coordenação e configurações personalizadas. Para obter mais infor-
mações, consulte Executar um backup e uma restauração completos do
Tableau Server.

Tableau Server configurado com o armazenamento de arquivos externo

Quando você tem o Tableau Server configurado com umarmazenamento de arquivo

externo, seu processo de backup precisa incluir a criação de um backup de instantâneo pon-
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tual do compartilhamento de rede com o armazenamento de arquivo externo. O pro-

cedimento a seguir descreve como fazer isso.

Observação: se você tiver um armazenamento de arquivo externo e um repositório

externo, consulte OTableau Server configurado com armazenamento de arquivos

externos e repositório externo.

Criação de um backup instantâneo

Use as seguintes etapas para criar um backup instantâneo:

1. Prepare-se para backup de instantâneos.

Execute o comando a seguir para criar um arquivo de backup de repositório e copie-

o temporariamente no compartilhamento de rede. OTableau Server continua a ope-

rar normalmente durante o processo de instantâneo. Para garantir um instantâneo

consistente, o processo interno que exclui as extrações não utilizadas será pausado.

Este processo será retomado assim que você concluir o processo de backup, des-

crito em uma etapa posterior.

tsm maintenance snapshot-backup prepare

Você deverá ver a seguintemensagem quando a etapa de preparação for concluída:

Preparação para backup de captura instantânea bem-sucedida.

Confirme se o arquivo de backup do repositório foi criado no compartilhamento de

rede.

Observação: a etapa de preparação cria um arquivo de backup do repositório e

das chaves KMS e Asset. Se você estiver usando uma solução em nuvem para

sua solução de chave de criptografia, precisará de acesso ao CMK usado para

descriptografar as chaves necessárias para restauração. Para obter mais
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informações sobre a solução de chave de criptografia com a AWS, consulte o Sis-

tema de gerenciamento de chaves da AWS. Para obter mais informações sobre

a solução de chave de criptografia com o Azure, consulte o Azure Key Vault.

2. Crie um instantâneo do compartilhamento de rede.

Use o processo apropriado para criar um instantâneo de seu compartilhamento de

rede. O instantâneo é uma versão somente leitura do compartilhamento, tirada em

umdeterminadomomento. Isso incluirá seus dados do armazenamento de arquivos,

juntamente com o arquivo de backup do repositório que foi temporariamente copiado

para o compartilhamento na etapa anterior. As etapas que você executa para criar

esse instantâneo de compartilhamento de rede dependem da sua rede. Consulte a

documentação de rede para obter detalhes.

3. Conclua o processo de backup de instantâneos.

Execute o comando a seguir para concluir o processo de backup e reiniciar os pro-

cessos internos pausados. Isso remove o arquivo de backup do repositório tem-

porário que foi copiado para o compartilhamento de rede.

tsm maintenance snapshot-backup complete

Confirme se o arquivo de backup do repositório temporário foi removido da com-

partilhamento de rede.

Restaurar um backup instantâneo

Essas etapas se aplicam a instalações do Tableau Server de nó único e de vários nós.

1. Interrompa o Tableau Server.

No prompt de comando, execute o seguinte comando:

tsm stop

2. Restaure seus dados de armazenamento de arquivos restaurando o instantâneo de
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compartilhamento de rede para sua rede. As etapas específicas dependerão da sua

rede.

3. Restaure os dados do repositório.

Use o comando restore a seguir para restaurar os dados do repositório:

tsm maintenance snapshot-backup restore

Observação: se você estiver usando uma solução em nuvem para sua solução

de chave de criptografia, certifique-se de que o servidor onde o backup está

sendo restaurado tenha acesso de descriptografia para a instância da nuvem

onde o CMK é implantado.

4. Reinicie o Tableau Server.

Em umprompt de comando, execute o seguinte comando:

tsm start

O Tableau Server configurado com armazenamento de arquivos externos e repositório
externo

Quando você tem o Tableau Server configurado com umarmazenamento de arquivo

externo e um repositório externo, há etapas especiais que você precisa seguir para criar

um backup. Isso inclui a criação de um backup instantâneo pontual do compartilhamento de

rede com o armazenamento de arquivo externo e pode incluir o backup separado de seu

repositório externo. O procedimento a seguir descreve como fazer isso.

Observação: se você tiver um armazenamento de arquivo externo, mas estiver

usando o repositório padrão, consulte Tableau Server configurado com o arma-

zenamento de arquivos externo.
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Backup do repositório

Quando você tem umarmazenamento de arquivo externo e um repositório externo, tem

duas opções para fazer backup dos dados do repositório. Existem razões pelas quais você

pode escolher cada um destes:

l Inclua o backup do repositório com o instantâneo do compartilhamento de rede:

Facilidade de gerenciamento. Você não precisa fazer um backup separado do repo-

sitório, e o backup está sincronizado com os dados do armazenamento de arquivos.

l Faça backup do repositório de forma independente:

Fazer um backup de umRepositório externo separadamente pode ser mais rápido,

especialmente se você estiver usando uma solução em nuvem que permita backups

instantâneos da instância. O tamanho do arquivo de backup pode afetar sig-

nificativamente o tempo necessário para se preparar para um instantâneo de com-

partilhamento de rede.

Opção 1: Incluir backup de repositório com instantâneo de compartilhamento de rede

Criação de um backup instantâneo

1. Prepare-se para backup de instantâneos.

Execute o comando a seguir para criar um arquivo de backup de repositório e copie-o

temporariamente no compartilhamento de rede. OTableau Server continua a operar

normalmente durante o processo de instantâneo. Para garantir um instantâneo con-

sistente, o processo interno que exclui as extrações não utilizadas será pausado. Este

processo será retomado assim que você concluir o processo de backup, descrito em

uma etapa posterior.

tsm maintenance snapshot-backup prepare --include-pg-backup
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Observação: a partir de 2021.1, se você tiver o Armazenamento de arquivo
externo e o Repositório externo ativados, deverá usar a opção--include-

pg-backup para criar o backup do repositório. Se você estiver atualizando a

partir de uma versão anterior ao 2021.1 tiver scripts para executar ou agendar

seus backups e quiser continuar a incluir o backup do repositório, adicione a

opção --include-pg-backup no comando de preparação, conformemos-

trado acima. Para versões anteriores a 2021.1, não precisa da opção, o backup

do repositório é incluído automaticamente.

Você deverá ver a seguintemensagem quando a etapa de preparação for concluída:

Preparação para backup de captura instantânea bem-sucedida.

Confirme se o arquivo de backup do repositório foi criado no compartilhamento de

rede.

Observação: a etapa de preparação cria um arquivo de backup do repositório e

das chaves KMS e Ativo. Se você estiver usando uma solução em nuvem para

sua solução de chave de criptografia, precisará de acesso ao CMK usado para

descriptografar as chaves necessárias para restauração. Para obter mais infor-

mações sobre a solução de chave de criptografia com a AWS, consulte o Sis-

tema de gerenciamento de chaves da AWS. Para obter mais informações sobre

a solução de chave de criptografia com o Azure, consulte o Azure Key Vault.

2. Crie um instantâneo do compartilhamento de rede.

Use o processo apropriado para criar um instantâneo de seu compartilhamento de

rede. O instantâneo é uma versão somente leitura do compartilhamento, tirada em

umdeterminadomomento. Isso incluirá os dados do armazenamento de arquivos,

juntamente com o arquivo de backup do repositório que foi temporariamente copiado

para o compartilhamento na etapa anterior. As etapas que você executa para criar
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esse instantâneo de compartilhamento de rede dependem da sua rede. Consulte a

documentação de rede para obter detalhes.

3. Conclua o processo de backup de instantâneos.

Execute o comando a seguir para concluir o processo de backup e reiniciar os pro-

cessos internos pausados. Isso também remove o arquivo de backup do repositório

temporário que foi copiado para o compartilhamento de rede.

tsm maintenance snapshot-backup complete

Restaurar um backup instantâneo

Essas etapas se aplicam a instalações do Tableau Server de nó único e de vários nós.

Importante: Se você fizer atualizações Azuis/Verdes ou atualizar manualmente o Tableau
Server 2021.4 (ou anterior) usando ométodo demanutenção tsm (backup e restauração) ,

você deverá habilitarlegacy-identity-mode antes de poder restaurar para o Tableau

Server 2022.1 (ou posterior). Para obter mais informações, consulte Solucionar problemas

commigração de identidade.

1. Interrompa o Tableau Server.

No prompt de comando, execute o seguinte comando:

tsm stop

2. Restaure seus dados de armazenamento de arquivos restaurando o instantâneo de

compartilhamento de rede para sua rede. As etapas específicas dependerão da sua

rede.

3. Restaure os dados do repositório.

Use o comando restore a seguir para restaurar os dados do repositório:

tsm maintenance snapshot-backup restore
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Observação: se você estiver usando uma solução em nuvem para sua solução

de chave de criptografia, certifique-se de que o servidor onde o backup está

sendo restaurado tenha acesso de descriptografia para a instância da nuvem

onde o CMK é implantado.

4. Reinicie o Tableau Server.

Em umprompt de comando, execute o seguinte comando:

tsm start

Opção 2: repositório de backup separadamente

Essa opção é recomendada apenas quando a plataforma host para o Repositório externo

permite que você faça backup instantâneo. Se você estiver usando o Azure como pla-

taforma host, recomendamos usar a Opção 1.

Criar backups de instantâneos

1. Prepare-se para backup de instantâneos.

Execute o comando a seguir para criar um arquivo de backup de repositório e copie-

o temporariamente no compartilhamento de rede. OTableau Server continua a ope-

rar normalmente durante o processo de instantâneo. Para garantir um instantâneo

consistente, o processo interno que exclui as extrações não utilizadas será pausado.

Este processo será retomado assim que você concluir o processo de backup, des-

crito em uma etapa posterior.

tsm maintenance snapshot-backup prepare

Você deverá ver a seguintemensagem quando a etapa de preparação for concluída:

Preparação para backup de captura instantânea bem-sucedida.
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Observação: a etapa de preparação cria um backup do das chaves KMS e

Ativo. Se você estiver usando uma solução em nuvem para sua solução de chave

de criptografia, precisará de acesso ao CMK usado para descriptografar as cha-

ves necessárias para restauração. Para obter mais informações sobre a solução

de chave de criptografia com a AWS, consulte o Sistema de gerenciamento de

chaves da AWS. Para obter mais informações sobre a solução de chave de crip-

tografia com o Azure, consulte o Azure Key Vault.

2. Crie um instantâneo do compartilhamento de rede.

Use o processo apropriado para criar um instantâneo de seu compartilhamento de

rede. O instantâneo é uma versão somente leitura do compartilhamento, tirada em

umdeterminadomomento. Isso incluirá seus dados de armazenamento de arquivos.

As etapas que você executa para criar esse instantâneo de compartilhamento de rede

dependem da sua rede. Consulte a documentação de rede para obter detalhes.

3. Crie um backup do repositório: use a tecnologia de backup da plataforma onde você

está hospedando seu repositório externo para criar um backup.

Importante: o instantâneo do compartilhamento de rede e do repositório backup
deve ser concluído dentro de 3 horas e 30minutos após a conclusão da Etapa de pre-

paração (etapa 1). Isso é para permitir garantir que os backups de Armazenamento

de arquivos e de Repositório estejam em sincronia para permitir que a restauração

funcione corretamente.

Para obter mais informações sobre como criar um instantâneo da instância de DB da

AWS, consulte Criação de um instantâneo DB.

Para obter mais informações sobre a criação de um backup da instância do Azure

DB, consulte Backup e restauração no servidor flexível (PostgreSQL 12 e posterior)

ou Backup e restauração no servidor único (PostgreSQL 11 ou anterior).

Tableau Software 3055

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/flexible-server/concepts-backup-restore
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/postgresql/concepts-backup


Observação: se você estiver usando uma solução em nuvem para sua solução

de chave de criptografia, certifique-se de que o servidor onde o backup está

sendo restaurado tenha acesso de descriptografia para instância da nuvem

onde o CMK é implantado.

4. Conclua o processo de backup de instantâneos.

Execute o comando a seguir para concluir o processo de backup e reiniciar os pro-

cessos internos pausados.

tsm maintenance snapshot-backup complete

Restaurar um backup instantâneo

Essas etapas se aplicam a instalações do Tableau Server de nó único e de vários nós.

1. Use o backup do banco de dados do Repositório externo. Se você estiver usando

uma plataforma de nuvem para hospedar seu Repositório, geralmente, isso requer

que você crie uma nova instância de banco de dados para restaurar o backup.

Para obter instruções detalhadas sobre como criar uma nova instância, consulte a

opção para sua solução de hospedagem em Instalar repositório externo.

2. Use as instruções na Etapa 1 do tópico Instalar o Tableau Server com o repositório
PostgreSQL externo para criar um arquivo de configuração para a nova instância.

3. Interrompa o Tableau Server.

No prompt de comando, execute o seguinte comando:

tsm stop

4. Se a restauração do repositório externo exigir uma nova instância de banco de

dados, use o seguinte comando para apontar o Tableau Server para a nova ins-

tância de banco de dados:
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tsm topology external-services repository replace-host -f

<filename>.json -c <ssl certificate file>.pem

Oarquivo .json é o arquivo de configuração que você criou na Etapa 2. O arquivo

de certificado é o certificado SSL que você baixou da nova instância de banco de

dados.

5. Restaure seus dados de armazenamento de arquivos restaurando o instantâneo de

compartilhamento de rede para sua rede. As etapas específicas dependerão da sua

rede.

Observação: algumas tecnologias exigem que você crie um novo com-

partilhamento de rede ao fazer uma restauração. Se isso se aplicar ao arma-

zenamento conectado à sua rede, você pode fazer sua restauração antes de
interromper o Tableau Server. Se você estiver restaurando os dados do Arma-

zenamento de arquivos para um novo compartilhamento de rede, você deve con-

figurar o Tableau Server para usar o novo compartilhamento de rede. Para obter

mais informações, consulte Configurar o Tableau Server para usar um arma-

zenamento externo diferente.

6. Execute o seguinte comando para restaurar as chaves KMS e Ativo:

tsm maintenance snapshot-backup restore

Observação: se você estiver usando uma solução em nuvem para sua solução

de chave de criptografia, certifique-se de que o servidor onde o backup está

sendo restaurado tenha acesso de descriptografia para instância da nuvem onde

o CMK é implantado.

7. Execute o seguinte comando para reiniciar o Tableau Server:
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tsm start

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem fazer backup e restaurar o Tableau Server.

Além disso, você deve ter permissão para acessar e executar backups de instantâneos no

armazenamento externo.

Considerações de desempenho para armazenamento de arquivos
externo

Este tópico lista os fatores que devem ser considerados quando você tem o Arma-

zenamento de arquivos externo para garantir um ótimo desempenho.

Neste cenário em que o Armazenamento de arquivos está configurado fora do Tableau Ser-

ver, você está armazenando as extrações em um compartilhamento de rede. Isso significa

que o Tableau Server acessará esses dados em toda a rede. Para garantir um ótimo

desempenho, recomendamos o seguinte:

l Use o sistema de armazenamento corporativo para garantir a confiabilidade e o alto
desempenho de acesso aos dados.

l O sistema de armazenamento suporta bastante leitura IOPS:
l Use unidades de estado sólido. Se o uso de discos giratórios for a única opção,
use o mais rápido e o maior número possível.

l A infraestrutura de rede suporta o seguinte:
l No mínimo, 10 GBEthernet para suportar transferências de dados de alta velo-
cidade entre o Tableau Server e o sistema de armazenamento.

l No máximo, 10 milissegundos de latência de armazenamento entre o Tableau
Server e o sistema de armazenamento.

As recomendações acima são baseadas nos testes realizados pela equipe do

Tableau. Os requisitos e o desempenho podem variar. Recomendamos que você

crie seus próprios benchmarks para avaliar o desempenho e determinar os requi-

sitos de recursos.
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Ao criar benchmarks, considere o desempenho geral do Tableau Server com os tem-

pos de cargamento da pasta de trabalho como uma das principaismétricas. Isso é

especialmente relevante para essa configuração, já que o Armazenamento de arqui-

vos externo afeta principalmente as pastas de trabalho baseadas em extração.

Você pode usar Tabjolt para criar seus benchmarks.

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server monitoram o desempenho do Tableau Server. No

entanto, existem considerações de rede, hardware e armazenamento que podem precisar

de acesso para fazer alterações de configuração nesses recursos. Você tambémpode optar

por trabalhar com o seu administrador de rede para fazer alterações, se não tiver acesso a

esses recursos.

Repositório externo do Tableau Server

O repositório do Tableau Server é um banco de dados do PostgreSQL que armazena os

dados sobre todas as interações do usuário, atualizações de extração emuito mais.

O repositório pode ser instalado localmente nosmesmos nós do Tableau Server ou ins-

talado externamente:

Repositório local: o Banco de dados PostgreSQL é instalado e implantado localmente, o
que significa que é instalado juntamente com o Tableau Server.

Repositório externo: o Banco de dados PostgreSQL é implantado externamente. O repo-

sitório externo pode ser instalado no Amazon RDS, Banco de dados do Azure, Google

Cloud ou como uma instalação autônoma.

Para obter mais informações sobre o Repositório do Tableau Server em geral, consulte:

l Banco de dados dos grupos de trabalho

l Coletar dados com o repositório do Tableau Server

Os hosts aceitos para o repositório externo são:
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l Amazon RDS - A partir da versão 2019.3

l Banco de dados do Azure - A partir da versão 2020.4

l Instância PostgreSQL autônoma - A partir da versão 2021.2

l Instância do Google Cloud SQL para PostgreSQL - A partir da versão 2021.4

Este tópico é uma visão geral do repositório externo do Tableau Server.

Considerações sobre repositório externo

OAmazon RDS e o Banco de dados do Azure oferecemmelhor escalabilidade, con-

fiabilidade, alta disponibilidade e segurança integrada para PostgreSQL. Ao se integrar

mais com essas ofertas em nuvem, você poderá aproveitar esses benefícios adicionais.

Se você estiver configurando uma instância autônoma do PostgreSQL, deverá configurar e

gerenciar a alta disponibilidade e escalonamento conforme necessário.

Cloud Platform

Ao usar uma plataforma de nuvem para hospedar seu repositório externo, você tem a

opção de executar instâncias do PostgreSQL na infraestrutura hospedada e gerenciá-las

ou escolher a opção de serviço totalmente gerenciado.

l Autogerenciado: configuração e gerenciamento de instâncias do PostgreSQL na
infraestrutura hospedada por conta própria. Por exemplo, se você estiver usando
AWS como sua plataforma de nuvem, poderá usar instâncias EC2 para executar,
gerenciar e manter instâncias PostgreSQL.

l Totalmente gerenciado: selecione um serviço totalmente gerenciado. Por exem-
plo, se você estiver usando AWS como sua plataforma de nuvem, poderá usar a
opção RDS para hospedar seu repositório externo.

Uma das principais considerações ao fazer uma escolha entre autogerenciado e total-

mente gerenciado é que em uma opção autogerenciada você temmais controle, mas com

isso vem a responsabilidade demanter as VMs emuitas tarefas administrativas de banco

de dados. Uma opção totalmente gerenciada oferece facilidade de instalação, geren-

ciamento de configuração emanutenção.
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Aqui está uma lista mais abrangente de itens a serem considerados ao escolher entre os

dois:

l Requisitos de configuração e manutenção.

l Alta disponibilidade e opções de recuperação de desastres

l Recursos de desempenho, escalabilidade e monitoramento

l Manutenção de segurança

l Custos operacionais, custos de serviço, custos de pessoal.

Aqui está um exemplo de como as duas opções podem ser comparadas para o Azure no

site daMicrosoft: Escolha a opção de servidor PostgreSQL certa no Azure,

Requisitos

l Seu Tableau Server deve utilizar as seguintes versões:

l 2019.3 ou posterior, para usar com AWS

l 2020.4 ou posterior, para usar com o Azure.

Para obter a versão correta do PostgreSQL a ser usada, consulte Banco de

dados do Azure para servidor flexível PostgreSQL.

l 2021.2 ou posterior para uso com a instância PostgreSQL autônoma. (Pode ser
usado para instalações locais, VM do Azure ou AWSEC2).

l 2021.4 ou posterior para usar com o Google Cloud para a instância Post-
greSQL ou um PostgreSQL autônomo no Google Cloud VM. 

l OTableau Server deve ter as chaves AdvancedManagement ativadas.

l Dependendo de onde você está planejando hospedar o Repositório Externo, pre-

cisará se familiarizar com umdos seguintes:

l Configuração e gerenciamento do banco de dados Amazon RDS.

l Configuração e gerenciamento do Banco de Dados do Azure.

l Configuração e gerenciamento do banco de dados PostgreSQL como uma ins-
talação autônoma.

l Configuração e gerenciamento de instância do Google Cloud PostgreSQL
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Versão

Você deve estar executando a versão correta do PostgreSQL para o repositório autônomo

do Tableau Server. A tabela a seguir mostra a compatibilidade da versão do Tableau Ser-

ver.

Versões do Tableau Server Versões mínimas compatíveis com PostgreSQL

2021.2.3 - 2021.2.8

2021.3.0 - 2021.3.7

2021.4.0 - 2021.4.3

12.6

2021.2.10 - 2021.2.14

2021.3.8 - 2021.3.13

2021.4.4 - 2021.4.8

12.8

2021.2.15 - 2021.2.16

2021.3.14 - 2021.3.15

2021.4.9 - 2021.4.10

12.10

2021.2.17 - 2021.2.18

2021.3.16 - 2021.3.17

2021.4.11 - 2021.4.12

12.11

2022.1.0 13.3

2022.1.1 - 2022.1.3 13.4

2022.1.4 - 2022.1.6 13.6

2022.1.7 13.7
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2022.3.0 13.7

Topologia

O diagrama abaixo é uma versão resumida da topologia do Tableau Server com
Repositório externo.

O diagrama abaixo é uma versão detalhada da topologia do Tableau Server com
Repositório externo e mostra todos os processos instalados em cada nó.
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Gerenciamento do repositório externo

Gerenciamento de licenças

Para habilitar esse recurso, você deve primeiro ativar as chaves do produto Advanced

Management no Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Sobre o Tableau

AdvancedManagement no Tableau Server. Se você não tiver as chaves do Advanced

Management ativadas ou se as licenças expiraram, você verá o seguinte comportamento:

l Se tentar configurar o Tableau Server para usar o repositório externo durante a ins-

talação, você verá umamensagem de erro, mas poderá continuar a instalação e o
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repositório do Tableau Server será instalado localmente. Para instalações de servidor

único, o repositório é instalado namesmamáquina do Tableau Server. Para ins-

talações de vários nós, o repositório é instalado em umdos nós do cluster do Tableau

Server.

l Se você já estiver usando um repositório externo do Tableau Server na instalação do

Tableau Server e a licença do AdvancedManagement expirar, o servidor falhará ao

reiniciar. Se você não tiver mais uma licença válida do AdvancedManagement, mas

tiver uma licença válida do Tableau Server, ainda poderá criar um backup. Você tam-

bém podemigrar o repositório externo para repositório local, o que não requer a

licença do AdvancedManagement, para que o servidor funcione novamente. Para

obter mais informações sobre comomigrar do repositório externo para o repositório

local, consulte Reconfigurar o repositório do Tableau Server.

Cenários de migração compatíveis

l Transferência do repositório do local para externo.

l Transferência do repositório de externo para o local

Backup e restauração

Se você tiver apenas o Repositório externo configurado:

Oprocesso de backup e restauração continua omesmo para repositório local e externo e

conforme descrito no tópico de dados Fazer backup dos dados do Tableau Server.

l Os comandos de backup e restauração funcionam damesmamaneira para repo-

sitório local e externo. O backup no caso em que o Tableau Server usa o repositório

externo exigemais espaço em disco para backup, portanto, você deve se lembrar

disso ao configurar o espaço em disco.

l Opadrão e outros locais compatíveis para armazenar o arquivo de backup são os

mesmos, se o repositório for local ou externo.

As exceções a seguir se aplicam aos Tableau Servers que utilizam repositório externo:
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l Todas as contas de usuário personalizadas criadas no repositório externo do

Tableau Server serão incluídas na restauração, mas as senhas das contas de usu-

ário personalizadas não. As senhas deverão ser reconfiguradas após a conclusão da

restauração. As contas de usuário personalizadas são contas de usuário do banco

de dados PostgreSQL, utilizadas pelo SQL ou outro software cliente do banco de

dados, para conectar-se ao banco de dados PostgreSQL.

Nota: estas contas personalizadas serão desativadas comomedida de segu-
rança, mas isso pode ser reconfigurado.

l A configuração e a topologia não devem ser incluídas no backup. Para obter mais

informações sobre como exportar a configuração e as definições de topologia, con-

sulte Executar um backup e uma restauração completos do Tableau Server.

Se você tiver o Repositório externo e o Armazenamento de arquivos externos con-
figurados:

Você tem algumas opções se tiver o Repositório externo e o Armazenamento de arquivos

externos configurados para o Tableau Server. Essas opções permitem que você aproveite

os recursos de backup instantâneo das plataformas de nuvem utilizadas para hospedar o

Repositório externo e o Armazenamento de arquivos. Para obter mais informações e ins-

truções em etapas detalhadas, consulte Backup e restauração com o Armazenamento de

arquivos externo.

Conexões SSL

Você tem a opção de exigir ou não conexões TLS/SSL do Tableau Server para o Repo-

sitório externo.

Se você não precisar usar conexões criptografadas, deverá configurar o Repositório

Externo para permitir conexões não criptografadas e usar a opção --no-ssl ao con-

figurar o Repositório Externo para o Tableau Server. Para obter mais informações, con-

sulte tsm topology external-services repository enable.
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Se desejar ativar ou desativar o SSL posteriormente, após a instalação, use tsm security

repository-ssl enable ou tsm security repository-ssl disable . Esta opção está disponível a

partir de 2021.4.

Atualizar o Certificado SSL

Se, como parte de um vencimento planejado do certificado SSL da instância RDS, Banco

de dados do Azure, a instância Google Cloud PostgreSQL ou instância autônoma do Post-

geSQL, você precisa atualizar sua instância RDS com o novo arquivo de certificado, tam-

bém precisa atualizar as configurações do Tableau Server para usar o novo arquivo de

certificado. Você pode fazer isso ao baixar o arquivomais recente e executar o comando

tsm topology external-services repository replace-host e fornecer o novo arquivo de cer-

tificado.

Considerações de alta disponibilidade

OTableau Server não gerencia ou configura a alta disponibilidade para o repositório

externo.

l AWS: o Amazon RDS oferece recursos que podem ser usados para fornecer alta dis-
ponibilidade e gerenciar o failover. Para obter mais informações, consulte Alta dis-
ponibilidade do Amazon RDS.

l Azure: o Azure oferece recursos que podem ser usados para fornecer alta dis-
ponibilidade gerenciar failover. Para obter mais informações, consulte Alta dis-
ponibilidade do Banco de dados do Azure.

l Google Cloud: o Google Cloud oferece recursos que podem ser usados para for-
necer alta disponibilidade e gerenciar o failover. Para obter mais informações, con-
sulte Alta disponibilidade doGoogle Cloud.

l Instância autônoma do PostgreSQL: o PostgreSQL oferece vários recursos que
podem ser usados para fornecer alta disponibilidade e gerenciar o failover. Para obter
mais informações, consulte Alta disponibilidade do PostgreSQL.
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Considerações de atualização

Isso só se aplica se você estiver usando a configuração do Repositório externo com o

Tableau Server.

Se você estiver usando umRepositório externo, pode ser necessário executar etapas adi-

cionais ao atualizar:

l Nenhuma alteração de versão—Se não houver alteração de versão no Post-
greSQL, não serão necessárias ações especiais.

l Alteração de versão secundária—Se houver uma alteração de versão secun-
dária no PostgreSQL, você precisará atualizar seu repositório externo antes de atu-
alizar o Tableau Server. Na maioria dos casos, existem métodos no local para fazer
isso. O método que você usa depende da localização do seu repositório e está além
do escopo desta documentação.

l Alteração de versão principal—Se houver uma alteração de versão principal no

PostgreSQL, você precisará seguir as etapas descritas emAtualizar o Tableau Ser-

ver comRepositório Externo para uma nova versão principal do PostgreSQL..

As etapas incluem:

1. Crie uma nova instância do banco de dados PostgreSQL. Para obter mais infor-
mações, consulte:

l Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no Serviço de
banco de dados relacional (RDS) da AWS

l Criar uma instância PostgreSQL do banco de dados do Azure no Azure.
l Criar uma instância Cloud SQL para PostgreSQL noGoogle Cloud
l Criar um banco de dados PostgreSQL como uma instalação autônoma

2. Crie um arquivo de configuração e baixe o arquivo de certificado SSl para a
nova instância que você criou na Etapa 1.

Durante a atualização, você precisará apontar o Tableau Server para a nova ins-

tância usando o arquivo de configuração. O processo de atualizaçãomigrará o con-

teúdo do repositório externo atual para a nova instância. Para obter mais detalhes,

3068 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://cloud.google.com/sql/docs/postgres/create-instance


consulte Atualizar o Tableau Server comRepositório Externo para uma nova versão

principal do PostgreSQL..

Monitoramento do status do repositório

A página de status do TSMmostrará o serviço externo do Tableau Server como umnó adi-

cional para a instalação do Tableau Server.

A guia de topologia indica se há serviços externos do Tableau Server configurados:
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Obtenção de registros

Os registros do Tableau Server não incluirão os do repositório externo. Use as seguintes

maneiras para obter os registros específicos para sua instância:

l AWS: para obter informações sobre como configurar registros para sua instância do
PostgreSQL do Amazon RDS, consulte Arquivos de registro do banco de dados Post-
greSQL.

l Azure: para obter informações sobre a configuração do registro para o seu banco de
dados Azure para instâncias PostgreSQL, consulte Regisros no banco de dados do
Azure para PostgreSQL.

l Google Cloud: para obter informações sobre como visualizar e consultar os regis-
tros da sua instância PostgreSQL, consulte o registro do Cloud SQL.

l Instância autônoma do PostgreSQL: paraobter informações sobre como con-
figurar o registro para sua instância autônoma do PostgreSQL, consulte Relatório de
erros e registro.
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Próximas etapas

l Você pode realizar uma das seguintes ações para criar uma instância de banco de

dados PostgreSQL:

l Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no Serviço de banco de
dados relacional (RDS) da AWS

l Criar uma instância PostgreSQL do banco de dados do Azure no Azure.
l Criar uma instância PostgreSQL noGoogle Cloud
l Criar um banco de dados PostgreSQL como uma instalação autônoma

l Instalar o Tableau Server com o repositório PostgreSQL externo

l Reconfigurar o repositório do Tableau Server

l Migrar de local para externo

l Migrar de externo para local

Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no Serviço de banco
de dados relacional (RDS) da AWS

A partir da versão 2019.3, você pode hospedar seu Repositório externo na Plataforma AWS

Cloud. Este tópico descreve como criar uma instância de banco de dados PostgreSQLRDS

da AWS para usar como repositório externo do Tableau Server.

Para ver uma lista completa de hosts que você pode usar para o repositório externo, con-

sulte Repositório externo do Tableau Server.

Requisitos e recomendações

l Nomínimo, use uma instância com 8vCPUs e 32GB deRAM. Esse é o tamanho

mínimo recomendado para a instância do AWS RDS a ser usado no repositório

externo do Tableau Server, mas os requisitos exatos variam de acordo com os requi-

sitos e o uso. Recomendamos o uso de 16 vCPUs e 128GB deRAMde tipos de ins-

tâncias otimizadas paramemória do Amazon RDS para obter um bomdesempenho.
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Você pode começar com um tipo de instânciamenor e, se posteriormente você

achar que precisa de um tipo de instânciamaior, pode atualizar a instância RDS exis-

tente. Para obter mais informações, consulte Atualizar a Instância de RDS.

A comunicação segura entre o Tableau Server e a instância de banco de dados Post-

greSQL externa usando conexões SSL não é necessária, mas recomendada.

l A instância de banco de dados PostgreSQL deve ser acessível por meio de todos os

nós no cluster do Tableau Server. Uma dasmaneiras de fazer isso é tornar a ins-

tância de banco de dados PostgreSQL ummembro de um grupo de segurança, que

tenha as permissões de acesso necessárias por meio de todos os nós no cluster do

Tableau Server.

l A versão do PostgreSQL deve coincidir com a versão usada pelo Tableau Server
quando instalada localmente. O Tableau Server 2020.4 usa o PostgreSQL versão
12.

Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no RDS da Amazon

Etapa 1: criar um grupo de parâmetros

Os parâmetros de PostgreSQL definidos para uma instância de PostgreSQL local no

arquivo postgresql.conf sãomantidos no grupo de parâmetros de banco de dados para a

instância de banco de dados. Ao criar uma instância de banco de dados, os parâmetros no

grupo de parâmetros de banco de dados associado são carregados.

Da perspectiva do Tableau Server, a maioria dos parâmetros pode ser definida como

padrão. Você podemodificar os valores dos parâmetros se tiver requisitos específicos de

desempenho ou registro, mas recomendamos que os parâmetros a seguir sejam deixados

com os valores padrão e não sejam alterados:

l standard_conforming_strings

l escape_string_warning

Recomendamos tambémo valor para o work_mem ser definido para pelomenos 16384

para ajudar a evitar problemas de desempenho.
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Para obter mais informações e uma lista completa de parâmetros de PostgreSQL, consulte

Trabalho com parâmetros de PostgreSQL no site AWS.

Etapa 2: criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no RDS da Amazon

Para criar uma nova instância de banco de dados PostgreSQL, siga as instruções for-

necidas no site de documentação da Amazon.

Abaixo estão as opções de configuração e os valores recomendados para a nova instância

de banco de dados PostgreSQL:

l Especificações da instância

l Usar o grupo de parâmetros criado na Etapa 1.
l Use a versão compatível do PostgreSQL para a versão do Tableau Server
usada. Para obter uma lista completa das versões do PostgreSQL compatíveis
com as versões do Tableau Server, consulte Compatibilidade entre produtos.

l Usar a classe de instância de banco de dados que é db.m4.2xlarge ou maior.

l Alocar pelo menos 100 GB de armazenamento.

l Tipo de armazenamento e IOPS de provisionamento: deixar padrão (as reco-
mendações podem mudar dependendo do teste de carregamento).

l Configurações

l Você deve usar trilhas como nome de usuário mestre.

Esse é um requisito para que o repositório externo funcione cor-
retamente com o Tableau Server.

l Escolha uma senha que atenda aos requisitos do AWS.

l Rede e segurança

l Verifique se a instância do RDS pode ser acessada por todos os nós do

Tableau Server. Isso geralmente envolve a criação de um grupo de segurança

que permite acesso a partir dos nós.

l Opções de banco de dados
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l Não crie um banco de dados inicial. O nome do Banco de dados deve ficar em

branco, pois o Tableau Server criará os bancos de dados necessários na ins-

tância do RDS.

l A porta pode ser qualquer valor, mas é recomendável deixá-la como padrão

5432.

l Defina oGrupo de parâmetros de banco de dados como o criado naEtapa 1.

l Deixe a autenticação de banco de dados IAM desabilitada.

l Criptografia

l Você pode escolher se deseja criptografia ou não.

l Backup

l Esta seção refere-se a backups automatizados do AWS e não a backups do

Tableau Server. É possível especificar as configurações que atendem aos

requisitos.

l Monitoramento

l É possível especificar as configurações com base nos seus requisitos.

l Exportações de registro

l É possível especificar as configurações com base nos seus requisitos.

l Manutenção

l Desabilite a atualização automática da versão secundária. O Tableau Server é

criado para usar uma versão específica do PostgreSQL. Você será solicitado

a atualizar a versão do PostgreSQL, se necessário, durante a atualização do

Tableau Server.

l Proteção contra exclusão
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l É possível especificar as configurações com base nos seus requisitos.

Etapa 3: Obter o endpoint da instância de banco de dados PostgreSQL

Após criar a instância de banco de dados PostgreSQL, não é possível utilizá-la até que a ini-

cialização seja concluída pelo AWS e isso pode demorar algunsminutos. Quando a ins-

tância estiver pronta, obtenha as informações do endpoint que você usará para configurar o

Tableau Server para usar essa instância no repositório do Tableau Server.

Etapa 4: baixar o arquivo de certificado SSL (arquivo .pem)

As conexões seguras entre o Tableau Server e o Repositório externo usando SSL não é
necessária, mas recomendada.

Se quiser configurar conexões seguras entre o Tableau Server e o Repositório externo,

você precisará do arquivo .perm ao configurar o Tableau Server para usar a instância DB

para o seu Repositório do Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Uso de

SSL para criptografar a conexão com a uma instância de banco de dados.

Se você não precisa usar conexões seguras entre o Tableau Server e o Repositório

externo, precisa configurar a instância RDS para permitir conexões não criptografadas.

Importante: se, como parte de um vencimento planejado do certificado SSL da instância

RDS, você precisa atualizar sua instância RDS com o novo arquivo de certificado, você tam-

bém precisa atualizar as configurações do Tableau Server para usar o novo arquivo de cer-

tificado. Você pode fazer isso ao baixar o arquivomais recente e executar o comando tsm

topology external-services repository replace-host e fornecer o novo arquivo de certificado.

Configuração de alta disponibilidade para o banco de dados PostgreSQL

OTableau Server não gerencia ou configura a alta disponibilidade para o repositório

externo. ORDS da Amazon oferece recursos de alta disponibilidade que podem ser usados

para fornecer alta disponibilidade, gerenciar failover etc. Para obter mais informações, con-

sulte a Alta disponibilidade do RDS da Amazon.
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Recuperação de desastres do banco de dados PostgreSQL

Em caso de desastre, talvez seja necessário configurar uma nova instância RDS. Há

outros cenários em que você pode precisar se recuperar de um problema com a instância

RDS. Por exemplo, ao atualizar o Tableau Server, tambémpode precisar atualizar a ver-

são PostgreSQL na instância RDS. Caso a atualização do PostgreSQL não seja bem suce-

dida, pode ser necessário usar uma nova instância RDS. Nesses cenários, para configurar

o Tableau Server para usar a nova instância RDS, siga as seguintes etapas:

1. Restaurar o instantâneo em uma nova instância RDS.OAWS não é com-

patível com restaurar um instantâneo em uma instância RDS existente. Para obter

mais informações sobre backup e restauração de instantâneosRDS, consulte

Backup e restauração do Amazon RDS.

2. Crie um novo arquivo de configurações JSON contendo informações de cone-

xão para a nova instância RDS. Para obter mais informações sobre a criação de um

arquivo de configurações JSON, consulteEtapa 1 em Instalar o Tableau Server com

o repositório PostgreSQL externo.

3. Use o comando tsm topology external-services repository

replace-host para direcionar o Tableau Server para a nova instância RDS.

Paramais informações sobre o comando tsm topology external-services

repository replace-host, consulte tsm topology.

Quem pode fazer isso

Somente os administradores do Tableau Server podem configurar o Tableau Server para

usar o repositório externo. Você tambémprecisará de uma conta do AWS para criar uma

instância RDS.

Próximas etapas

Para novas instalações: Instalar o Tableau Server com o repositório PostgreSQL externo

Se você deseja configurar o Tableau Server existente para usar um repositório externo,

consulte Reconfigurar o repositório do Tableau Server.
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Criar uma instância PostgreSQL do banco de dados do Azure no Azure

A partir da versão 2020.4, você pode hospedar seu Repositório externo na Plataforma

Azure Cloud. Este tópico descreve como criar uma instância de banco de dados do Azure

para PostgreSQL para usar como repositório externo do Tableau Server.

Requisitos e recomendações

l Recomendamos que você use servidor otimizado dememória 8 vCore com 50GB de

armazenamento para o repositório externo do Tableau Server, mas os requisitos exa-

tos variam de acordo com suas exigências e uso. Se você já tiver umTableau Server,

avalie o uso do repositório existente para determinar as necessidades de arma-

zenamento.

Você tambémpode dimensionar seus recursos se achar que precisa demais. Para

obter mais informações, consulte Dimensionamento dos recursos do Banco de

Dados do Azure do PostgreSQL.

l Comunicações seguras entre o Tableau Server e a instância externa de banco de

dados PostgreSQL usando o SSL são recomendadas, mas não necessárias.

Se você não deseja usar conexões seguras entre o Tableau Server e o Repositório

externo, deve configurar o Banco de dados do Azure para permitir conexões não crip-

tografadas.

l A instância de banco de dados PostgreSQL deve ser acessível por meio de todos os

nós no cluster do Tableau Server. A instância do banco de dados deve ser con-

figurada para permitir conexões de todos os nós do Tableau Server. Há duasmanei-

ras de fazer isto:

l Esta é amaneiramais segura: Configure o banco de dados do Azure para a ins-

tância PostgreSQL para permitir apenas acesso privado através do endpoint

do serviço de Rede Virtual. Para obter mais informações, consulte Usar end-

points de serviço de Rede Virtual e regras para o Banco de Dados do Azure
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para PostgreSQL eCriar e gerenciar endpoints de serviço de VNet.

Você tambémpode querer rever o tópico de visão geral nas redes virtuais do

Azure.

l Como alternativa, o Banco de dados do Azure para PostgreSQL pode ser con-
figurado para permitir conexões de uma série de endereços IP públicos. Esse
método expõe o endpoint do Banco de dados do Azure ao acesso público na
Internet.

l Ao configurar a instância do Banco de dados do Azure, recomendamos o uso de
postgres como nome de usuário do Administrador. Se você optar por usar um nome
de usuário diferente, certifique-se de que ele não comece com pg, ou azure. O nome
de usuário também não pode ser rails, tblwgadmin, tableau, readonly ou tblad-
minviews.

l A versão do PostgreSQL deve coincidir com a versão usada pelo Tableau Server
quando instalada localmente. O Tableau Server 2020.4 usa o PostgreSQL versão
12.

Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no Azure

Etapa 1: criar uma sub-rede delegada para o Banco de dados do Azure para instância do
PostgreSQL

Essa etapa é um pré-requisito para configurar o acesso privado para sua opção de rede,

quando você criar a instância. Configurar acesso privado ao banco de dados é essencial

para comunicações seguras. Isso permite que asmáquinas virtuais criadas em qualquer

lugar dessa Rede virtual se conectem à instância do banco de dados, o que não ocorre com

asmáquinas virtuais fora da Rede virtual.

Namesma rede virtual onde você está hospedando seu Tableau Server, crie uma nova

sub-rede delegada para a instância do Banco de dados do Azure. Para obter mais infor-

mações sobre a configuração de acesso privado, consulte Opções de rede para banco de

dados do Azure para PostgreSQL – Servidor flexível no site do Azure.
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Etapa 2: criar uma instância de Banco de dados do Azure para PostgreSQL

Para criar um novo Banco de dados do Azure para PostgreSQL, siga as instruções for-

necidas no site de documentação do Azure.

Abaixo estão as opções de configuração e os valores recomendados para a nova instância

de banco de dados PostgreSQL:

l Detalhes do servidor

l Especifique Nenhum como a Fonte de dados para criar um novo servidor.

l Para o nome de usuário Administrador, recomendamos o uso de postgres
como nome de usuário do Administrador. Se você optar por usar um nome de
usuário diferente, certifique-se de que ele não comece com pg, ou azure. O
nome de usuário também não pode ser rails, tblwgadmin, tableau, readonly
ou tbladminviews.

l Escolha uma senha que atenda aos requisitos do Azure.

l Use a versão compatível do PostgreSQL para a versão do Tableau Server
usada. Para obter uma lista completa das versões do PostgreSQL compatíveis
com as versões do Tableau Server, consulte Compatibilidade entre produtos.

l Alocar pelo menos 512GB de armazenamento.

l Computação e armazenamento

l No mínimo, use o Servidor flexível com nível de computador de propósito geral
e tamanho de computador Standard_D8s_v3 (8 vCores, 32 GB de RAM).

l Opções de rede
l Selecione Acesso privado (Rede virtual). Isso garante comunicações privadas e
seguras para o banco de dados.

l Alta disponibilidade

l Habilite a opção de alta disponibilidade de acordo com seus requisitos.

l Backup
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l Defina o período de retenção de acordo com seus requisitos. Esta seção

refere-se a backups automatizados do Azure e não a backups do Tableau Ser-

ver. É possível especificar as configurações que atendem aos requisitos.

Etapa 3: configurar uma regra de firewall em nível de servidor

Uma vez criado o banco de dados, configure uma regra de firewall em nível de servidor

para permitir o acesso aos nós do Tableau Server.

Verifique se a instância do banco de dados pode ser acessada por todos os nós do Tableau

Server usando a sub-rede dedicada descrita na Etapa 1.

Etapa 4: configurar a instância do banco de dados do Azure para PostgreSQL.

Da perspectiva do Tableau Server, a maioria dos valores de parâmetros da instância pode

ser definida como padrão. Você podemodificar os valores dos parâmetros se tiver requi-

sitos específicos de desempenho ou registro, mas recomendamos que os parâmetros a

seguir sejam deixados com os valores padrão e não sejam alterados:

l standard_conforming_strings

l escape_string_warning

Recomendamos tambémo valor para o work_mem ser definido para pelomenos 16384

para ajudar a evitar problemas de desempenho.

Para obter informações sobre como configurar parâmetros do servidor, consulte esta docu-

mentação do Azure.

Etapa 5: obter o endpoint da instância de banco de dados PostgreSQL

Quando a instância estiver pronta, obtenha as informações do endpoint que você usará

para configurar o Tableau Server para usar essa instância no repositório do Tableau Ser-

ver.

3080 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/postgresql/howto-configure-server-parameters-using-portal#viewing-and-editing-parameters
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/postgresql/howto-configure-server-parameters-using-portal#viewing-and-editing-parameters


Etapa 6: baixar o arquivo de certificado SSL

As comunicações seguras entre o Tableau Server e o Repositório externo usando SSL não
é necessária, mas recomendada.

Se você deseja configurar conexões seguras entre o Tableau Server e o Repositório

externo, baixe o arquivo de certificado: Você precisará desse arquivo de certificado ao con-

figurar o Tableau Server para usar este repositório externo. Para obter mais informações,

consulte Configurar a conectividade TLS no banco de dados do Azure para PostgreSQL.

Se você não precisa usar conexões seguras entre o Tableau Server e o Repositório

externo, configure o Banco de dados do Azure para permitir conexões não criptografadas.

Configuração de alta disponibilidade para o banco de dados PostgreSQL

OTableau Server não gerencia ou configura a alta disponibilidade para o repositório

externo. OAzure oferece recursos de alta disponibilidade que podem ser usados para for-

necer alta disponibilidade. Para obter mais informações, consulte Alta disponibilidade do

Banco de dados do Azure.

Recuperação de desastres do banco de dados PostgreSQL

Em caso de desastre, talvez seja necessário configurar uma nova instância do Banco de

dados do Azure para PostgreSQL. Há outros cenários em que você pode precisar se recu-

perar de um problema com a instância do banco de dados. Nesses cenários, para configurar

o Tableau Server para usar a nova instância do banco de dados do Azure, siga as seguintes

etapas:

1. Restaurar o backup para uma nova instância do Banco de dados do Azure.
NoBanco de dados do Azure para PostgresQL, realizar uma restauração cria um

novo servidor com base nos backups do servidor original. Para obter mais infor-

mações sobre o backup e a restauração do banco de dados do Azure para Post-

greSQL, consulte Backup e restauração do Banco de Dados do Azure para

PostgreSQL.

2. Crie um novo arquivo de configurações JSON com informações de conexão
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para a instância do Banco de dados do Azure para PostgreSQL. Para obter mais

informações sobre a criação de um arquivo de configurações JSON, consulteEtapa
1 em Instalar o Tableau Server com o repositório PostgreSQL externo.

3. Use o comando tsm topology external-services repository

replace-host para apontar o Tableau Server para a nova instância do Banco de

dados do Azure para PostgreSQL.

Paramais informações sobre o comando tsm topology external-services

repository replace-host, consulte tsm topology.

Quem pode fazer isso

Somente os administradores do Tableau Server podem configurar o Tableau Server para

usar o repositório externo. Você tambémprecisará de uma conta do Azure para criar um

Banco de dados do Azure.

Próximas etapas

Para novas instalações: Instalar o Tableau Server com o repositório PostgreSQL externo

Se você deseja configurar o Tableau Server existente para usar um repositório externo,

consulte Reconfigurar o repositório do Tableau Server.

Criar uma instância PostgreSQL no Google Cloud

A partir da versão 2021.4, você pode hospedar seu Repositório externo do Tableau Server

naGoogle Cloud Platform. Este tópico descreve como criar uma instância de PostgreSQL

noGoogle Cloud para usar como repositório externo do Tableau Server.

Para ver uma lista completa de hosts que você pode usar para o repositório externo, con-

sulte Repositório externo do Tableau Server.
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Requisitos e recomendações

l Nomínimo, use o tipo demáquina de alta memória com 8vCPUs e 32GB deRAM.

Esse é o tamanhomínimo recomendado para a instância do PostgreSQL a ser usado

no repositório externo do Tableau Server, mas os requisitos exatos variam de acordo

com os requisitos e o uso. Recomendamos o tipo de instância de alta memória com

16 vCPUs e 128GB deRAMpara um bomdesempenho namaioria dos cenários.

l A comunicação segura entre o Tableau Server e a instância de banco de dados Post-

greSQL externa usando conexões SSL não é necessária, mas recomendada.

l A instância de banco de dados PostgreSQL deve ser acessível por meio de todos os

nós no cluster do Tableau Server. Uma dasmaneiras de fazer isso é tornar a ins-

tância de banco de dados PostgreSQL ummembro de um grupo de segurança, que

tenha as permissões de acesso necessárias por meio de todos os nós no cluster do

Tableau Server.

l A versão do PostgreSQL instalada deve usar uma versão compatível. Para obter

mais informações, consulte Compatibilidade entre produtos para obter informações

sobre as versões compatíveis.

Criar uma instância PostgreSQL do banco de dados no Google Cloud

Etapa 1: criar uma nova instância PostgreSQL

Crie uma instância PostgreSQL usando as instruções fornecidas no site doGoogle, aqui.

Recomendamos o uso de um tipo demáquina commuitamemória, com 16 vCPUs e 128

GB deRAM.

Etapa 2: configurar sinalizadores de banco de dados para sua instância PostgreSQL

Da perspectiva do Tableau Server, a maioria dos valores de parâmetros da instância pode

ser definida como padrão. Você podemodificar os valores dos parâmetros se tiver requisitos

específicos de desempenho ou registro, mas recomendamos que os parâmetros a seguir

sejam deixados com os valores padrão e não sejam alterados:
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l standard_conforming_strings

l escape_string_warning

Recomendamos tambémo valor para o work_mem ser definido para pelomenos 16384

para ajudar a evitar problemas de desempenho.

Para obter mais informações sobre sinalizadores de banco de dados, consulte este tópico

no site doGoogle.

Etapa 3: obter o endpoint da instância de banco de dados PostgreSQL

Quando a instância estiver pronta, obtenha as informações do endpoint que você usará

para configurar o Tableau Server para usar essa instância no repositório do Tableau Ser-

ver.

Etapa 4: baixar o arquivo de certificado SSL

As comunicações seguras entre o Tableau Server e o Repositório externo usando SSL não

é necessária, mas recomendada.

Para configurar conexões seguras entre o Tableau Server e o Repositório externo, você

precisará usar o arquivo de certificado ao configurar o Tableau Server para usar este repo-

sitório externo. Para obter mais informações, consulte Configuração de certificados de

SAP HANA no site doGoogle.

Configuração de alta disponibilidade para o banco de dados PostgreSQL

OTableau Server não gerencia ou configura a alta disponibilidade para o repositório

externo. OGoogle Cloud oferece recursos de alta disponibilidade que podem ser usados

para fornecer alta disponibilidade. Para obter mais informações, consulte a Habilitar a dis-

ponibilidade alta em uma instância no site doGoogle.

Recuperação de desastres do banco de dados PostgreSQL

Em caso de desastre, talvez seja necessário configurar um novo banco de dados do Post-

greSQL para a instância do PostgreSQL. Há outros cenários em que você pode precisar se

recuperar de um problema com a instância do banco de dados. Nesses cenários, para
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configurar o Tableau Server para usar a nova instância do PostgreSQL, siga as seguintes

etapas:

1. Restaure o backup para uma nova instância do PostgreSQL.Na plataforma
Google Cloud, você pode optar por restaurar para amesma instância ou criar uma

nova instância. Para obter mais informações, consulte a Restaurar uma instância no

site doGoogle.

Recomendamos criar uma nova instância e executar as etapas a seguir para recu-

perá-la.

2. Se isso for uma nova instância,Crie um novo arquivo de configurações JSON
com informações de conexão para a instância do Banco de dados do Azure para Post-

greSQL. Para obter mais informações sobre a criação de um arquivo de con-

figurações JSON, consulteEtapa 1 em Instalar o Tableau Server com o repositório

PostgreSQL externo.

3. Use o comando tsm topology external-services repository

replace-host para apontar o Tableau Server para a nova instância do Banco de

dados do Azure para PostgreSQL.

Paramais informações sobre o comando tsm topology external-services

repository replace-host, consulte tsm topology.

Quem pode fazer isso

Somente os administradores do Tableau Server podem configurar o Tableau Server para

usar o repositório externo. Você tambémprecisará de uma conta doGoogle Cloud para

criar a instância do banco de dados PostgreSQL.

Próximas etapas

Para novas instalações: Instalar o Tableau Server com o repositório PostgreSQL externo

Se você deseja configurar o Tableau Server existente para usar um repositório externo, con-

sulte Reconfigurar o repositório do Tableau Server.
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Criar um banco de dados PostgreSQL como uma instalação autônoma

A partir da versão 2021.2, você pode hospedar o repositório do Tableau Server sepa-

radamente como uma instalação autônoma. Isso é diferente de usar um serviço de nuvem

gerenciado, como AWS RDS ou Banco de Dados do Azure. Essa configuração pode ser

feita localmente, no AWS EC2 ou em umaVMdo Azure. Essa instalação do Repositório do

Tableau Server será chamada de Repositório Externo Autônomo.

Para ver uma lista completa de hosts que você pode usar para o repositório externo, con-

sulte Repositório externo do Tableau Server.

Este tópico fornece orientação sobre os requisitos e configurações necessários para que o

Tableau Server se conecte a uma instalação PostgreSQL e use-a como oRepositório

Externo do Tableau Server. Este tópico não fornece instruções detalhadas sobre como ins-

talar o PostgreSQL. Recomendamos que você siga a documentação no site do Post-

greSQL para obter essas informações.

Requisitos e recomendações

l Recomendações de hardware:CPU e armazenamento dependem de seus requi-

sitos. Para instalaçõesmenores, você deve ter pelomenos 50GB de arma-

zenamento em disco e um sistema com processador quádruplo (ou 4 núcleos

virtuais) com 32GB deRAM. Revise a orientação neste tópico para calcular os requi-

sitos de espaço em disco para backup e restauração. A recomendação geral é come-

çar commais recursos de hardware e reduzir após omonitoramento.

l Rede: a instância de banco de dados PostgreSQL deve ser acessível por meio de
todos os nós no cluster do Tableau Server. Uma dasmaneiras de fazer isso é tornar

a instância de banco de dados PostgreSQL ummembro de um grupo de segurança,

que tenha as permissões de acesso necessárias por meio de todos os nós no cluster

do Tableau Server.

l Compatibilidade de versão: a compatibilidade da versão do PostgreSQL deve
coincidir com a versão usada pelo Repositório do Tableau Server, quando instalada
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localmente. Para obter mais informações sobre compatibilidade, consulte Com-
patibilidade entre produtos.

l Segurança: conexões seguras entre o Tableau Server e o repositório externo
usando SSL não são necessárias, mas recomendadas.

Se você não deseja configurar conexões seguras entre o Tableau Server e o Repo-

sitório externo, deve configurar o Banco de dados do PostgreSQL autônomo para per-

mitir conexões não criptografadas.

Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL autônoma

Etapa 1: instalar e inicializar o PostgreSQL

1. Use a documentação do PostgreSQL para instalar a instância do banco de dados
PostgreSQL e servir como o repositório externo do Tableau Server. Você pode querer
configurar um cluster de banco de dados PostgreSQL para atender a quaisquer requi-
sitos de alta disponibilidade.

2. Instale o pacote contrib que inclui a extensão uuid-ossp. Estemódulo é usado para

gerar osUUIDS que o Tableau Server usa para chaves no banco de dados.

3. Inicialize a instância do PostgreSQL.

Etapa 1: configurar a instância PostgreSQL

Você usará dois arquivos de configuração para configurar a instância PostgreSQL:

l pg_hba: é o arquivo de configuração para autenticação baseada em host.
l postgresql.conf: é o arquivo de configuração geral do servidor.

Por padrão, esses arquivos estão localizados aqui:

C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\Data

Configurações de superusuário

Escolha um nome de usuário que atenda aos seus requisitos. Recomendamos usar post-
gres como nome de usuário do Administrador. Se você optar por usar um nome de usuário
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diferente, certifique-se de que ele não comece com pg. O nome de usuário tambémnão

pode ser rails, tblwgadmin, tableau, readonly ou tbladminviews.

Esse é um requisito para que o repositório externo funcione corretamente com o
Tableau Server.

Rede e segurança

Verifique se a instância do banco de dados pode ser acessada por todos os nós do Tableau

Server. Isso geralmente envolve a criação de um grupo de segurança que permite acesso

a partir dos nós.

Opções de banco de dados

A porta pode ser qualquer valor, mas é recomendável deixá-la como padrão 5432.

Parâmetros de atualização

Da perspectiva do Tableau Server, a maioria dos valores de parâmetros da instância pode

ser definida como padrão. Você podemodificar os valores dos parâmetros se tiver requi-

sitos específicos de desempenho ou registro, mas recomendamos que os parâmetros a

seguir sejam definidos com os valores padrão e não sejam alterados:

l standard_conforming_strings

l escape_string_warning

Recomendamos tambémo valor para o work_mem ser definido para pelomenos 16384

para ajudar a evitar problemas de desempenho.

Configurar as conexões remotas

Use as etapas a seguir para atualizar os arquivos de configuração:

1. Por padrão, a configuração no postgresql.conf é definida para ouvir apenas

as conexões locais. Habilite conexões remotas fazendo as seguintes alterações na
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seção de conexões e autenticação do arquivo postgresql.conf:

Adicione esta linha para permitir conexões remotas:

listen_addresses = '*'

2. Reinicie a instância PostgreSQL.

Configurar o SMTP

Conexões seguras entre o Tableau Server e o Repositório Externo não são necessárias,
mas recomendadas.

Para configurar conexões criptografadas entre o Tableau Server e o Repositório Externo,

siga a orientação e as etapas detalhadas descritas abaixo:

Ao configurar o Tableau Server para usar a instância de banco de dados PostgreSQL autô-

noma, você precisará fornecer uma autoridade de certificação raiz confiável (CA) que é

usada para verificar a conexão com o servidor. Idealmente, o certificado de servidor da ins-

tância autônoma do PostgreSQL deve especificar um nome de host resolvível para que o

Tableau Server possa usar sslmode, verify-full. Estemodo verifica se o certificado do ser-
vidor PostgreSQL foi assinado por umaCA confiável e se o nome do host no certificado do

servidor PostgresSQL corresponde ao nome do host usado para se conectar à instância do

PostgreSQL. No entanto, se isso não for possível, sslmode, verify-ca apenas verificará se o
certificado do servidor Postgres foi assinado por umaCA confiável.

O procedimento a seguir fornece as etapas gerais para gerar um certificado de CA raiz no

servidor PostgreSQL. Para obter informaçõesmais detalhadas, leia a documentação SSL

no site PostgreSQL (O link aponta para a versão 12):

1. Gere uma chave de autoridade de certificação (CA) raiz de assinatura.

2. Crie o certificado de CA raiz.

3. Crie o certificado e a chave relacionada (por exemplo - server.csr e ser-

ver.key) para o servidor PostgreSQL. O nome do assunto do certificado deve cor-

responder ao nomeDNS do servidor PostgreSQL. O nome do assunto é definido com
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a opção -subj com o formato/CN=<private DNS name>:

4. Assine o novo certificado com o certificado CA que você criou na etapa 2.

5. Copie os arquivos crt e key para o diretório de dados (/pgsql/<version>/data)

6. O arquivo pg_hba.conf controla as conexões com o banco de dados. Adicione a

seguinte linha para permitir conexões remotas. Por exemplo:

host all all 10.0.0.0/8 md5

7. Para ativar o SSL, adicione ou atualize o arquivo postgresql.conf com:

ssl = on

Para restringir as conexões apenas a SSL, use hostssl em vez de host.

Alta disponibilidade e recuperação de desastres

OTableau Server não gerencia ou configura a alta disponibilidade para o repositório

externo. O banco de dados PostgreSQL é compatível com várias soluções para esses fins,

incluindo replicação e envio de registro. Para obter mais informações, consulte a docu-

mentação de alta disponibilidade no site de PostgreSQL.

No caso de um desastre, se você precisar configurar uma nova instância do PostgreSQL,

certifique-se de seguir estas etapas para configurar o Tableau Server para usar a nova ins-

tância.

1. Crie um novo arquivo de configurações JSON contendo informações de cone-

xão para a nova instância RDS. Para obter mais informações sobre a criação de um

arquivo de configurações JSON, consulteEtapa 1 em Instalar o Tableau Server com

o repositório PostgreSQL externo.

2. Use o comando tsm topology external-services repository

replace-host para apontar o seu Tableau Server à nova instância do Post-

greSQL.
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Paramais informações sobre o comando tsm topology external-services

repository replace-host, consulte tsm topology.

Quem pode fazer isso

Somente os administradores do Tableau Server podem configurar o Tableau Server para

usar o repositório externo. Se você estiver usando AWS EC2 ou a VMdo Azure para con-

figurar umRepositório externo autônomo, precisará ter contas para acessar essas pla-

taformas.

Instalar o Tableau Server com o repositório PostgreSQL externo

Este tópico descreve como instalar e configurar o Tableau Server para usar um serviço

externo para o repositório do Tableau Server.

Antes da instalação

l Você deve ter a licença ativada do AdvancedManagement no Tableau Server para

garantir que seu ambiente tenha a licença apropriada para usar o repositório externo.

Para obter mais informações sobre o AdvancedManagement, consulte Sobre o

Tableau AdvancedManagement no Tableau Server.

l Seu ambiente do Tableau Server deve ser um dos seguintes:

l Serviços de nuvem pública:
l Serviço de nuvem da AWS.

l Serviços de nuvem do Azure. Para obter mais informações sobre ins-
talação do Tableau Server no Azure, consulte Instalar o Tableau Server
noMicrosoft Azure.

l Serviços de nuvem do Google. Para obter mais informações sobre ins-
talação do Tableau Server do Google Cloud, consulte Instalar o Tableau
Server para integridade noGoogle Cloud Platform.

l Local: é o Tableau Server em execução no hardware localizado em sua orga-
nização ou empresa e não em uma nuvem pública.

l Você deve ter uma instância de banco de dados PostgreSQL instalada e pronta. Você

tambémprecisará do endpoint da instância de banco de dados PostgreSQL.
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l Tableau Server na AWS
l Para uma opção de servidor totalmente gerenciada, usando Amazon
RDS, siga as orientações detalhadas em Criar uma instância de banco
de dados PostgreSQL no Serviço de banco de dados relacional (RDS)
da AWS.

l Para uma opção de servidor autogerenciado: use AWSEC2 e Criar um
banco de dados PostgreSQL como uma instalação autônoma

l Tableau Server no Azure:
l Para obter uma opção de servidor totalmente gerenciado usando o
banco de dados do Azure, consulte Criar uma instância PostgreSQL do
banco de dados do Azure no Azure.

l Para uma opção de servidor autogerenciado, use a VM do Azure e Criar
um banco de dados PostgreSQL como uma instalação autônoma.

l Tableau Server noGoogle Cloud:
l Para obter uma opção de servidor totalmente gerenciado usando a ins-
tância PostgreSQL do Google Cloud, siga as orientações em Criar uma
instância PostgreSQL noGoogle Cloud

l Para uma opção de servidor autogerenciado, use a VM do Google
Cloud e Criar um banco de dados PostgreSQL como uma instalação
autônoma.Criar um banco de dados PostgreSQL como uma instalação
autônoma

l Se você estiver instalando no local, consulte Criar um banco de dados Post-
greSQL como uma instalação autônoma

l Baixar o certificado SSL:

Conexões seguras entre o Tableau Server e o Repositório Externo não são neces-
sárias, mas recomendadas.

Se você deseja configurar conexões SSL para comunicações entre o Tableau Ser-

ver e o Repositório Externo, faça o seguinte:

l Amazon RDS: consulte Uso de SSL para criptografar a conexão a uma ins-
tância de banco de dados.

l Banco de dados do Azure para PostgreSQL: consulte Configurar a conec-
tividade TLS no banco de dados do Azure para PostgreSQL.
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l Banco de dados PostgreSQL autônomo: o certificado CA que você usou para
configurar SSL para o banco de dados deve ser copiado para o nó inicial do
Tableau Server. Para obter mais informações sobre como configurar SSL para
o banco de dados PostgreSQL, consulte Configurar o SMTP.

Instalação e configuração do Tableau Server

Etapa 1: crie um arquivo de configuração

Crie um arquivo json com as seguintes definições de configuração:

{

"flavor":"<flavor name>",

"masterUsername":"<admin user name>",

"masterPassword":"<password>",

"host":"<instance host name>",

"port":5432

}

l flavor: é o tipo de serviço externo que você usará para o repositório do Tableau Ser-
ver.

l Amazon RDS: use "rds"

l Banco de dados do Azure: use "azure"

l Banco de dados do Google Cloud: use "gcp"

l Banco de dados PostgreSQL autônomo: use "generic"

l masterUsername:

l Amazon RDS: use "trilhas" para o nome de usuário. Este é o usuário que você

especificou ao criar a instância de RDS.

Você deve usar "rails" como omasterUsername. Isso é necessário para que o

repositório externo funcione corretamente com o Tableau Server.

l Banco de dados do Azure ou instância do Google Cloud PostgreSQL: escolha
um nome de usuário que atenda aos seus requisitos. Recomendamos usar
postgres como nome de usuário do Administrador. Se você optar por usar um
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nome de usuário diferente, certifique-se de que ele não comece com pg, ou
azure. O nome de usuário também não pode ser rails, tblwgadmin, tableau,
readonly ou tbladminviews.

l masterPassword: esta é amesma senha que você especificou ao criar a instância
do banco de dados PostgreSQL.

l host: este é o endpoint da instância de banco de dados PostgreSQL.

l port: a porta do banco de dados que você especificou ao criar a instância de banco
de dados PostgreSQL.

Etapa 2: instale o Tableau Server e configurar o repositório externo

Uso da CLI do TSM:

1. Instalar o TSM: siga as instruções fornecidas neste tópico e conclua as etapas de 1 a

5, que executam o programa de instalação e instalam o TSM.

2. Ativar e registrar o Tableau Server: forneça a chave do Tableau Server e a chave do

AdvancedManagement na etapa de ativação. Você precisará executar o seguinte

comando duas vezes, primeiro com a chave do produto Tableau Server e, em

seguida, a chave do produto do AdvancedManagement:

tsm licenses activate -k <product key>

3. Configurar as definições do nó inicial: siga as instruções fornecidas no tópico para

configurar as configurações iniciais do nó.

Importante! Não execute a etapa Inicialização do Tableau Server ao configurar o
nó inicial. Após concluir as outras etapas no tópico Configurar as definições do nó ini-

cial, retorne a esta página e siga o restante das instruções.

4. Configure o Tableau Server para usar o repositório externo usando os seguintes

comandos:
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l Especifique as configurações de repositório externo usando o arquivo json criado na

etapa anterior:

tsm topology external-services repository enable -f <file-

name>.json -c <ssl certificate file>

Oarquivo json é o arquivo que você criou na primeira etapa com as definições de con-

figuração.

Observação: o certificado SSL é necessário apenas se você estiver usando
conexões criptografadas entre o Tableau Server e o repositório externo. Se isso

não for obrigatório para você, especifique a opção --no-ssl. Nesse caso, o

comando tsm ficaria assim:
tsm topology external-services repository enable -f

<filename>.json --no-ssl

l Aplique as alterações:

tsm pending-changes apply

Etapa 3: conclua o tsm initialize

Para inicializar o Tableau Server

tsm initialize --start-server --request-timeout 1800

Etapa 4: conclua a instalação

Adicionar uma conta de administrador e conclua a instalação.

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem instalar e configurar o Tableau Server.
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Reconfigurar o repositório do Tableau Server

OTableau Server pode ser configurado para usar um repositório local ou externo. Este

tópico descreve as etapas necessárias para reconfigurar o Tableau Server existente com

uma das seguintes opções:

l Mova um repositório do Tableau Server local para um repositório externo e configure

o Tableau Server para usar um repositório externo.

l Mova o repositório externo do Tableau Server para a instalação do Tableau Server

local e configure o Tableau Server para usar o repositório local. Isso significa que o

repositório do Tableau Server será instalado namesmamáquina ou nasmesmas

máquinas que o Tableau Server.

Para saber mais sobre essas opções e repositórios externos, consulte Repositório externo

do Tableau Server.

Mover um repositório local para um externo

Use as etapas a seguir paramover o repositório do Tableau Server de local para externo:

1. Ative a chave do produto Advanced Management no Tableau Server se ainda não
estiver ativada. A licença do Advanced Management é necessária para configurar o
Tableau Server com um repositório externo.

2. Configure a instância do banco de dados PostgreSQL da Amazon para usar como o
repositório externo.

1. Amazon:Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no Serviço de
banco de dados relacional (RDS) da AWS

2. Banco de dados do Azure:Criar uma instância PostgreSQL do banco de
dados do Azure no Azure.

3. Instância autônoma do PostgreSQL:Criar um banco de dados PostgreSQL
como uma instalação autônoma .

3. Crie um arquivo json com as seguintes definições de configuração:

{

"flavor":"<flavor name>",
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"masterUsername":"<admin user name>",

"masterPassword":"<password>",

"host":"<instance host name>",

"port":5432

}

l flavor: é o tipo de serviço externo que você usará para o repositório do
Tableau Server.

l Amazon RDS: use "rds"

l Banco de dados do Azure: use "azure"

l Banco de dados do Google Cloud: use "gcp"

l Banco de dados PostgreSQL autônomo: use "generic"

l masterUsername:

l Amazon RDS: use "trilhas" para o nome de usuário. Esse é o usuário

que você especificou ao criar a instância de RDS.

Você deve usar “trilhas” como omasterUsername. Isso é necessário

para que o repositório externo funcione corretamente com o Tableau Ser-

ver.

l Instância de banco de dados do Azure, Google Cloud e Pos-
greSQL autônoma: escolha um nome de usuário que atenda aos seus
requisitos. Recomendamos usar postgres como nome de usuário do
Administrador. Se você optar por usar um nome de usuário diferente, cer-
tifique-se de que ele não comece com pg, ou azure. O nome de usuário
também não pode ser rails, tblwgadmin, tableau, readonly ou tblad-
minviews.

l masterPassword: esta é amesma senha que você especificou ao criar a ins-
tância do banco de dados PostgreSQL.

l host: este é o endpoint da instância de banco de dados PostgreSQL.
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l port: a porta do banco de dados que você especificou ao criar a instância de
banco de dados PostgreSQL.

4. Execute o seguinte comando CLI do TSMpara configurar o Tableau Server para

usar o repositório externo:

tsm topology external-services repository enable -f file.j-

son -c <ssl certificate file>.pem

Observação: o certificado SSL é necessário apenas se você estiver usando
conexões criptografadas entre o Tableau Server e o repositório externo. Se isso

não for obrigatório para você, especifique a opção --no-ssl. Nesse caso, o

comando tsm ficaria assim:
tsm topology external-services repository enable -f

<filename>.json --no-ssl

Oarquivo json é o arquivo que você criou na primeira etapa com as definições de con-

figuração. O arquivo de certificado SSL pode ser baixado conforme descrito neste

tópico.

A execução do comando acimamigrará o repositório local para a nova instância de

banco de dados PostgreSQL externa.

Mover repositório externo para local

Use as etapas a seguir paramover o repositório do Tableau Server do local externo para a

instalação local:

1. Execute o seguinte comando CLI do TSMparamover o repositório para um nó espe-

cífico:

tsm topology external-services repository disable -n nodeN
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2. Se você estiver configurando HA para o repositório, instale o repositório em um

segundo nó. Para obter mais informações, consulte Exemplo: Instalar e configurar um

cluster HA de três nós.

Observação: para instalar o repositório em um segundo nó, você deve executar

o comando descrito na etapa anterior primeiro. A primeira etapamigra o repo-

sitório externo para o repositório local. Em seguida, você pode instalar o repo-

sitório em um segundo nó no Tableau Server.

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem reconfigurar o repositório externo. Você tam-

bém precisará ter acesso para criar a instância do banco de dados PostgreSQL na Amazon

ou no Azure.

Atualizar o Tableau Server com Repositório Externo para uma nova ver-
são principal do PostgreSQL.

Quando há uma alteração no requisito de versão principal do PostgreSQL para o Tableau

Server, existem algumas instruções específicas que você deve seguir para garantir que a

atualização do Tableau Server seja bem sucedida. Por exemplo, o Tableau Server 2020.4

exige que o repositório use PostgreSQL versão 12. Esta é umamudança de versão principal

da versão 9.x do PostgreSQL usada nas versões do Tableau Server anteriores à 2020.4.

Portanto, se você estiver atualizando de uma versão anterior do Tableau Server para a ver-

são 2020.4 ou posterior, precisará seguir as etapas descritas nas seções a seguir para con-

cluir a atualização.

Este tópico também inclui a compatibilidade do produto entre PostgreSQL e Tableau Ser-

ver.

Antes de atualizar

Você não pode fazer uma atualização no local para atualizar a versão do PostgreSQL na

sua instância de Banco de dados PostgreSQL existente no Amazon RDS ou no Banco de
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dados do Azure para Banco de dados PostgreSQL. Em vez disso, você deve criar uma

nova instância e apontar o Tableau Server para a nova instância durante a atualização.

Use as seguintes informações para criar uma nova instância e prepare-se para a atu-

alização:

1. Crie uma nova instância da instância do Banco de dados PostgeSQL:
1. Criar uma instância de banco de dados PostgreSQL no Serviço de banco de

dados relacional (RDS) da AWS
2. Criar uma instância PostgreSQL do banco de dados do Azure no Azure.
3. Criar uma instância Cloud SQL para PostgreSQL noGoogle Cloud
4. Criar um banco de dados PostgreSQL como uma instalação autônoma

2. As conexões SSL não são necessárias, mas recomendadas. Se você deseja con-
figurar conexões SSL para comunicações entre o Tableau Server e o Repositório
Externo, faça o seguinte:

l Amazon RDS: consulte Uso de SSL para criptografar a conexão a uma ins-
tância de banco de dados.

l Banco de dados do Azure: consulte Configurar a conectividade TLS no banco
de dados do Azure para PostgreSQL.

l Instância do Google Cloud: consulte Como configurar certificados
SSL/TLS

l Instância PostgreSQL autônoma: consulte Configurar o SMTP .

3. Crie um arquivo de configuração para a nova instância criada na etapa 1.

Crie um arquivo json com as seguintes definições de configuração:

{

"flavor":"<flavor name>",

"masterUsername":"<admin user name>",

"masterPassword":"<password>",

"host":"<instance host name>",

"port":5432

}

l flavor: é o tipo de serviço externo que você usará para o repositório do
Tableau Server.
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l Amazon RDS: use "rds"

l Banco de dados do Azure: use "azure"

l Banco de dados do Google Cloud: use "gcp"

l Banco de dados PostgreSQL autônomo: use "generic"

l masterUsername:

l Amazon RDS: use "trilhas" para o nome de usuário. Esse é o usuário
que você especificou ao criar a instância de RDS.

Você deve usar “trilhas” como omasterUsername. Isso é necessário

para que o repositório externo funcione corretamente com o Tableau Ser-

ver.

l Instância de banco de dados do Azure, Google Cloud ou Post-
greSQL autônoma: escolha um nome de usuário que atenda aos seus
requisitos. Recomendamos usar postgres como nome de usuário do
Administrador. Se você optar por usar um nome de usuário diferente, cer-
tifique-se de que ele não comece com pg, ou azure. O nome de usuário
também não pode ser rails, tblwgadmin, tableau, readonly ou tblad-
minviews.

l masterPassword: esta é amesma senha que você especificou ao criar a ins-
tância do banco de dados PostgreSQL.

l host: este é o endpoint da instância de banco de dados PostgreSQL.

l port: a porta do banco de dados que você especificou ao criar a instância de
banco de dados PostgreSQL. A porta padrão para PostgreSQL é 5432.

Upgrades do Tableau Server

Observação: se você estiver usando o Repositório externo do Tableau Server, deve
atualizar o Tableau Server usando a opção de linha de comando.
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A seguir, estão as etapas de alto nível de como especificar os parâmetros do repositório

externo ao executar o script de atualização.

Para obter um passo a passo completo do processo de atualização do Tableau Server, con-

sulte Atualização das versões anteriores.

1. No Tableau Server, abra um prompt de comando como administrador.

Observação: você deve abrir uma nova janela de comando porque o programa
Configuração atualiza o caminho para a nova instalação.

2. Navegue até a pasta de scripts da nova instalação.

Como padrão:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\

3. Execute o script de atualização e especifique o arquivo de configuração e o cer-

tificado SSL:

upgrade-tsm.cmd --external-repository-config-file=<json

config file> --external-repository-cert-file=<SSL cer-

tificate file>

Compatibilidade entre produtos

A tabela abaixo lista a versão do PostgreSQL compatível com o Tableau Server. Use esta

tabela para determinar a versão do PostgreSQL para instalar o Repositório Externo.

Suporte ao Amazon RDS: o Repositório externo que usa o Amazon RDS é compatível

com as versões 2019.3 e posteriores do Tableau Server.

Suporte ao banco de dados do Azure: o Repositório externo usando a instância do
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Banco de dados do Azure é compatível com as versões 2020.4 e posteriores do Tableau

Server.

Suporte ao Google Cloud: o Repositório externo que usa oGoogle Cloud SQL é com-
patível com as versões 2021.4 e posteriores do Tableau Server.

Suporte à instância autônoma do PostgreSQL: o repositório externo usando uma ins-
talação autônoma do banco de dados PostgreSQL é compatível com as versões 2021.2 e

posteriores do Tableau Server.

Suporte doGoogle Cloud Platform: o repositório externo usando uma instância PostgreSQL

noGoogle Cloud Platform é compatível com as versões 2021.4 e posteriores do Tableau

Server.

Versões do Tableau Server Versões mínimas compatíveis com PostgreSQL

2021.2.3 - 2021.2.8

2021.3.0 - 2021.3.7

2021.4.0 - 2021.4.3

12.6

2021.2.10 - 2021.2.14

2021.3.8 - 2021.3.13

2021.4.4 - 2021.4.8

12.8

2021.2.15 - 2021.2.16

2021.3.14 - 2021.3.15

2021.4.9 - 2021.4.10

12.10

2021.2.17 - 2021.2.18

2021.3.16 - 2021.3.17

2021.4.11 - 2021.4.12

12.11
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2022.1.0 13.3

2022.1.1 - 2022.1.3 13.4

2022.1.4 - 2022.1.6 13.6

2022.1.7 13.7

2022.3.0 13.7

Compatibilidade herdada

A tabela abaixo inclui duas colunas:

1. Versão do PostgreSQL enviada com o Tableau Server, que é a versão instalada com
Tableau Server para Repositórios locais.

2. Todas as versões de PostgreSQL compatíveis com o Repositório externo.

Observações:
- Para versões do PostgreSQL, antes da versão 10, os dois primeiros dígitos indicam a

versão principal, e a versão secundária é representada pelo último dígito. Por exem-

plo, na versão 9.4.1, o 9.4 indica a versão principal e o .1 indica a versão secundária.

- Para as versões PostgreSQL 10 ou posterior, o primeiro dígito indica a versão prin-

cipal, e a versão secundária é representada pelo último dígito. Por exemplo, na versão

11.1, 11 é a versão principal e .1 é a versão secundária.

- Uma versão do PostgreSQL com uma versão principal igual a, e uma versãomenor

maior do que, a versão Postgres enviada com o servidor Tableau é sempre aceitável

para uso com o repositório externo, juntamente com quaisquer versõesmais antigas

explicitamente permitidas.

Versão do
Tableau Ser-
ver

Versão do PostgreSQL (envi-
ada com o Tableau Server)

Versões alternativas de PostgreSQL
compatíveis com o repositório externo
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2019.3 -
2019.3.3

9.6.11 9.6.x, em que x émaior que 11

2019.3.4 -
2019.3.10

9.6.15 9.6.x, em que x é maior que 15

2019.3.11 -
2019.3.14

9.6.17 9.6.15, ou 9.6.x, em que x maior que 17

2019.4 -
2019.4.1

9.6.14 9.6.x, em que x é maior que 14

2019.4.2 -
2019.4.6

9.6.15 9.6.x, em que x é maior que 15

2019.4.7 -
2019.4.13

9.6.17 9.6.15, ou 9.6.x, em que x é maior que
17

2020.1 -
2020.1.6

9.6.15 9.6.x, em que x é maior que 15

2020.1.7 -
2020.3.2

9.6.17 9.6.15, ou 9.6.x, em que x é maior que
17

2020.4 -
2021.4

12.8 12.8 ou 12.x, em que x émaior que 8

2022.1 e pos-
teriores

13.3 13.3 ou 13.x, em que x é maior que 3

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem fazer upgrade e configurar o Tableau Server.

Atualizar a Instância de RDS

Se você achar que a instância de RDS atual em uso para hospedar o repositório do Tableau

gera problema no desempenho, é possível atualizar a instância de RDS para um tamanho
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maior. Este tópico descreve as etapas que você pode usar para atualizar a instância de

RDS.

1. Fazer backup dos dados do Tableau Server.

2. Interrompa o Tableau Server:

tsm stop

3. Após confirmar que o servidor foi desativado, entre no Console de gerenciamento

AWS e abra o console do Amazon RDS em

https://console.aws.amazon.com/rds/.

4. No painel de navegação, escolha Banco de dados,e escolha a instância do banco
de dados que deseja modificar.

5. SelecioneModificar. A página Modificar instância do banco de dados é exibida.
6. Modifique a instância de RDS ao configurar a classe de instância do banco de dado

como a desejada.
7. Selecione Aplicar imediatamente para garantir que as alterações sejam aplicadas

imediatamente. Para informações mais detalhadas, consulteModificar uma instância
do banco de dados ao executar o banco de dados PostgreSQL no site da docu-
mentação AWS.

8. Monitore o status da instância de RDS no console do AWS. Pode demorar algum

tempo, mas quando o statusmostrar comoDisponível, você poderá iniciar o Tableau

Server e retomar as operações normais:

tsm start

Quem pode fazer isso

Oadministrador do Tableau Servidor que tenha acesso à conta RDS da Amazon pode exe-

cutar todas as etapas necessárias para atualizar a instância do RDS da Amazon.
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Gerenciamento de carga de trabalho por meio das funções
de nó

Usando as funções de nó, é possível configurar onde certos tipos de cargas de trabalho são

processados na instalação do Tableau Server. Os recursos das funções de nó permitem

dedicar e dimensionar recursos para cargas de trabalho específicas. Você pode configurar

funções de nó para o Processador em segundo plano e Armazenamento de Arquivo.

A função de nó do Processador em segundo plano especifica o tipo de tarefas em segundo

plano que devem ser executadas em umnó, enquanto a função de nó Armazenamento de

arquivo especifica o tipo de carga de trabalho de extração que deve ser executada em um

nó. Ambas as funções de nó são especificadas em umnível de nó. Embora essas funções

de nó possam trabalhar de forma independente para otimizar a carga de trabalho sele-

cionada, as duas funções de nó em combinação podem ser usadas para especializar nós de

servidor e executar preferencialmente cargas de trabalho selecionadas para otimizar o

desempenho e extrair cargas de trabalho pesadas. Essa combinação é discutida commais

detalhes posteriormente na seção Funções de nó de armazenamento de arquivos

Funções de nó do processador em segundo plano

Oprocesso do Processador em segundo plano executa as tarefas do Tableau Server, inclu-

indo atualizações de extração, assinaturas, tarefas de fluxo, tarefas “Executar agora” e tare-

fas iniciadas por tabcmd. A execução de todas essas tarefas pode usar muitos recursos da

máquina. Se você tiver mais de um nó do Processador em segundo plano no cluster, é pos-

sível gerenciar a carga de trabalho do Processador em segundo plano especificando o tipo

de tarefas que umProcessador em segundo plano pode executar em umnó, usando o

recurso da função de nó do Processador em segundo plano.

Essa opção de configuração está disponível nomomento somente por meio dos comandos

CLI do TSMe é útil apenas em clusters de vários nós. Se você tiver apenas um nó, o Pro-

cessador em segundo plano será definido para executar todas as tarefas por padrão e isso

não pode ser alterado.
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Uso das funções de nó do Processador em segundo plano

O recurso da função de nó do Processador em segundo plano destina-se a proporcionar

mais controle e governança sobre o local em que certos tipos de cargas de trabalho do Pro-

cessador em segundo plano são processados na instalação do Tableau Server e permite

dedicar e dimensionar recursos para cargas de trabalho específicas.

Por exemplo, se a implantação tiver muitas extrações e os usuários estiverem executando

muitas atualizações de extração ou trabalhos de criptografia, talvez seja interessante dedi-

car um nó para atualizações de extração. Damesma forma, no caso de assinaturas, se a

instalação do Tableau Server processar muitas assinaturas e você quiser garantir que

outros trabalhos não consumamos recursos de assinaturas, é possível dedicar um nó para

assinaturas. Nesses casos, também seria interessante dedicar outros nós do processador

em segundo plano às cargas de trabalho que não se referem a atualizações de extração ou

assinaturas.

Para oferecer suporte à alta disponibilidade, o Tableau recomenda ter vários nós dedi-

cados a uma carga de trabalho específica. Por exemplo, se você dedicar um nó para atu-

alizações de extração, deverá também configurar um segundo nó para processar a carga

de trabalho da atualização de extração. Dessa forma, se um nó dedicado a atualizações de

extração estiver indisponível, as atualizações de extração ainda poderão ser processadas

pelo outro nó.

Opções de configuração

Configuração Trabalhos

todos os tra-
balhos
(padrão)

Todos os trabalhos do Tableau Server

fluxos Trabalhos de execução de fluxo.

nenhum fluxo Todos os trabalhos, exceto fluxos.

atualizações Trabalhos criados para:
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de extração Atualizações incrementais, atualizações completas, criptografia e des-

criptografia de todas as extrações, incluindo as extrações criadas

pelas saídas de fluxo.

assinaturas Trabalhos de assinatura

system Trabalhos de manutenção do sistema que interagem com outros pro-
cessos do Tableau Server. Por exemplo, limpeza de trabalhos tra-
vados, coleta de eventos de banco de dados e sincronização do Active
Directory.

atualizações
de extração e
assinaturas

Atualizações de extração, criptografia e descriptografia de todas as
extrações, incluindo as extrações criadas pelas saídas de fluxo e tra-
balhos de assinatura.

nenhuma atu-
alização de
extração

Todos os trabalhos, exceto as atualizações de extração, criptografia e
descriptografia de extração de todas as extrações, incluindo as extra-
ções criadas pelas saídas de fluxo.

nenhuma assi-
natura

Todos os trabalhos, exceto assinaturas.

nenhuma atu-
alização de
extração e assi-
natura

Todos os trabalhos, exceto as atualizações de extração, criptografia e
descriptografia de todas as extrações, incluindo as extrações criadas
pelas saídas de fluxo e assinaturas.

no-system Todos os trabalhos, exceto trabalhos de manutenção do sistema.

Para obter mais informações sobre como usar os comandos tsm para definir a função de nó,

consulte tsm topology.

Observação: fazer configurações para funções de nó requer uma reinicialização do
servidor e exigirá algum tempo de inatividade. Para obter mais informações, consulte

tsm pending-changes.
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Requisitos da licença

Ao configurar um nó para realizar apenas um tipo específico de tarefas, como fluxos, atu-

alizações de extração e assinaturas, você deve ter uma das seguintes licenças ativadas no

Tableau Server:

l Para configurar um nó para executar fluxos, você deve ter uma licença válida do

DataManagement ativada no servidor e o Tableau Prep Conductor em execução

nesse nó. Para saber mais sobre o Tableau Prep Conductor, consulte Tableau Prep

Conductor.

l Para configurar um nó para executar atualizações de extração, assinaturas e qual-

quer combinação relacionada a atualizações de extração e assinaturas, você deve

ter uma licença do AdvancedManagement válida ativada no Tableau Server. Se a

licença expirar ou for desativada, você verá um erro sempre que fizer uma alteração

na configuração do Servidor. Para obter mais informações sobre o AdvancedMana-

gement, consulte Sobre o Tableau AdvancedManagement no Tableau Server.

Importante!

Embora os fluxos, atualizações de extração e assinaturas possam ser caros e consumir

muitos recursos, eles não são os únicos trabalhos que podem exigir recursos dedicados.

No grupo de todos os trabalhos, existe uma variedade de trabalhos do Sistema que o
Processador em segundo plano executa, como a geração deminiatura para pastas de tra-

balho. Verifique se os nós que executam trabalhos que não se referem a atualizações de

extração, assinaturas ou fluxos têm recursos demáquina suficientes.

Para obter mais informações sobre como configurar as funções de nó usando os coman-

dos do TSM, consulte tsm topology set-node-role.

Considerações

Há algumas regras que você deve considerar ao configurar as funções de nó do Pro-

cessador em segundo plano indicadas abaixo:
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l Somente uma configuração da função de nó pode ser definida para um nó de cada

vez. Não é possível configurar várias funções de nó em umnó.

l Para configurar uma função de nó, deve haver pelomenos um processo do Pro-

cessador em segundo plano nesse nó.

l Se você tiver apenas um nó do Processador em segundo plano, configure esse nó

para executar todos os trabalhos. Essa é a configuração padrão e não requer licen-

ciamento adicional.

l Se você tiver mais de um nó do Processador em segundo plano, ele deve ser con-

figurado para gerenciar todos os trabalhos. Isso pode ser feito das seguintesmanei-

ras:

l Configure um dos nós para executar todos os trabalhos usando a opção Todos

os trabalhos. Essa é amaneiramais fácil e direta.

l Usando uma das configurações de exceção em umdos nós:

l nenhum fluxo

l nenhuma assinatura

l nenhuma atualização de extração

l nenhuma atualização de extração e assinatura

Por exemplo, em um cluster onde existem três processadores em segundo plano, você

pode ter um nó configurado para executar fluxos, um para executar assinaturas e atu-

alizações de extração e um para executar todos os trabalhos, exceto fluxos, assinatura e atu-

alizações de extração.

Observação: a capacidade de especificar funções de nó para executar fluxos ou exe-
cutar todos os trabalhos, exceto fluxos ou executar todos os trabalhos foi introduzida na

versão 2019.1.
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Funções de nó de armazenamento de arquivos

OArmazenamento de arquivo do Tableau Server controla o armazenamento das extra-

ções. Há três categorias amplas de cargas de trabalho que dependentes da extração.

Extrair carga de trabalho Serviço de execução

Atualizar Processador em segundo plano

Consulta Processador de Dados

Back-up/Restaurar Back-up/Restaurar

Ogerenciamento de funções de nó do armazenamento de arquivos combinado ao Pro-

cessador em segundo plano oferece aos administradores de servidor a capacidade de

especializar nós de servidor para dar preferência à execução de cargas de trabalho sele-

cionadas para otimizar o desempenho de todas as categorias de cargas de trabalho com

uso intendo de extrações.

É possível especializar um nó para executar cargas de trabalho de consulta de extração

por meio de uma topologia que tem apenas nós independentes do Processador de dados.

Para obter mais informações, consulte Otimizar para ambientes commuitas consultas de

extração. No entanto, isso está às custas da cargas de trabalho de atualização de extração,

que são executadas pelos nós do Processador em segundo plano. Com a abordagem de

isolamento com base na topologia, as cargas de trabalho de atualização intensas do Pro-

cessador em segundo plano podem ficar mais lentas, pois nenhum nó do Processador em

segundo plano possui umArmazenamento de arquivo, o que direciona todo o tráfego de

atualização de extrações para a rede.

Com a opção de configuração da função de nó de armazenamento de arquivos, é possível

designar certos nós de servidor que processam consultas de extração a serem sele-

cionadas na lista de nós de servidor que podem fazer isso. Isso ajuda a acelerar as cargas

de trabalho, como atualizações de backup e extração, permitindo que os administradores

de servidor habilitem o Armazenamento de arquivos em nós de servidor do Processador
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em segundo plano, o que impede que as consultas de extração sejam executadas nesses

nós. Esse recurso é útil se você tiver uma carga de trabalho de consulta e de atualização

com uso intenso de extrações e quiser atingir o desempenho ideal da consulta de extração e

desempenho de atualização.

Diretrizes para otimizar a atualização de extração e backup ou restauração das cargas de
trabalho.

Comece a partir de uma topologia com nós especializados doMecanismo de dados (con-

sulte Otimizar para ambientes commuitas consultas de extração).

Topologia 1 - Nós demecanismo de dados dedicados

1. Adicionar armazenamento de arquivo ao nó 0.

tsm topology set-process -n node0 -pr filestore -c 1

2. Designar Nó 2 e Nó 3 para preferencialmente executar cargas de trabalho com uso

intenso de extrações

tsm topology set-node-role -n node2, node3 -r extract-que-

ries

3. Designar o Nó 0 para executar preferencialmente as cargas de trabalho com uso

intenso de extrações.

tsm topology set-node-role -n node0 -r extract-refreshes
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4. Designar o Nó 1 para executar preferencialmente as cargas de trabalho sem uso

intenso de extrações.

tsm topology set-node-role -n node1 -r no-extract-

refreshes

5. Aplique as alterações pendentes.

tsm pending-changes apply

Topologia 2 - Nó de armazenamento extra de arquivos

Observação: na implantação do Tableau Server, adicionar funções de arma-
zenamento de arquivos aos nós existentes aumentará temporariamente o I/O de rede

entre todos os nós do Armazenamento de arquivos enquanto o novo Armazenamento

de arquivos estiver sendo sincronizado. A duração dessa operação depende do

volume de dados no Armazenamento de arquivos e da capacidade de largura de

banda da rede. O status da sincronização pode ser monitorado usando aGUI naWeb

do TSM. Se você estiver adicionandomais de umArmazenamento de arquivos à

implantação, é recomendável adicioná-los consecutivamente e aguardar a conclusão

da sincronização inicial entre cada adição do Armazenamento de arquivos.
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Gerenciamento de carga de trabalho de consulta de extração de ajuste

Quando as consultas de extração de assinaturas de e-mail e alertasmétricos estão sendo

executadas aomesmo tempo em que os usuários estão visualizando de forma interativa as

exibições baseadas em extrações, os usuários podem ter tempos de cargamais lentos do

que a visualização normal. Use as seguintes funções de nó para ajustar como essas cargas

de trabalho são priorizadas.

Função de nó para
usar

Tipo de carga de trabalho
de consulta de extração

Exemplo

extract-que-

ries

agendada assinaturas de e-mail e alertas
métricos

extract-que-

ries-inte-

ractive

interactive usuários visualizando uma exi-
bição baseada em extração

Se a implantação do servidor estiver vendo crescimento em assinaturas de e-mail e alertas

métricos, você poderá adicionar nós e atribuir a função de nó extract-queries que os

tornamais disponíveis para lidar com assinaturas e alertas.

Se a implantação do servidor estiver observando o crescimento de usuários visualizando exi-

bições baseadas em extrações, você pode adicionar nós e atribuir a função de nó

extract-queries-interactive, que os torna priorizar consultas interativas de extra-

ção para reduzir os tempos de carga de visualização baseados em extrações. A função do

nó extract-queries-interactive é uma preferência e não um isolamento rigoroso.

Isso significa que as consultas serão encaminhadas para nós que tenham a função de nó

extract-queries-interactive atribuída. Se você tiver vários nós com a função

extract-queries-interactive, as consultas serão encaminhadas com base na inte-

gridade do nó.

Por exemplo, adicione um nó e atribua-o para executar preferencialmente as cargas de tra-

balho extract-queries-interactive.
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l tsm topology set-node-role -n node4 -r extract-queries-

interactive

Opções de configuração

Configuração Trabalhos

todos os tra-
balhos
(padrão)

Todos os trabalhos do Tableau Server

extract-queries Tarefas criadas para consultas de extração. Os nós selecionados
serão executados como all-jobs e priorizarão o processamento das
consultas de extração.

extract-que-
ries-interactive

Tarefas criadas para consultas de extração. Os nós selecionados
serão executados como todos os trabalhos e priorizarão o pro-
cessamento de consultas de extração interativas, como aquelas que
são executadas quando um usuário está olhando para sua tela e
aguardando o carregamento de um painel baseado em extração. Esta
é uma configuração avançada e só deve ser usada se o cluster tiver
uma carga de trabalho pesada de assinatura e alertas, que faz com
que os usuários tenham um desempenho diminuído em tempos de car-
regamentos de visualização que são executados na mesma hora que
carregamentos agendados.

Para obter mais informações sobre como configurar as funções de nó usando os coman-

dos do TSM, consulte tsm topology set-node-role.

Requisitos da licença

Para configurar um nó para executar consultas de extração, você deve ter uma licença

válida do AdvancedManagement ativada no Tableau Server.
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Como ver as funções do nó

Use o comando a seguir para ver quais funções de nó estão configuradas atualmente no

Tableau Server:
tsm topology list-nodes -v

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem configurar funções de nó e ativar as chaves

do produto necessárias.

Tableau Server Independent Gateway

Este tópico fornece uma visão geral do Armazenamento do Tableau Server Independent

Gateway.

O Independent Gateway é um servidor proxy reverso e balanceador de carga baseado no

httpd do Apache. Ele usa amesma versão httpd do Apache que o processo doGateway do

Tableau Server interno ao cluster do Tableau Server, mas é adequado para implantação em

umaDMZ de rede. Como o Independent Gateway faz parte do Tableau Server, ele é geren-

ciado pelo TSMe não precisa de configuração separada.

Sua configuração tem total conhecimento da topologia dos componentes do Tableau Server

acessíveis externamente e é atualizada quando a topologia do cluster é alterada. Após um

processo simples de instalação do Independent Gateway, as opções de configuração são fei-

tas centralmente usando os itens de configuração do Tableau ServicesManager (TSM).

Com esse recurso, agora o Tableau Server pode ser configurado de duasmaneiras:

l Instalar o Tableau Server em uma instalação autônoma. Qualquer proxy reverso pre-
cisa ser instalado e gerenciado separadamente.

l Instalar o Tableau Server e o Independent Gateway como um proxy reverso que é
gerenciado por Tableau Server (versão 2022.1 e posterior).
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Por que usar o Independent Gateway?

Ouso do Independent Gateway tem os seguintes benefícios em relação à instalação de um

proxy reverso separado:

l Totalmente compatível: o Independent Gateway faz parte de uma instalação do
Tableau Server e é totalmente compatível com o Tableau.

l Reconhecimento do Tableau Server: quando você usa um proxy reverso sepa-
rado, ele precisa ser atualizado quando a topologia do Tableau Server for alterada. O
Independent Gateway está totalmente ciente de todos os componentes de cha-
madas externas do Tableau Server e é atualizado conforme eles mudam.

Gerenciando o Independent Gateway

Gerenciamento de licenças

Para usar o Independent Gateway, você deve primeiro ativar esse recurso usando as cha-

ves do produto AdvancedManagement no Tableau Server. Não há licenciamento feito no

nó do Independent Gateway. Para obter mais informações, consulte Sobre o Tableau

AdvancedManagement no Tableau Server. Se você não tiver uma chave do Advanced

Management ativada ou se a licença expirou, você verá o seguinte comportamento:

l Se você tentar configurar o Tableau Server com Independent Gateway, ele falhará.

l Se você já estiver usando o Independent Gateway, e a licença do Advanced Mana-
gement expirar, você observará o seguinte comportamento:

Backup e restauração

Não há impacto no backup ou restauração com o Independent Gateway. Um backup ou res-

tauração do Tableau Server não incluirá nenhuma informação ou configuração para o Inde-

pendent Gateway. Se você usar o backup para criar uma nova instalação do Tableau,

precisará instalar, configurar e habilitar o Independent Gateway para a nova instalação do

Tableau Server separadamente.

Considerações de alta disponibilidade

Você pode instalar várias instâncias do Independent Gateway para fornecer alta dis-

ponibilidade robusta em seu proxy reverso. Você tambémpode aumentar o número de nós
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de Independent Gateway se tiver um grande número de sessões de cliente acessando o

Tableau.

Topologia

Ao configurar o Tableau Server com Independent Gateway, você não precisamais con-

figurar e configurar um proxy reverso separado. O Independent Gateway aparecerá na

página de status do TSM como um serviço externo.

Observação: a página de status e a saída de status na CLI mostrarão apenas uma
única instância do Independent Gateway, mesmo se você tiver instalado vários nós

dele.

Próximo

Instalar o Tableau Server com Independent Gateway

Instalar o Tableau Server com Independent Gateway

Este tópico orienta você no processo de instalação do Tableau Server Independent

Gateway.

Seguir esse processo resultará em uma configuração de Independent Gateway com uma

conexão direta com a implantação de back-end do Tableau Server. Você pode saber mais

sobre osmodos de conexão direta versus de relé no tópico Configurar o Tableau Server

com Independent Gateway.

Pré-requisitos

l Você deve ter um servidor dedicado com pelo menos 2 núcleos (4 vCPUs), 8 GB de
RAM e 100 GB de espaço livre em disco.

l Você deve usar o Tableau Server 2022.1 ou versões posteriores.

l Você deve usar um instalador para o Tableau Server Independent Gateway com uma
versão com uma versão principal (2022.0, por exemplo) que corresponda à versão do
Tableau Server. Recomendamos que as versões secundárias (2022 .1 ou 2022 .2,
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por exemplo) também correspondam, mas isso não é um requisito. Se a alteração de
"ativos estáticos" entre as versões e as versões não corresponderem, você poderá
ver algum impacto inesperado na imagem. Por exemplo, os mapas podem não estar
atualizados se o Independent Gateway for uma versão anterior ao Tableau Server.

l Você deve ter uma licença válida do Advanced Management ativada no Tableau Ser-
ver. Para saber mais sobre o Advanced Management, consulte Sobre o Tableau
AdvancedManagement no Tableau Server.

l Por padrão, o Independent Gateway deve poder se comunicar com a implantação do
Tableau Server de back-end nas portas 80 e 21319 durante a instalação. Você pode
alterar essas portas padrão durante a inicialização conforme descrito posteriormente
neste tópico.

l Verifique se a implantação do Tableau Server está completa e íntegra antes de ins-
talar e configurar o Independent Gateway.

l Verificar não está executando nenhum outro aplicativo com reconhecimento da Web
no computador em que está instalando o Independent Gateway. Por exemplo, se o
httpd do Apache estiver instalado no computador, desinstale-o ou configure httpd
para que ele não esteja escutando ativamente na porta 80.

Instalar o Tableau Server e o Independent Gateway

A instalação do Independent Gateway é feita usando um programa de de instalação autô-

nomo que inclui "tsig" como parte do nome do arquivo para distingui-lo do instalador com-

pleto do Tableau Server. É altamente recomendável que você instale o Independent

Gateway após instalar o Tableau Server e confirmar que está funcionando conforme o

esperado. Para instalar, você deve ter direitos . Você pode instalar uma oumais instâncias

do Independent Gateway, mas cada uma deve ser instalada separadamente. Se você esti-

ver instalando várias instâncias para alta disponibilidade ou para distribuir uma carga

pesada de cliente, repita as etapas de instalação para cada instância.

Durante a instalação, um script chamado initialize-tsig.bat é executado. O script

solicita as informações necessárias para configurar o Independent Gateway. Depois que o

Independent Gateway estiver totalmente instalado, você precisará executar um comando

do TSMno nó inicial do Tableau Server para configurar o servidor com detalhes sobre a ins-

tância do Independent Gateway.

A instalação do IG consiste nestas etapas:
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l Execute o instalador específico da plataforma.

l Execute o script de pós-instalação. Isso é feito automaticamente pelo programa

Setup.

l Habilite a instância do Independent Gateway usando o TSM.

Etapa 1: baixar e instalar o Tableau Server

1. Instalar o TSM: siga as instruções fornecidas neste tópico e conclua as etapas de 1 a

5, que executam o programa de instalação e instalam o TSM.

2. Ativar e registrar o Tableau Server: forneça a chave do Tableau Server e a chave do

AdvancedManagement na etapa de ativação. Você precisará executar o seguinte

comando duas vezes, primeiro com a chave do produto Tableau Server e, em

seguida, a chave do produto do AdvancedManagement:

tsm licenses activate -k <product key>

3. Configurar as definições do nó inicial: siga as instruções fornecidas no tópico para con-

figurar as configurações iniciais do nó.

Etapa 2: baixar e instalar o Independent Gateway

Após baixar o arquivo de instalação do Tableau Server Independent Gateway, siga as ins-

truções abaixo para instalar o Independent Gateway.

1. No computador em que você está instalando o Independent Gateway, entre como

usuário com acesso de administrador e clique duas vezes no arquivo de instalação bai-

xado.

2. Na primeira tela você deve aceitar o contrato de licenciamento antes de continuar.

3. Depois de aceitar o contrato de licenciamento, você pode realizar uma das duas

ações:

l Instale o Independent Gateway clicando em Instalar
ou
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l Altere o local de instalação clicando emPersonalizar e instale o Independent
Gateway:

Por padrão, o Independent Gateway é instalado em C:\Program

Files\Tableau\Tableau Server\independentgateway. Escolha

um local diferente, incluindo uma unidade não padrão, por meio de navegação

ou digitação de um novo caminho.

Depois de especificar o local de instalação, clique em Instalar para instalar o
Independent Gateway neste local.

4. O programa de instalação instala o Independent Gateway e executa auto-

maticamente o script initialize-tsig.bat.

Em uma janela de comando aberta pelo instalador, são solicitados valores que são

usados para configurar o Independent Gateway:

l TSIG_TS_CLUSTER—Obrigatório. Não há valor padrão. Você deve inserir

um valor quando solicitado.

Este deve ser o endereço de internet ou endereços de cada nó no cluster do

Tableau Server. Curingas podem ser usados emáscaras de sub-rede podem

ser usadas para especificar vários nós. Para especificar vários endereços,

separe os endereços por espaços. Os valores devem ser fornecidos em uma

das formas aceitáveis pela diretiva Apache httpdmod_authz_host "Obri-

gatória". Para obter mais informações, consulte https://h-

ttpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_authz_host.html.

l TSIG_HK_PORT—O padrão é 21319. Essa é a porta usada para solicitações
de manutenção de entrada do Tableau Server.

l TSIG_HK_PROTOCOL—O padrão é http. Os valores válidos são http e
https. Este é o protocolo usado para solicitações de manutenção do Tableau
Server.

l TSIG_PORT—O padrão é 80. A porta usada para solicitações externas.
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l TSIG_PROTOCOL—O padrão é http. Os valores válidos são http e
https. Este é o protocolo usado para solicitações externas.

l TSIG_INSTANCE_ID—O padrão é o nome da máquina. Um identificador
exclusivo para a instância do Independent Gateway.

5. A instalação termina quando o script é executado e o Independent Gateway é ini-

cializado.

Etapa 3: habilitar o Independent Gateway no Tableau Server

A última etapa da instalação e configuração do Independent Gateway é habilitar o Inde-

pendent Gateway no Tableau Server. Para fazer isso, use o comando TSM tsm topo-

logy external-services gateway enable -c <file> com umarquivo JSON

que identifica a instância ou instâncias do Independent Gateway e fornece ao Tableau Ser-

ver os detalhes necessários para a comunicação entre o servidor e o Independent Gateway.

OTableau Server deve estar em umestado interrompido para habilitar o Independent

Gateway.

O conteúdo do arquivo JSON do Independent Gateway

Oarquivo JSON que você usa para habilitar as instâncias do Independent Gateway no

Tableau Server precisa conter o seguinte:

l id—O valor do id deve corresponder ao TSIG_INSTANCE_ID para a instância espe-
cífica. Se você não forneceu isso durante a inicialização, o padrão é o nome da
máquina (%COMPUTERNAME%) do computador do Independent Gateway. O valor
no arquivo json deve corresponder à saída do comando hostname.

l host—O host deve ser um endereço IP ou um nome que possa ser resolvido por
DNS do computador do Independent Gateway.

l port—Aporta deve corresponder ao valor TSIG_HK_PORT especificado na ins-
tância do Independent Gateway. Se você não forneceu isso durante a inicialização, o
padrão é "21319".

l protocol—O protocolo deve corresponder ao TSIG_HK_PROTOCOL especificado
na instância do Independent Gateway. Se você não forneceu isso durante a ini-
cialização, o padrão é "http".
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l authsecret—O segredo de autenticação deve corresponder ao segredo criado
pelo script de inicialização na instância do Independent Gateway.

O segredo de autenticação do Independent Gateway

Oscript de inicialização cria um segredo exclusivo e compartilhado em cada computador do

Independent Gateway. Você precisa desse segredo para habilitar o Independent Gateway

no Tableau Server. Copie o segredo e inclua-o em seu arquivo JSON como "authsecret".

O segredo compartilhado está localizado no arquivo tsighk-auth.conf aqui:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\independentgateway\config\tsighk-auth.conf

Exemplo de arquivo JSON de Independent Gateway

Oarquivo JSON deve estar no formato abaixo. Este arquivo JSON de exemplomostra valo-

res padrão onde há padrões. Seu arquivo deve usar os valores reais que correspondem à

sua instalação do Independent Gateway e à sua organização.

{

"independentGateways": [

{

"id": "<IGCOMPUTER>",

"host": "<ip address of Independent Gateway computer>",

"port": "21319",

"protocol": "http",

"authsecret": "<shared-secret01>"

},

{

"id": "<IGCOMPUTER2>",

"host": "<ip address of second Independent Gateway com-

puter>",

"port": "21319",

"protocol": "http"

"authsecret": "<shared-secret02>"
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}

]

}

Habilitando o Independent Gateway no Tableau Server

Para concluir a instalação do Independent Gateway, você precisa habilitá-lo usando o TSM.

1. Copie o arquivo de configuração JSON para o nó inicial do Tableau Server.

2. No nó inicial, abra um prompt de comando como um administrador.

3. Execute os seguintes comandos para interromper o Tableau Server, habilite o Inde-

pendent Gateway usando o arquivo de configuração json e reinicie o servidor:

tsm stop

tsm topology external-services gateway enable -c tsig.json

tsm start

Etapa 4: verificar o Independent Gateway no Tableau Server

Você deve conseguir navegar até a página de entrada do Tableau Server inserindo o ende-

reço do Independent Gateway em umnavegador.

Se houver um firewall entre o Independent Gateway e a implantação do Tableau Server de

back-end, você precisará abrir as portas dos processos do Tableau Server para conexão

direta. Consulte Conexão direta para obter mais informações.

Como alternativa, você pode optar por minimizar os requisitos de porta configurando o Inde-

pendent Gateway para uma conexão de relé. Consulte Conexão de relé para obter mais

informações.

Configurar o Tableau Server com Independent Gateway

Este tópico descreve como configurar o Tableau Server com Independent Gateway para

diferentes cenários de conexão e para ummódulo de autenticação personalizado.

Para obter o procedimento de instalação, consulte Instalar o Tableau Server com Inde-

pendent Gateway .
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Para obter um exemplo de implantação de ponta a ponta em execução no Tableau Server

para Linux na AWS, consulte Configuração do nível daWeb noGuia de implantação cor-

porativa.

Comparação entre conexão direta e relé

O Independent Gateway pode se comunicar diretamente com os processos back-end do

Tableau Server em várias portas. Essa comunicação é chamada conexão direta .

Como alternativa, você pode configurar o Independent Gateway para retransmitir a comu-

nicação do cliente por uma única porta para o processo de gateway no Tableau Server.

Essa comunicação é chamada conexão de relé.

A chave de configuração de TSMque define o tipo de conexão é gateway.t-

sig.proxy_tls_optional.

As seções a seguir descrevem como essas conexões diferem e como defini-las.

Conexão direta

Nessa configuração, o Independent Gateway se comunica diretamente com os processos

de back-end no Tableau Server por meio de várias portas. Isso requer que você abra as

portas entre o firewall que separa o Independent Gateway da implantação de back-end do

Tableau Server.

A implementação atual do Independent Gateway não oferece suporte a conexões TLS nes-

ses processos.

Uma conexão direta permite que o Independent Gateway se comunique com os processos

de back-end do Tableau Server sem proxy por meio do processo deGateway. A conexão

direta oferecemelhor desempenho do que a conexão de relé alternativa.

Configuração

A conexão direta é a configuração padrão. Como tal, você não precisa executar um

comando para configurá-lo. No entanto, se você precisar redefinir para a conexão direta

padrão, execute os seguintes comandos:
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tsm configuration set -k gateway.tsig.proxy_tls_optional -v all

--force-keys

tsm pending-changes apply

Gerenciar entrada da porta

Após a instalação, o Independent Gateway deve poder se comunicar com o Tableau Server

em várias portas. Essas portas são atribuídas dinamicamente durante a configuração e

estão no intervalo TCP 8000-9000. As portas específicas e os processos correspondentes

usados para se comunicar com o Tableau Server são gravados em umarquivo CSV no com-

putador que executa o Independent Gateway em TSIG_DATA/config/httpd/proxy_

targets.csv.

Observação: o Independent Gateway é uma implementação construída no Apache
httpd. Todos os comandos TSMque fazem referência a locais de arquivos usam barras,

mesmo noWindows. Esta é uma convenção de httpd do Apache.

Use proxy_targets.csv para definir ou automatizar a configuração de entrada de porta

por meio de sua rede para o Tableau Server. Recomendamos automatizar a configuração

de entrada de porta, pois as portas podem ser alteradas se a implantação do Tableau Ser-

ver de topologia for alterada. Adicionar nós ou reconfigurar processos na implantação do

Tableau Server acionará alterações no acesso à porta exigido pelo Independent Gateway.

Conexão de relé

Emuma configuração de conexão de retransmissão, o Independent Gateway não se

conecta diretamente aos processos de back-end. Em vez disso, o Independent Gateway

retransmite a comunicação para o processo deGateway na implantação do Tableau Server

de back-end por HTTP. Esse processo de retransmissão resulta em um salto extra e, por-

tanto, degrada o desempenho em comparação com a configuração de conexão direta.

Um benefício de configurar o Independent Gateway como uma conexão de relé é proteger o

tráfego comTLS. Consulte Configurar TLS no Independent Gateway.
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Configuração

Para configurar o Independent Gateway para conexão de retransmissão ao Tableau Ser-

ver, execute os seguintes comandos:

tsm configuration set -k gateway.tsig.proxy_tls_optional -v

none --force-keys

tsm pending-changes apply

Protocolo de manutenção

As conexões diretas e de retransmissão exigem comunicação com o protocolo demanu-

tenção (HK) do Tableau Server. O processo HKmantém o estado de configuração entre a

implantação do Tableau Server de back-end e o Independent Gateway. Durante a ins-

talação, o Tableau Server deve poder se comunicar com o Independent Gateway pela

porta 21319.

Detalhes de comunicação do protocolo de limpeza:

l As solicitações de HK verificam o status do Independent Gateway e atualizam a con-
figuração conforme necessário. Não há dados do cliente nessas solicitações. As con-
figurações não incluem senhas ou outros segredos.

l Os arquivos de configuração contêm detalhes sobre a topologia de cluster do
Tableau Server para que o Independent Gateway possa executar funções de proxy
reverso. A configuração da topologia de cluster pode ser considerada confidencial
porque a configuração pode fornecer informações de direcionamento para um inva-
sor. Observe que esses dados de configuração seriam úteis apenas para invasores
que poderiam acessar o cluster do Tableau Server.

l Os arquivos de atualização de configuração incluem uma verificação do conteúdo
hash. Isso fornece uma camada extra de segurança para validar a integridade dos
arquivos de configuração usados para atualizar o Independent Gateway.

Por padrão, o processo HK usa TCP 21319.

A partir do Tableau Server 2022.1.2, o TLS é compatível com a conexão HK. Consulte Con-

figurar TLS no Independent Gateway.
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Alterar a porta de HK

Você pode alterar a porta usada pelo protocolo HK como parte da inicialização do Inde-

pendent Gateway. Consulte Instalar switches e propriedades para o Tableau Server Inde-

pendent Gateway.

Para alterar a porta após a instalação, você pode executar novamente o script de pós-ins-

talação para fornecer um valor diferente para TSIG_HK_PORT . Por padrão, o script está

em C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\independentgateway\scripts\initialize-tsig.bat.

Locais do arquivo de registro

As entradas de registro mais úteis no Tableau Server estão no diretório do arquivo de regis-

tro tabadminagent . No entanto, se você estiver executando o Tableau Server em um

cluster, deverá procurar em cada instância para localizar os registros tabadminagent mais

recentes.

No Independent Gateway, os seguintes arquivos de log são gravados no diretório TSIG_

DATA/logs/ .

l access.log: o Independent Gateway será gravado em access.log para registro
que é gerado pela configuração httpd.conf.stub. Arquivos de registro com carimbo de
data/hora (por exemplo,access_date.log) são gerados pela configuração de
httpd.conf.

l error.log

l startup.log

Esses registros também são retransmitidos na íntegra para a implantação do Tableau Ser-

ver e armazenados em subdiretórios do diretório de registros do Controlador de cluster.

Dessemodo, os registros do Independent Gateway são incluídos no arquivo ziplog gerado

pelo comandotsm maintenance ziplogs.

Solução de problemas

Para obter dicas de solução de problemas, consulte Solução de problemas do Independent

Gateway do Tableau Server noGuia de implantação corporativa (EDG). OEDG fornece

Tableau Software 3129

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/guides/enterprise-deployment/pt-br/edg_part7.htm#troubleshooting-tableau-server-independent-gateway
https://help.tableau.com/current/guides/enterprise-deployment/pt-br/edg_part7.htm#troubleshooting-tableau-server-independent-gateway


exemplos de implantação do Tableau Server no Linux. As etapas de solução de problemas

são úteis para as versõesWindows ou Linux do Tableau Server.

Configurar módulo de autenticação com Independent Gateway

Uma prática de segurança comumé permitir que apenas solicitações autenticadas passem

pelo firewall interno dos servidoresDMZ. O Independent Gateway oferece suporte aos

métodos tradicionais de autenticação do Tableau Server, mas também inclui propriedades

de configuração que permitem integrar ummódulo carregável httpd do Apache para auten-

ticação personalizada.

Por exemplo, ao configurar o SAML no Tableau Server e ummódulo de autenticação per-

sonalizado, você pode exigir que todos os usuários se autentiquem com seu IdP no Inde-

pendent Gateway. Somente os usuários autenticados poderão acessar o Tableau Server,

que, por sua vez, poderá autenticar e autorizar o acesso do usuário.

Para obter uma explicaçãomais detalhada desse esquema de autenticação, consulte Pré-

autenticação com ummódulo AuthN noGuia de implantação corporativa.

Para configurar omódulo de autenticação, você deve seguir as seguintes etapas:

1. Gerar o arquivo de configuração do módulo de autenticação. Quando a configuração
estiver concluída, cada módulo e suas diretivas de configuração serão tratados como
opções de Include, tornando os arquivos incluídos logicamente parte da con-
figuração geral do httpd.

2. Copie os arquivos de configuração para cada computador executando o Inde-
pendent Gateway. Todos os arquivos devem ser copiados para os mesmos locais
em cada computador do Independent Gateway. Cada arquivo é mapeado para uma
propriedade de configuração gerenciada pelo Tableau Server.

3. Defina as propriedades de configuração com o comando tsm configuration

set no Tableau Server.

Não edite o arquivo de configuração httpd (httpd.conf) no Independent Gateway, pois o

Independent Gateway inclui lógica para atualizar a configuração httpd com base nas alte-

rações feitas com comandos do TSMno Tableau Server.
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Exemplo de configuração do módulo de autenticação

Para obter um exemplo de configuração domódulo de autenticação de ponta a ponta, con-

sulte Exemplo de configuração de autenticação: SAML com IdP externo noGuia de implan-

tação corporativa. O exemplo descreve como instalar e configurar o SAML com omódulo de

autenticaçãoOkta IdP eMellon para uma implantação do Tableau Server em Linux em exe-

cução na AWS. Embora o exemplo descreva o processo para Linux, o exemplo de con-

figuração tambémé útil para o Tableau Server noWindows.

Propriedades de configuração

A tabela a seguir descreve os vários arquivos de configuração aos quais você pode fazer

referência. Cada arquivo émapeado para uma propriedade de configuração definida no

Tableau Server. Use barras no caminho, mesmo noWindows (convenção httpd do Apa-

che.) Você só precisa definir as propriedades necessárias para formular sua configuração

de autenticação personalizada. Ignore quaisquer propriedades de configuração que não

sejam necessárias.

Propriedade de configuração Descrição

gateway.tsig.authn_module_
block

Aparece no final do conjunto de módulos httpd do
Apache carregados normalmente. A intenção é que
o arquivo inclua uma ou mais diretivas LoadMo-

dule. Os próprios módulos devem ser identificados
com caminhos completos.

gateway.tsig.authn_global_block Aparece depois de todas as referências de LoadMo-
dule e antes da maioria das outras diretivas httpd
do Apache. A intenção é fornecer um local para
quaisquer diretivas de configuração necessárias ao
módulo personalizado.

gateway.tsig.authn_glo-
balbottom_block

Aparece na parte inferior do arquivo de con-
figuração, novamente no nível global. A intenção é
fornecer um local para quaisquer diretivas de con-
figuração necessárias ao módulo personalizado que
devem vir especificamente após várias outras dire-
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tivas. (É improvável que você precise disso.)

gateway.tsig.authn_location_
block

Aparece dentro de um bloco <Location "/">,
cobrindo todos os caminhos de URL.

gateway.tsig.authn_directory_
block

Isso aparece dentro de um bloco <Directory
"/">, cobrindo todos os caminhos para arquivos
servidos pelo Independent Gateway. (É improvável
que você precise disso. Amaioria dos arquivos aten-
didos pelo Independent Gateway são ativos está-
ticos não sensíveis, como imagens e arquivos
JavaScript.)

gateway.tsig.authn_virtualhost_
block

Aparece dentro de um ou dois blocos <Vir-

tualHost> : um para TLS (se habilitado) e um

para não TLS. Se configurado, omesmo arquivo é

incluído em ambos os locais. Se você precisar dis-

tinguir os dois casos, poderá usar a variável de ambi-

ente HTTPS HTTPS padrão do Apache.

O bloco <Location "/tsighk">

Além do bloco <Location "/"> esperado para tráfego de solicitação normal, há tam-

bém umbloco <Location "/tsighk"> usado para atender solicitações internas de

manutenção de Independent Gateway (HK). Essas solicitações de HK têm seus próprios

protetores de autenticação e não funcionarão com soluções de SSOpersonalizadas típi-

cas.

Você pode precisar excluir explicitamente seumódulo personalizado da tentativa de auten-

ticação para o caminho de URLHK.

Para determinar se você precisa excluir o módulo, primeiro configure omódulo. Em

seguida, procure solicitações de HK no log de acesso do Independent Gateway. Você deve

ver pelomenos uma verificação de status uma ou duas vezes por minuto. Se essas soli-

citações estiverem recebendo um código de resposta 200, provavelmente tudo está OK.
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Por outro lado, se essas solicitações receberem um código de resposta 3xx (redirecionando

para seu provedor de autenticação personalizado), você precisará fazer algo a respeito.

As possíveis soluções alternativas incluem:

l O bloco <Location "/tsighk"> contém a diretiva AuthType None, e isso
pode ser suficiente.

l O Independent Gateway httpd.conf tem a diretiva httpd padrão do Apache ProxyP-
reserveHost On . Se houver uma circunstância incomum que exija que esteja Des-
ligado ou algum outro valor, esse valor pode ser definido com o item de configuração
do TSM gateway.tsig.proxypreservehost .

l Você pode precisar de algumas diretivas específicas do módulo para desabilitar seu
módulo de autenticação para <Location "/tsighk"> . Você não pode modi-
ficar diretamente esse bloco no arquivo httpd.conf. Em vez disso, você pode fazer
outro bloco <Location "/tsighk"> em seu gateway.tsig.authn_glo-
bal_block e deixar o httpd do Apache mesclá-los logicamente. Por exemplo, algu-
mas versões do mod_auth_mellon, um popular módulo de autenticação de código
aberto, requerem MellonEnable Off para seções onde não se aplica, mesmo
seAuthType None é definido nessas seções.

l Ao criar uma seção <Location "/tsighk"> adicional, conforme descrito no item
anterior, você pode descobrir que a ordem de aparecimento das várias seções no
arquivo httpd.conf faz diferença em como elas afetam umas às outras. A seção
padrão <Location "/tsighk"> aparece antes da seção padrão <Location
"/">. Se sua experimentação mostrar que alguma ordem diferente é necessária, tal-
vez seja necessário definir outra seção <Location "/"> em seu bloco
gateway.tsig.authn_global_block, além de outra seção <Location
"/tsighk">, nesse caso você pode não precisar de algo em um bloco gateway.t-
sig.authn_location_block.

Solucionar problemas de configuração do módulo de autenticação personalizado

Umamaneira prática de entender como o Independent Gateway comporá o arquivo httpd.-

conf é definir os itens de configuração do TSM com valores que apontam para arquivos

vazios nos computadores do Independent Gateway. (Os arquivos devem existir, mas podem

estar vazios.) Você pode então olhar para o arquivo httpd.conf do Independent Gateway
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para obter uma compreensão concreta de onde aparecerão as diretivas Include os

vários arquivos de configuração.

Problemas de configuração no Independent Gateway httpd.conf podem resultar na não ini-

cialização do serviço tsig-httpd. Outros problemas de configuração podem interferir no

recebimento de atualizações de configuração do serviço complementar do Independent

Gateway no cluster do Tableau Server. Umamaneira de recuperar, depois de corrigir o

que causou o problema, é copiar TSIG_DATA/config/httpd.conf.stub

paraTSIG_DATA/config/httpd.conf e, em seguida, reiniciar o serviço tsig-

httpd.

Para obter mais dicas de solução de problemas, consulte Solução de problemas do Inde-

pendent Gateway do Tableau Server noGuia de implantação corporativa (EDG). OEDG

fornece exemplos de implantação do Tableau Server no Linux. As etapas de solução de

problemas são úteis para as versõesWindows ou Linux do Tableau Server.

Configurar TLS no Independent Gateway

Osuporte a TLS para Independent Gateway está no Tableau Server 2022.1.2 e posterior.

Tanto o Tableau Server quanto o Tableau Server Independent Gateway usam omódulo

SSL (mod_ssl) criado comOpenSSL para implementar os recursos TLS (Transport Layer

Security).

Devido à sua complexidade e natureza sensível à segurança, recomendamos que a con-

figuração do TLS seja planejada e implementada por um profissional de TI que esteja fami-

liarizado com o TLS no Apache httpd.

Emmuitos casos, usamos "SSL" nos nomes de coisas para compatibilidade com as pro-

priedades ou conceitos de configuração TSMou Apache httpd existentes. "SSL" na ver-

dade se refere a versões de protocolo agora consideradas inseguras e obsoletas. No

entanto, o nome legado persiste e geralmente é usado de forma intercambiável comTLS

como convenção. OTableau Server e o Independent Gateway não são compatíveis com

protocolos da era SSL.
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Exemplo de configuração do TSL

Para obter um exemplo de configuração TLS de ponta a ponta, consulte Configurar

SSL/TLS do balanceador de carga para o Tableau Server noGuia de implantação cor-

porativa. O tópicomostra um exemplo passo a passo de configuração do TLS no Tableau

Server no Linux em uma implantação da AWS. Embora o exemplo descreva o processo

para Linux, o exemplo de configuração tambémé útil para o Tableau Server noWindows.

Visão geral da configuração do TSL

Você pode configurar o TLS para HTTPS emqualquer uma das seguintes seções do cami-

nho da Internet para o Tableau Server:

l Da rede externa (Internet ou balanceador de carga front-end) para o Independent
Gateway

l De Independent Gateway para Tableau Server

l Para o processo de manutenção (HK) do Tableau Server para o Independent
Gateway

Este tópico fornece procedimentos para configurar cada um desses saltos.

Você precisará fazer alterações de configuração nos computadores do Independent

Gateway e no cluster do Tableau Server.

Requisitos e considerações do certificado

Os requisitos de certificado para o Independent Gateway são osmesmos especificados

para o Tableau Server "SSL externo". Consulte Requisitos do certificado SSL.

Outras considerações:

l Para simplificar o gerenciamento e a implantação de certificados e como prática reco-
mendada de segurança, recomendamos o uso de certificados gerados por uma auto-
ridade de certificação (CA) de terceiros confiável. Como alternativa, você pode gerar
certificados autoassinados ou usar certificados de uma PKI para TLS. Nesse caso,
preste atenção às opções de configuração para confiar em certificados de CA e vali-
dar certificados.
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l Se sua implementação exigir o uso de um arquivo de cadeia de certificados, consulte
o artigo da Base de Conhecimento,Configurar TLS no Independent Gateway ao
usar um certificado que tenha uma cadeia de certificados .

l Se você estiver executando várias instâncias do Independent Gateway, deverá dis-
tribuir certificados para cada computador no mesmo local (caminho do arquivo).

l Se você estiver executando uma implantação do Tableau Server com mais de um nó,
os certificados carregados com comandos do TSM serão distribuídos auto-
maticamente entre os nós. Execute todos os comandos do TSM no nó inicial.

Configurações globais de TLS

As configurações a seguir são globais. As opções de configuração abaixo referem-se às

chaves de configuração que devem ser definidas com o comando tsm configuration

set. Os comandos devem incluir a opção --force-keys.

É improvável que você precise alterar esses valores.

Observe que cada par de chaves compartilha omesmo formato de nomenclatura, em que a

cadeia de caracteres ,tsig, define o valor do Independent Gateway. A chave que não

inclui a cadeia de caracteres, tsig, define o valor do processo de gateway no cluster do

Tableau Server.

Se você não definir um valor para a chave tsig, o valor padrão do gateway do Tableau

Server será usado.

gateway.tsig.httpd.socache ou gateway.httpd.socache

Padrão: shmcb

Valor alternativo: dbm

O tipo de armazenamento do Cache de Sessão SSL entre processos. Para obter

mais informações sobre os tipos de armazenamento, consulte Diretiva SSLSes-
sionCache no site da Web Apache.

gateway.tsig.httpd.shmcb.size ou gateway.httpd.shmcb.size

Padrão: 2048000
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Quantidade de memória, em bytes, a ser usada para o buffer circular ao usar o tipo de
armazenamento shmcb.

Observação: outra chave global é gateway.t-
sig.ssl.key.passphrase.dialog. Se aplicável, há apenas uma única con-

figuração para gateway.tsig.ssl.key.passphrase.dialog. Por design, ele

coleta senhas para todos os arquivos de chave privada criptografados na configuração.

As seções aplicáveis posteriormente neste tópico descrevem o uso dessa chave.

TLS externo para Independent Gateway

Oprocesso de configuração de conexões externas para encerrar o TLS nos servidores de

Independent Gateway é conceitualmente semelhante a como o "SSL externo" é configurado

para um cluster do Tableau Server. A mecânica é diferente. OTSMnão distribui auto-

maticamente certificado ematerial de chave para nós de Independent Gateway. Além disso,

o Independent Gateway não fornece automaticamente umamaneira de fornecer a senha da

chave TLS opcional na inicialização.

As etapas a seguir descrevem como configurar o TLS de fonte externa para computadores

Independent Gateway.

Etapa 1: distribuir arquivos para computadores de Inde-
pendent Gateway

1. Coloque certificados e arquivos relacionados em um local e com permissões que per-
mitam que o serviço Independent Gateway (tsig-httpd) os leia. Recomendamos res-
tringir o acesso aos arquivos de chave de forma que apenas o serviço Independent
Gateway possa lê-los.

2. Coloque todos os arquivos, certificados e chaves exatamente nos mesmos locais em
todos os computadores do Independent Gateway. Coloque os arquivos fora dos cami-
nhos TSIG_INSTALL e TSIG_DATA para que eles não sejam removidos se você reins-
talar ou atualizar o Independent Gateway.
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Etapa 2: atualizar variáveis de ambiente em computadores
do Independent Gateway

Em cada computador do Independent Gateway, defina as variáveis de ambiente TSIG_

PORT e TSIG_PROTOCOL para443 (por convenção, mas qualquer número de porta TCP

não utilizado é suportado) e https respectivamente.

Altere esses valores executando novamente a cadeia de caracteres de pós-instalação para

fornecer um valor diferente para TSIG_PORT e TSIG_PROTOCOL. Por padrão, o script

está em C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\independentgateway\scripts\initialize-tsig.bat.

Etapa 3: definir as propriedades de configuração do TLS em
Tableau Server

Amaioria das chaves de configuração do TSMna tabela a seguir são derivadas das dire-

tivas httpd do Apache. Assim, os valores de configuração para essas chaves de con-

figuração do TSM sãomapeados diretamente para os valores válidos para a diretiva

Apache correspondente. Os links para as diretivas correspondentes estão incluídos na

tabela a seguir.

Em alguns casos, a configuração usará configurações de fallback se uma chave específica

não estiver definida. Elas são chamadas na tabela abaixo.

As opções de configuração na tabela a seguir referem-se às chaves de configuração que

você deve definir com o comando tsm configuration set. Todos os comandos

devem incluir a opção--force-keys. Por exemplo:

tsm configuration set -k gateway.tsig.ssl.enabled -v true --

force-keys

Depois de definir as chaves de configuração, você deve executar tsm pending-chan-

ges apply.
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Propriedade de configuração Descrição Diretiva cor-
respondente do
Apache

gateway.tsig.ssl.enabled Obrigatório.

Habilita TLS. Deve ser definido

para true.

N/A

gateway.tsig.ssl.cert.file_name Obrigatório.

Caminho + nome de arquivo do

arquivo de certificado para Inde-

pendent Gateway. Por exemplo,
/etc/ssl/certs/tsig-

ssl.crt.

SSLCertificateFile

gateway.tsig.ssl.key.file_name Obrigatório.

Caminho + nome do arquivo de

chave de certificado para o Inde-

pendent Gateway. Por exemplo,
/etc/ssl/keys/tsig-

ssl.key.

SSLCer-
tificateKeyFile

gateway.t-
sig.ssl.key.passphrase.dialog

Se sua chave requer uma
senha, você deve configurar
essa chave com a string correta
esperada pela diretiva Apache
httpd SSLPassPhraseDialog.
Não insira a senha literal para
esta chave. Consulte a docu-
mentação do Apache para obter
informações sobre como con-
figurar essa chave.
Essa configuração é global para

Caixa de diálogo
SSLPassPhrase
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o Independent Gateway.

gateway.tsig.ssl.protocols

Fallback: ssl.protocols

Especifique as versões supor-
tadas de SSL/TLS. Consulte
Lista de verificação do reforço
de segurança para obter mais
informações sobre a con-
figuração padrão.

SSLProtocols

gateway.tsig.ssl.ciphersuite

Fallback: ssl.ciphersuite

Especifica as cifras que o cliente
tem permissão para negociar
para conexão SSL.

SSLCipherSuite

gateway.tsig.ssl.client_cer-
tificate_login.required

Defina este valor como true

para habilitar o TLS mútuo

nesta conexão.

Você tambémdeve definir a pro-

priedade gateway.t-

sig.ssl.cacert.file

conforme especificado abaixo.

N/A

gateway.tsig.ssl.cacert.file Especifica o arquivo que contém
os certificados de CA con-
catenados para o processo de
autenticação do cliente.

SSLCACer-
tificateFile

gateway.tsig.ssl.revocation.file Especifica o arquivo que contém
as listas de revogação de CA
concatenadas para clientes que
se conectam ao Independent
Gateway.

SSLCARRe-
vocationFile

gateway.tsig.ssl.redirect Quando o Independent

Gateway tiver sido configurado

para TLS, esta opção forçará as

N/A
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solicitações do cliente da porta

80 a redirecionar para o TLS.

Padrão: true.

Independent Gateway no Tableau Server

Esta seção descreve como criptografar a conexão entre o Independent Gateway e o

Tableau Server.

Etapa 1: configurar e habilitar o TLS no Tableau Server

Consulte Configurar o SSL para tráfego de HTTP externo e do Tableau Server.

Observe que "SSL" é, na verdade, uma implementação de TLS e "externo" refere-se a uma

conexão externa ao Tableau Server. Nesse cenário, o Independent Gateway é a conexão

"externa".

Recomendamos habilitar e verificar se os clientes podem se conectar com o TLS dire-

tamente ao Tableau Server antes de configurar o Independent Gateway.

Etapa 2: distribuir arquivos de certificado em computadores
do Independent Gateway

Você precisará distribuir arquivos de certificado nos computadores do Independent

Gateway se uma das seguintes condições for verdadeira:

l Você está usando certificados autoassinados ou PKI para os certificados TLS na
implantação do Tableau Server.

l Você está habilitando o TLSmútuo na conexão do Independent Gateway com o
Tableau Server.

Assim como todos os arquivos relacionados a TLS em computadores com Independent

Gateway, você deve colocar os arquivos nosmesmos caminhos em cada computador. Além

disso, todos os nomes de arquivo para arquivos compartilhados TLS devem ser osmesmos.
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Etapa 3: definir as propriedades de configuração do TLS em
Tableau Server

Amaioria das chaves de configuração do TSMna tabela a seguir são derivadas das dire-

tivas httpd do Apache. Assim, os valores de configuração para essas chaves de con-

figuração do TSM sãomapeados diretamente para os valores válidos para a diretiva

Apache correspondente. Os links para as diretivas correspondentes estão incluídos na

tabela a seguir.

Em alguns casos, a configuração usará configurações de fallback se uma chave específica

não estiver definida. Elas são chamadas na tabela abaixo.

As opções de configuração na tabela a seguir referem-se às chaves de configuração que

você deve definir com o comando tsm configuration set. Todos os comandos

devem incluir a opção--force-keys. Por exemplo:

tsm configuration set -k gateway.tsig.ssl.enabled -v true --

force-keys

Depois de definir as chaves de configuração, você deve executar tsm pending-chan-

ges apply.

Propriedade de configuração Descrição Diretiva correspondente do
Apache

gateway.tsig.ssl.proxy.cacertificatefile Se sua orga-
nização usa
um cer-
tificado TLS
autos-
singrado ou
gerado por
PKI para o
Tableau Ser-
ver, você

SSLProxyCACertificateFile
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deve espe-
cificar um
caminho
para o
arquivo de
certificado
CA raiz.
Esse arquivo
de cer-
tificado CA
raiz deve ser
armazenado
nos com-
putadores
do Inde-
pendent
Gateway.

gateway.tsig.ssl.proxy.protocols

Fallback: ssl.protocols

Especifique
as versões
suportadas
de SSL/TLS.
Consulte
Lista de veri-
ficação do
reforço de
segurança
para obter
mais infor-
mações
sobre a con-
figuração
padrão.

SSLProtocols

gateway.tsig.ssl.proxy.ciphersuite Especifica as SSLCipherSuite
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Fallback: ssl.ciphersuite cifras que o
cliente tem
permissão
para nego-
ciar para
conexão
SSL.

gateway.t-
sig.ssl.proxy.machinecertificatefile

Para TLS
mútuo. Espe-
cifica o
arquivo que
contém os
pares de
chave de cer-
tificado con-
catenados
para auten-
ticação do
Independent
Gateway
para o
Tableau Ser-
ver.

SSLP-
roxyMachineCertificateFile

gateway.tsig.ssl.proxy.verify Especifique

se o Inde-

pendent

Gateway

deve veri-

ficar o cer-

tificado

apresentado

pelo Tableau

SSLProxyVerify

3144 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html#sslproxymachinecertificatefile
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html#sslproxymachinecertificatefile
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html#sslproxyverify


Server.

O padrão é

require.

gateway.tsig.ssl.proxy.checkpeername Especifique

se o Inde-

pendent

Gateway ins-

peciona o

certificado

do Tableau

Server para

verificar se o

nome da enti-

dade cor-

responde ao

nome do ser-

vidor.

O padrão é

off.

SSLProxyCheckPeerName

gateway.tsig.ssl.proxy.checkpeerexpire Especifique

se o Inde-

pendent

Gateway ins-

peciona o

certificado

do Tableau

Server para

verificar a

SSLProxyCheckPeerExpire

Tableau Software 3145

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html#sslproxycheckpeername
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html#sslproxycheckpeerexpire


validade:

O padrão é

off.

Etapa 4: carregar o certificado de CA raiz para o Tableau Ser-
ver

Se o certificado TLS que você está usando nos computadores do Independent Gateway for

um certificado autoassinado ou gerado por PKI, você deverá executar esta etapa adicional.

Se o certificado TLS que você está usando no computador do Independent Gateway for um

certificado de uma autoridade de certificação de terceiros confiável, você poderá ignorar

esta etapa.

Copie o certificado de CA raiz usado para os computadores do Independent Gateway para

o nó inicial do Tableau Server e execute os seguintes comandos:

tsm security custom-cert add -c <root-certificate-file-name>.-

pem

tsm pending-changes apply

Conexão de manutenção do Tableau Server e o Independent Gateway

Oprocesso demanutenção (HK) mantém o estado de configuração entre a implantação do

Tableau Server de back-end e o Independent Gateway.

Quando o Independent Gateway é instalado, a configuração padrão fornece uma conexão

HTTP não criptografada. O Independent Gateway escuta solicitações demanutenção ori-

ginadas no cluster do Tableau Server (conforme você o definiu durante a instalação).

Se você estiver executando várias instâncias do Independent Gateway, todos os ser-

vidores deverão aceitar solicitações demanutenção comTLS ou todos semTLS. Esta

seção descreve como configurar a conexão HK para TLS. Esse processo requer a rei-

nicialização do Tableau Server e resultará em tempo de inatividade.
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Assim como nos cenários TLS anteriores descritos acima, muitas das alterações de con-

figuração para a conexão HK são definidas nas propriedades de configuração gerenciadas

pelo cluster do Tableau Server. No entanto, a configuração TLS deHK requer etapas adi-

cionais no Independent Gateway.

Etapa 1: distribuir arquivos para computadores de Inde-
pendent Gateway

Se você habilitou o TLS com rede externa e Independent Gateway, você pode usar o

mesmo certificado e arquivos de chave para a conexão HK.

Se você estiver usando osmesmos ativos, o único outro arquivo de certificado que você pre-

cisa distribuir é o certificado CA raiz do certificado usado pelo Tableau Server. Se o cer-

tificado TLS apresentado pelo Tableau Server for gerado por uma autoridade de

certificação confiável de terceiros, você não precisará copiar um certificado de autoridade de

certificação raiz para os computadores do Independent Gateway.

1. Coloque certificados e arquivos relacionados em um local e com permissões que per-
mitam que o serviço Independent Gateway (tsig-httpd) os leia. Recomendamos res-
tringir o acesso aos arquivos de chave de forma que apenas o serviço Independent
Gateway possa lê-los.

2. Coloque todos os arquivos, certificados e chaves exatamente nos mesmos locais em
todos os computadores do Independent Gateway.

Etapa 2: importar o certificado de CA raiz do Independent
Gateway para o armazenamento confiável do Tableau Server

Se o certificado TLS que você está usando nos computadores do Independent Gateway for

um certificado autoassinado ou gerado por PKI, você deverá executar esta etapa adicional.

Se o certificado TLS que você está usando no computador do Independent Gateway for um

certificado de uma autoridade de certificação de terceiros confiável, você poderá ignorar

esta etapa.
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Você só pode carregar um certificado de CA raiz para o Tableau Server. Portanto, se você

já carregou um certificado de CA raiz, o mesmo certificado de CA raiz deve assinar o cer-

tificado que você usará para conexão HK.

Copie o certificado de CA raiz usado para os computadores do Independent Gateway para

o nó inicial do Tableau Server e execute os seguintes comandos:

tsm security custom-cert add -c <root-certificate-file-name>.-

pem

tsm pending-changes apply

Etapa 3: atualizar variáveis de ambiente em computadores
do Independent Gateway

Em cada computador do Independent Gateway , defina a variável ambiental TSIG_HK_

PROTOCOL parahttps . Você pode especificar uma porta alternativa para HK (o padrão é

21319) configurando tambéma variável de ambiente TSIG_HK_PORT.

Altere esses valores executando novamente a cadeia de caracteres de pós-instalação para

fornecer um valor diferente para TSIG_HK_PROTOCOL e TSIG_HK_PORT. Por padrão, o

script está em C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\independentgateway\scripts\initialize-tsig.bat.

Etapa 4: atualizar httpd.conf.stub no Independent Gateway

Você deve atualizar o arquivo httpd.conf.stub em cada servidor Independent

Gateway . O arquivo httpd.conf.stub é usado para propagar a configuração global do

httpd.

O arquivo está localizado em TSIG_DATA/config/httpd.conf.stub.

1. Abra o arquivo httpd.conf.stub em umeditor de texto. Você deve atualizar o

bloco <VirtualHost *:${TSIG_HK_PORT}> com detalhes de configuração

HK. O exemplo a seguir mostra as alterações necessárias:
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<VirtualHost *:${TSIG_HK_PORT}>

SSLEngine on

#TLS# SSLHonorCipherOrder on

#TLS# SSLCompression off

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/tsig-ssl.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/tsig-ssl.key

SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/rootTS-CACert.pem

#TLS# SSLCARevocationFile /path/to/file

</VirtualHost>

Observações:

l Por padrão, cada linha no bloco <VirtualHost *:${TSIG_HK_PORT}> é
comentado pela cadeia de caracteres, #TLS#. Para "habilitar" uma linha no
bloco, exclua a cadeia de caracteres #TLS# no início da linha.

l Como em todas as configurações do httpd, cada arquivo referenciado requer
um caminho absoluto para o arquivo.

l SSLCACertificateFile especifica o certificado de CA raiz para a CA que
gera o certificado apresentado pelo Tableau Server. Você só precisa definir
isso se o certificado TLS usado pelo Tableau Server for autoassinado ou
gerado por uma PKI.

2. Pare o serviço tsig-httpd.

Você começará a receber verificações de status com falha neste ponto, indicando no

TSMque seu componente de Independent Gateway está degradado.

3. Cópia de httpd.conf.stub para httpd.conf.

O arquivo httpd.conf está nomesmo diretório. Substitua o arquivo httpd.-

conf pelo arquivo httpd.conf.stub.

4. Inicie o serviço tsig-httpd.

Você continuará recebendo verificações de status com falha nestemomento, indi-

cando no TSMque seu componente de Independent Gateway está degradado.
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Essas verificações de status falharão até que você tenha concluído a configuração

conforme descrito nas etapas a seguir.

Etapa 5: defina as propriedades de configuração do TLS no
Tableau Server

A aplicação das alterações de configuração requer uma reinicialização do servidor. Para

evitar longos tempos de espera, recomendamos interromper o servidor antes de aplicar as

alterações definidas aqui. Na Etapa 6, você executará um comando de atualização e rei-

niciará o TSM. Parar o TSMnesta fase da configuração resulta em um tempo de ina-

tividademais curto.

1. Pare o TSM. Execute o seguinte comando:

tsm stop

2. A maioria das chaves de configuração do TSMna tabela a seguir são derivadas das

diretivas httpd do Apache. Assim, os valores de configuração para essas chaves de

configuração do TSM sãomapeados diretamente para os valores válidos para a dire-

tiva Apache correspondente. Os links para as diretivas correspondentes estão inclu-

ídos na tabela a seguir.

Existem nomes de propriedades de configuração do TSMque incluem o nó hk no

prefixo: gateway.tsig.hk.xyz.abc. Se configurados, esses valores são usa-

dos para a configuração HK TLS. Se não for definido, muitas propriedades de con-

figuração usarão o fallback para gateway.tsig.xyz.abc, que podem ou não

recair gateway.xyz.abc. A propriedade de configuração de fallback é listada

quando relevante.

As opções de configuração na tabela a seguir referem-se às chaves de configuração

que você deve definir com o comando tsm configuration set. Todos os

comandos devem incluir a opção--force-keys. Por exemplo:
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tsm configuration set -k gateway.tsig.hk.ssl.enabled -v

true --force-keys

Propriedade de con-
figuração

Descrição Diretiva cor-
respondente do
Apache

gateway.tsig.hk.ssl.enabled

(Sem fallback)

Obrigatório.

Habilita TLS. Deve ser definido

para true.

N/A

gateway.t-

sig.hk.ssl.cert.file_name

Fallback:

gateway.tsig.ssl.cert.file_

name

Caminho + nome de arquivo do

arquivo de certificado para Inde-

pendent Gateway. Por exem-

plo,
/etc/ssl/certs/tsig-

ssl.crt.

SSLCer-
tificateFile

gateway.tsig.hk.ssl.key.file_

name

Fallback:

gateway.tsig.ssl.key.file_

name

Caminho + nome do arquivo de

chave de certificado para o Inde-

pendent Gateway. Por exem-

plo, /etc/ssl/keys/tsig-

ssl.key.

SSLCer-
tificateKeyFile

gateway.t-

sig.ssl.key.-

passphrase.dialog

(Propriedade global)

Se sua chave requer uma
senha, você deve configurar
essa chave com a string correta
esperada pela diretiva Apache
httpd SSLPassPhraseDialog.
Essa configuração é global para
o Independent Gateway.

Caixa de diálogo
SSLPassPhrase

gateway.t- Especifique as versões supor- SSLProtocols
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sig.hk.ssl.protocols

Fallbacks:

gateway.tsig.ssl.protocols

ssl.protocols

tadas de SSL/TLS. Consulte
Lista de verificação do reforço
de segurança para obter mais
informações sobre a con-
figuração padrão.

gateway.t-

sig.hk.ssl.ciphersuite

Fallbacks:

gateway.tsig.ssl.ciphersuite

ssl.ciphersuite

Especifica as cifras que o cli-
ente tem permissão para nego-
ciar para conexão SSL.

SSLCipherSuite

gateway.tsig.hk.ssl.client_

certificate_login.required

(Sem fallback)

Defina este valor como true

para habilitar o TLS mútuo

nesta conexão.

Você tambémdeve definir a pro-

priedade gateway.t-

sig.hk.ssl.cacert.file

conforme especificado abaixo.

N/A

gateway.t-

sig.hk.ssl.cacert.file

Fallback:

gateway.tsig.ssl.cacert.file

Especifica o arquivo que con-
tém os certificados de CA con-
catenados para o processo de
autenticação do cliente.

SSLCACer-
tificateFile

gateway.t-

sig.hk.ssl.revocation.file

Fallback:

Especifica o arquivo que con-
tém as listas de revogação de
CA concatenadas para clientes
que se conectam ao Inde-

SSLCARRe-
vocationFile
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gateway.t-

sig.hk.ssl.revocation.file

pendent Gateway.

3. Aplique as alterações. Execute o seguinte comando:

tsm pending-changes apply.

Etapa 6: atualizar o arquivo de configuração JSON do Inde-
pendent Gateway

A etapa final é atualizar a configuração do Independent Gateway com umarquivo JSON

refletindo amudança parahttps e, se aplicável, outros números de porta.

Consulte o tópico de instalação para obter mais informações sobre como editar este

arquivo. Consulte Etapa 3: habilitar o Independent Gateway no Tableau Server.

Depois de atualizar o arquivo JSON, execute os seguintes comandos:

tsm topology external-services gateway update -c tsig.json

tsm start

Solução de problemas

Para obter dicas de solução de problemas, consulte Solução de problemas do Independent

Gateway do Tableau Server noGuia de implantação corporativa (EDG). OEDG fornece

exemplos de implantação do Tableau Server no Linux. As etapas de solução de problemas

são úteis para as versõesWindows ou Linux do Tableau Server.

Atualizar o Tableau Server Independent Gateway

Este tópico orienta você no processo de atualização do Tableau Server Independent

Gateway. O processo descrito neste tópico é omesmo para todas as atualizações de ver-

são. Isso significa que você pode usar esse processo para atualizações de versão principal

(por exemplo, 2022 a 2023), versão secundária (2022.1 a 2022.3) e versão demanutenção

(2022.1.1 a 22.1.7).
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Você deve usar um instalador para o Tableau Server Independent Gateway com uma ver-

são com uma versão principal que corresponda à versão do Tableau Server. Reco-

mendamos que as versões secundárias (2022.1 ou 2022.2, por exemplo) também

correspondam, mas isso não é um requisito. Se a alteração de "ativos estáticos" entre as

versões e as versões não corresponderem, você poderá ver algum impacto inesperado na

imagem. Por exemplo, osmapas podem não estar atualizados se o Independent Gateway

for uma versão anterior ao Tableau Server.

Visão geral

Oprocesso de atualização do Independent Gateway é, na verdade, um processo de desins-

talação e reinstalação do software. No entanto, você podeminimizar a configuração e o

tempo de inatividade geral seguindo o processo conforme descrito neste tópico.

O processo descrito neste tópico pressupõe que você tenha uma implantação funcional do

Tableau Server e do Independent Gateway do Tableau Server em execução. Se você esti-

ver atualizando a implantação de back-end do Tableau Server como parte de sua atu-

alização, recomendamos primeiro atualizar o(s) servidor(es) de Independent Gateway,

validar a conectividade básica com um cliente do Tableau e, em seguida, prosseguir com a

atualização do Tableau Server.

As etapas detalhadas neste tópico estão resumidas aqui:

1. Copie alguns arquivos existentes para uso durante a atualização.

2. Execute o script obliterate para remover o Independent Gateway.

3. Instale a nova versão do Independent Gateway.

4. Opcional: substitua o arquivo tsighk-auth pela cópia original.

5. Atualize as configurações de TLS.

6. Opcional: atualize o Tableau Server de back-end

7. Reinicie o serviço do Independent Gateway.

Etapa 1: copie os arquivos para referência

Pode ser necessário fazer referência às definições de configuração armazenadas nos

arquivos a seguir. Copie esses arquivos para um local seguro e acessível (os caminhos dos
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arquivos são o local padrão):

l ProgramData\Tableau\tableau_tsig\config\tsighk-auth.conf

l ProgramData\Tableau\tableau_tsig\config\httpd.conf.stub

l ProgramData\Tableau\tableau_tsig\config\environment.bash

Etapa 2: oblitere o Independent Gateway

Para remover o Independent Gateway do(s) servidor(es), execute o script tableau-

tsig-obliterate.cmd:

1. No nó inicial, abra um prompt de comando como umadministrador.

2. Execute o script tableau-tsig-obliterate.cmd:

C:\Program Files\Tableau\tableau_tsig\-

packages\scripts.<version_code>\tableau-tsig-obliterate.cmd

-y -y -y

3. Reinicie o computador.

Etapa 2: instale o Independent Gateway

Baixe a versão do Independent Gateway para a qual deseja atualizar e siga omesmo pro-

cedimento de instalação conforme descrito no tópico Instalar o Tableau Server com Inde-

pendent Gateway .

Assim como na instalação original, você precisará especificar as configurações de ini-

cialização como parte da configuração. Para usar osmesmos valores, consulte o arquivo

enviornment.bash que você copiou na etapa 1. Não substitua o novo arquivo bash pelo

original.

Etapa 4: (opcional) substitua o arquivo tsighk-auth pela cópia original

Oarquivo tsighk-auth é um arquivo de configuração que armazena uma cadeia de

caracteres exclusiva chamada authsecret. O authsecret é usado para verificar se o Tableau

Server de back-end está se comunicando com uma instância confiável do Independent
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Gateway. Ao configurar a instância original do Independent Gateway, você precisava atu-

alizar um arquivo de configuração no back-end do Tableau Server com o authsecret.

Se a política de segurança permitir, você poderá continuar usando o authsecret original no

Independent Gateway. Isso evita o processo de atualização e reinicialização do Tableau

Server de back-end com umnovo authsecret.

Paramanter o authsecret original, sobrescreva o arquivo tsighk-auth.conf (loca-

lizado emProgramData\Tableau\tableau_tsig\config\tsighk-auth.conf)

pela cópia que você salvou na etapa 1.

Se a política de segurança exigir que você atualize o authsecret, anote o novo authsecret

que foi gerado pelo processo de instalação. Você atualizará o Tableau Server de back-end

com o novo authsecret posteriormente no processo.

Etapa 5: atualize as configurações de TLS de limpeza

Se você não configurou o TLS para comunicação demanutenção (HK) entre instâncias de

gateway independente e a implantação do Tableau Server de back-end, você pode pular

esta etapa.

Se você configurou o HK TLS, deverá copiar manualmente a configuração do arquivo

httpd.conf.stub original no arquivo localizado em Pro-

gramData\Tableau\tableau_tsig\config\httpd.conf.stub). Não substitua

o novo arquivo pelo arquivo original, pois o arquivomais recente pode incluir outras con-

figurações.

1. Atualize as definições de configuração TLS relevantes no seguinte bloco:

<VirtualHost *:${TSIG_HK_PORT}>

SSLEngine on

#TLS# SSLHonorCipherOrder on

#TLS# SSLCompression off

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/tsig-ssl.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/tsig-ssl.key

SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/rootTS-CACert.pem
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#TLS# SSLCARevocationFile /path/to/file

</VirtualHost>

Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte Configurar TLS no

Independent Gateway.

2. Quando você terminar de atualizar httpd.conf.stub, salve-o.

3. Copie httpd.conf.stub e, em seguida, salve para substituir httpd.conf no

mesmo diretório.

Etapa 6: (opcional) atualize a implantação do Tableau Server de back-end

Se você copiou o arquivo authsecret original (tsighk-auth.conf) para a nova instância

do Independent Gateway conforme descrito na etapa 4, então pode pular esta etapa.

Se você estiver atualizando o authsecret na implantação do Tableau Server de back-end,

deverá atualizar o arquivo tsig.json no nó inicial com o novo authsecret. Consulte Ins-

talar o Tableau Server com Independent Gateway. Ao concluir, execute os seguintes coman-

dos TSM:

tsm stop

tsm topology external-services gateway update -c tsig.json

tsm start

Etapa 7: reinicie o serviço tsig-httpd

Quando você terminar com a configuração, reinicie o serviço tsig-httpd.

Desinstalar o Tableau Server Independent Gateway

Este tópico orienta você no processo de desinstalação do Tableau Server Independent

Gateway.

Desinstalando o Independent Gateway

A desinstalação do Independent Gateway é um processo de duas etapas:
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1. Desabilite a instância de Independent Gateway no Tableau Server usando o TSM.

Para desabilitar o Independent Gateway no Tableau Server, execute este comando

no prompt de comando do nó inicial do Tableau Server:

tsm topology external-services gateway disable

2. Desinstale a instância do Independent Gateway que você está atualizando do com-

putador em que ela está sendo executada.

Para desinstalar o Independent Gateway de um computador comWindows, execute

o programa de instalação e selecione Desinstalar. Quando o programa de instalação

termina, o Independent Gateway foi desinstalado.

Para desinstalar uma instância do Independent Gateway, remova-a do cluster de ser-

vidores usando o TSMe, em seguida, após o Tableau Server estiver totalmente recon-

figurado, desinstale o Independent Gateway do computador em que foi instalado. Quando

você usa o TSMpara remover a instância do Tableau Server, o TSMnão enviamais comu-

nicações para a instância do Independent Gateway, portanto, o Independent Gateway não

tem conhecimento de nenhuma alteração de configuração, porém continua a responder

com base na última configuração conhecida, e o Tableau Server continua a aceitar essas

respostas. Você tambémprecisa remover a instância do Independent Gateway do com-

putador em que ela está sendo executada.

Instalar switches e propriedades para o Tableau Server Independent
Gateway

Switch Descrição Comentários

/install | /repair |
/uninstall | /layout
"<directory>"

Execute a Ins-

talação para ins-

talar, reparar ou

desinstalar o

Tableau Server

Independent

O padrão é instalar, exibir a inter-
face do usuário e todos os
prompts. Se nenhum diretório for
especificado em uma nova ins-
talação, C:\Program
Files\Tableau\Tableau
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Gateway, ou com o

/layout, crie

uma cópia local

completa do pacote

de instalação no

diretório espe-

cificado.

Server\ inde-

pendentgateway será assu-
mido. Se o TSIG já estiver
instalado, a Instalação assumirá
o mesmo local da instalação
atual.

/passive Execute a Ins-

talação com inter-

face do usuário

mínima e sem

prompts.

/quiet | /silent Executar a ins-

talação emmodo

totalmente silen-

cioso e não super-

visionado.

Nenhuma interface

do usuário ou

prompts são exi-

bidos.

Observação: use /silent
ou /quiet, mas não

ambos.

/norestart Execute a Ins-

talação sem rei-

niciar oWindows,

mesmo que seja

necessária uma rei-

nicialização.

Observação: em casos

raros específicos, uma rei-

nicialização não pode ser

cancelada, mesmo quando

essa opção é usada. Isso é

mais provável quando uma
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reinicialização do sistema

anterior foi ignorada, por

exemplo, durante a ins-

talação de outro software.

/log "<dri-

ve>\<path>\<log-

file>.<ext>"

Registrar infor-
mações no arqui-
vos e caminho
especificados.

Use esta opção com um caminho

e nome de arquivo de registro

para disponibilizar o registro

após a conclusão da instalação.

Se essa opção for usada com um

nome de arquivo de registro,

mas sem caminho, o arquivo de

registro será gravado em um

local temporário e excluído no

final da instalação.

Se esta opção for usada, mas

nenhum nome de arquivo de

registro for especificado, a opção

será ignorada e o arquivo será

gravado em %TEMP%.

Se esta opção não for usada, o

arquivo de registro será gravado

em %TEMP%.

Propriedades Descrição Comentários

ACCEPTEULA=1|0 Aceita o Contrato de Se não estiver incluído
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licença do usuário final
(EULA). Exigido para
instalação quieta, silen-
ciosa e passiva nos
nós inicial e adicional. 1
= true, aceita o EULA, 0
= false, não aceita o
EULA.

ao usar o /passive,

/silent ou /quiet,

a configuração falhará

silenciosamente.

Se incluído, mas defi-

nido como 0, a ins-

talação falha.

DATADIR-

="<p-

path\to\data\directory>"

Opcional. O local onde
a configuração de
software e os dados do
TSIG estão arma-
zenados. Se você não
fornecer um caminho
do diretório de dados e
o TSIG estiver sendo
instalado no local
padrão (INSTALLDIR
não está especificado),
o diretório de dados
padrão será usado:
C:\P-

rogramDa-

ta\Ta-

bleau\Tableau

Server. Se você não
fornecer um caminho
do diretório de dados e
o INSTALLDIR for
especificado, o
DATADIR também
será definido como o
local do INSTALLDIR.

Exemplo: DATADIR-
="D:\T-

able-

auServerData"
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HKPORT="<port>" Escuta de porta para
solicitações de manu-
tenção do cluster do
Tableau Server.

Opadrão é 21319.

HKPROTOCOL="<protocol>" Protocolo para soli-
citações de limpeza.

As opções são http

ou https. O padrão é

http.

INSTALLDIR-

="<p-

ath\-

to\ins-

tallation\directory>"

Instalar no local de ins-
talação não padrão
especificado.

Especifica a localização
para o servidor de ins-
talação. Se não for
usado, o Tableau Ser-
ver Independent
Gateway será instalado
em C:\Program

Files\Ta-

bleau\Tableau

Ser-

ver\in-

dependentgateway

Exemplo: <Setup
file> /silent

INSTALLDIR-

="D:\T-

Tableau\Tableau
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Ser-

ver\in-

depen-

dentgateway"

INSTANCEID="<computer_

identifier>"

Um identificador exclu-
sivo para esta instância
TSIG.

Opadrão é

"%COMPUTERNAM-

E%".

PORT="<port>" Porta escutando soli-
citações externas.

Opadrão é "80".

PROTOCOL="<protocol>" Protocolo para soli-
citações externas. As
escolhas são http ou
https. O padrão é
http.

TSCLUSTER="<nodes>" Local(is) de rede dos
nós do Tableau Server
dos quais as soli-
citações de manu-
tenção do TSIG podem
ser recebidas.

Esses são todos nós

comControlador de

Cluster ou Agente de

Administração, por-

tanto, inclui todos os

Deve ser uma das for-
mas aceitáveis para a
diretiva Apache httpd
mod_authz_host "Obri-
gatória" (https://h-
ttpd.a-
pache.org/-
docs/2.4/mod/mod_
authz_host.html).

Exemplos: "ip

192.1.168.0/24",
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nós do cluster.

Isso é necessário. Não

há padrão para esta

opção.

"host ts.e-

xample.org".

Use aspas se houver

espaços inseridos.

Limites de recursos do Processador em segundo plano do
Tableau Server

O recurso de limites de recursos do Processador em segundo plano do Tableau Server foi

introduzido no Tableau Server 2022.1.

Visão geral e conceitos

O que é isso

O recurso de limites de recursos do Processador em segundo plano oferece a capacidade

de gerenciar recursos delemesmo e controlar como eles são usados. A partir de 2022.1,

você pode definir limites no número de trabalhos em segundo plano que podem ser exe-

cutados aomesmo tempo em um site. Você tambémpode especificar o número de horas

do Processador em segundo plano que um site pode usar para executar trabalhos por dia.

Os limites padrão podem ser aplicados a todos os locais, mas você tambémpode definir

limites personalizados por site. Isso permite que você gerencie os recursos do Processador

em segundo plano com base nos requisitos específicos de um site.

Quando usá-lo

Use esse recurso quando quiser garantir que os recursos sejam usados onde sãomais

necessários. Mais importante, você pode evitar que um único site consumamuitos recursos
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do processador em segundo plano, afetando a conclusão do trabalho ou o tempo de fila de

trabalho em outros locais.

Se você estiver enfrentando um uso desequilibrado de recursos do Processador em

segundo plano ou atrasos na conclusão de trabalhos em segundo plano, use esse recurso

para otimizar o uso de recursos adequado às suas necessidades organizacionais e pri-

oridades de conteúdo.

Requisitos e recomendações

1. Esse recurso requer que o Tableau Server seja habilitado com uma licença de Advan-
cedManagement.

2. Um novo processo do Tableau Server chamadoGerenciador de Limites de
Recurso é necessário para impor os limites de recursos definidos. Quando você ins-
tala ou atualiza para o Tableau Server 2022.1 ou posterior, esse processo é con-
figurado automaticamente no nó inicial.

l Recomendamos ter pelo menos cinco processos do Processador em segundo
plano no total em execução no Tableau Server para que o recurso de limites de
recursos do processador em segundo plano seja executado de maneira ideal. A
configuração padrão e as recomendações de topologia são descritas em deta-
lhes noGerenciador de limites de recursos do Tableau Server.

l Não recomendamos adicionar mais processos do Gerenciador de Limites de
Recurso ao Tableau Server. O processo instalado automaticamente no nó ini-
cial é suficiente.

Terminologia e conceitos

l Limites de trabalho do site: a simultaneidade de trabalhos em segundo plano e os
limites de tempo de execução de um site.

l Limites de site padrão: a simultaneidade de trabalhos padrão e os limites de tempo
de execução para um site.

l Limites de site personalizados: limites de site específicos para esse site.
l Tipo de trabalho: o mesmo que tipo de tarefa. Inclui atualizações de extração, assi-
naturas e fluxos.

l Limites de trabalhos simultâneos: o número máximo de trabalhos de um tipo espe-
cífico que podem ser executados ao mesmo tempo. O número máximo é igual ao
número total de processos do Processador em segundo plano implantados no Server.
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l Limite diário: o limite diário inclui os limites de tempo de execução e o tempo de rei-
nicialização.

l Limite de tempo de execução: é o número total de horas de trabalho do Pro-
cessador em segundo plano alocadas para um site por dia. O número máximo é igual
ao número total de processos do Processador em segundo plano implantados no Ser-
ver multiplicado por 24, sendo 24 o número de horas em um dia inteiro.

l Tempo de redefinição: o horário em que os limites diários são redefinidos. Isso é
definido automaticamente para meia-noite UTC e não pode ser alterado.

l Sem limite: é como se não houvesse limites de recursos configurados. Nesse caso,
os trabalhos em um site que podem ser executados em paralelo podem usar todos
os processos de segundo plano disponíveis no Tableau Server.

O que você pode fazer

Como um administrador do Tableau Server,

1. Você pode especificar o limite de trabalhos simultâneos para cada tipo de tarefa – atu-
alizações de extração, assinaturas e fluxos. Esse limite controla o número de tra-
balhos em segundo plano em um site que podem ser executados ao mesmo tempo,
para um determinado tipo de tarefa. Os limites são exclusivos para cada tipo de
tarefa, o que significa que você pode definir limites diferentes para atualizações de
extração, assinaturas e fluxos.

2. Você pode especificar o número de horas do Processador em segundo plano que um
site pode usar para executar trabalhos em um período de 24 horas – o limite diário de
tempo de execução do trabalho. Ao contrário do limite de trabalhos simultâneos, o
limite de tempo de execução do trabalho diário é cumulativo em todos os tipos de
tarefas.

3. Você pode descobrir quantas horas do Processador em segundo plano foram usa-
das por um site nas últimas 24 horas.

4. Você pode ver quando um trabalho está atrasado devido aos limites de simul-
taneidade definidos.

5. Você pode identificar quando um trabalho é cancelado devido à falta de recursos dis-
poníveis do Processador em segundo plano.

Você pode ver o status e os detalhes do trabalho na páginaGerenciar trabalhos do Pro-

cessador em segundo plano no Tableau Server.
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Como proprietário da tarefa, você receberá um e-mail quando seu trabalho em segundo

plano for cancelado por limite de tempo de execução diário esgotado.

Como definir limites de recursos do Processador em segundo plano

OTableau Server não define automaticamente limites de recurso. Até que você configure os

limites de recursos, não há limitação deles no uso de recursos do processador em segundo

plano.

Para definir limites de recursos pela primeira vez ou fazer alterações posteriormente, nave-

gue até a páginaConfigurações e selecione a guia Limites de recursos .

Você só pode configurar limites personalizados depois de configurar os limites
padrão.

Limites de site padrão

Os limites de site padrão são definidos no nível do servidor para que possam ser aplicados a

todos os locais. As alterações nos limites de locais padrão se aplicam a todos os novos

locais e a todos os locais existentes definidos para usar os limites padrão. Locais com limites

personalizados não serão afetados por essa alteração.

l Os Limites de trabalhos simultâneos e os Limites diários de tempo de exe-
cução devem ser especificados em números inteiros.

l As alterações nos limites de site padrão entram em vigor imediatamente e não exigem
a reinicialização do servidor.
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Para definir limites padrão pela primeira vez, na guia Limites de recursos, selecioneDefi-
nir limites padrão . Se você estiver atualizando os limites padrão existentes, selecione
Editar limites padrão.

Limites de locais personalizados

Para determinados locais, você pode precisar demais oumenos recursos do que os limites

padrão. Isso depende da quantidade de conteúdo que você tem no site e da importância

deles para as operações da sua empresa. Quando os valores padrão não são a capa-

cidade correta para um site, você pode definir limites de recursos personalizados para ele.

Os limites de locais personalizados podem exceder os limites padrão.

l Os Limites de trabalhos simultâneos e os Limites diários de tempo de exe-
cução devem ser especificados em números inteiros.

l As alterações nos limites de site personalizados entram em vigor imediatamente e
não exigem a reinicialização do servidor.

Para configurar limites personalizados para um site, na guia Limites de recursos, em
Ações, clique nas reticências e selecionePersonalizar limites do site.
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O que acontece depois que você configura os limites de recursos

Depois de definir os limites de recursos para seus locais, o Tableau Server monitora e acom-

panha o uso de recursos do processador em segundo plano e garante que os limites apro-

priados sejam aplicados.

Os trabalhos são colocados em uma fila quando o site está em seu limite máximo de simul-

taneidade e não serão executados até que um trabalho em execução nesse site seja con-

cluído e a capacidade do Processador em segundo plano fique disponível.

Se após 12 horas ainda não houver recurso de simultaneidade disponível, os trabalhos

ainda pendentes serão removidos da fila. No final do limite de tempo de execução diário,

todos os trabalhos pendentes serão cancelados para o dia, e o proprietário da tarefa
receberá uma notificação.

Esse recurso requer que o Tableau Server seja ativado com uma licença válida do Server

Management, sem a qual os limites não são impostos. Se a licença for inválida ou desa-

tivada por qualquer motivo, os limites configurados anteriormente serão salvos e serão apli-

cados assim que o problema da licença for resolvido.

Quando fazer ajustes nos limites de recursos

Antes de fazer alterações na configuração, verifique se o Tableau Server está em execução

e em bomestado.

Você pode usar a página de trabalhos para identificar trabalhos pendentes ou cancelados e,

em seguida, determinar quais deles foram devidos a limites de recursos.

Aqui estão alguns padrões paramonitorar e fazer ajustes nos limites de recursos:

l Se você perceber que um ou mais trabalhos em um site estão sendo cancelados de
forma consistente, pode ser necessário aumentar os limites diários de tempo de
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execução.

l Se você estiver vendo que os trabalhos em um site estão sendo cancelados con-

sistentemente no início do dia, isso provavelmente significa que o tempo de exe-

cução do trabalho diário não é suficiente para esse site.

l Se você estiver vendo consistentemente vários trabalhos de um tipo específico per-
manecerem pendentes por um período, convém considerar aumentar os limites de
trabalhos simultâneos para esse tipo de tarefa. Como alternativa, considere agendar
as tarefas em diferentes períodos para que tudo não esteja sendo executado ao
mesmo tempo. Além disso, você pode querer considerar a criação de agendas que
são distribuídas por um período mais longo, para que as tarefas não sejam todas
agendadas para serem executadas muito próximas umas das outras.

l Se você não quiser alterar os limites de recursos nas situações descritas acima,
poderá optar por ajustar a frequência de agendamento de trabalhos para execução.
Por exemplo, se o trabalho estiver agendado para ser executado a cada hora, ajuste-
o para ser executado em um agendamento menos frequente.

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem configurar limites de recursos.

Um usuário do Tableau Server com tarefas de atualização de extração, assinatura ou exe-

cução de fluxo receberá notificações por e-mail quando os trabalhos forem cancelados.

Sobre Data Management
DataManagement é uma coleção de recursos e funcionalidades que ajudam os clientes a

gerenciar conteúdo do Tableau e ativos de dados em seu ambiente Tableau Server ou

Tableau Cloud.

A partir de 2019.1 do Tableau Server, o Tableau Prep Conductor está disponível para

implantações do Tableau Server no local e na versão 2019.3, o Tableau Prep Conductor

está disponível para as implantações do Tableau Cloud. Você pode usar o Tableau Prep

Conductor para agendar emonitorar fluxos.
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A partir do Tableau 2019.3, o Tableau Catalog está incluído no DataManagement, dis-

ponibilizando uma variedade de recursos adicionais no espaço de gerenciamento de dados.

Você pode usar Tableau Catalog para descobrir dados, selecionar ativos de dados, comu-

nicar a qualidade dos dados, executar análises de impacto e rastrear a linhagem dos dados

usados no conteúdo do Tableau.

A partir do Tableau 2021.4, mais recursos de governança e segurança foram adicionados

ao DataManagement: conexões virtuais e políticas de dados. Usando o editor de conexão

virtual, você pode criar:

l Conexões virtuais que fornecem um ponto de acesso central compartilhável para
dados.

l Políticas de dados para aplicar segurança em nível de linha no nível de conexão.

Tableau Catalog, Tableau Prep Conductor, conexões virtuais e políticas de dados são licen-

ciados pelo DataManagement. Para obter mais informações sobre licenciamento, consulte

Licença DataManagement.

Para adquirir DataManagement, entre em contato com seu gerente de conta.

Recursos do Data Management

A tabela a seguir lista os recursos para DataManagement, incluindo:

l Tableau Catalog

l Tableau Prep Conductor

l Conexões virtuais

l Políticas de dados

Tableau Catalog

Esses recursos exigem oDataManagement com o Tableau Catalog ativado.

Recurso Descrição

Permissões
parameta-

O Tableau Catalog permite controlar quem pode ver e gerenciar ativos
externos e quais metadados são mostrados por meio da linhagem, defi-
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Recurso Descrição

dados nindo permissões.

Experiência de
conexão
expandida -
descoberta de
dados

Se você cria na Web ou no Tableau Desktop, agora você pode procurar
e conectar-se aos bancos de dados e tabelas específicos usados pelas
fontes de dados publicadas e pastas de trabalho no site do Tableau Ser-
ver ou do Tableau Cloud.

Pesquisa
expandida

O Tableau Catalog expande a pesquisa para incluir resultados com
base em colunas, bancos de dados e tabelas.

Marcar ativos
externos

Você pode categorizar itens no Tableau Server e no Tableau Cloud com
marcas, ajudando os usuários a filtrar ativos externos (bancos de
dados, arquivos, tabelas e colunas).

Certificar ban-
cos de dados
e tabelas

Ajude os usuários a encontrar dados confiáveis que atendam aos
padrões definidos, certificando bancos de dados e tabelas.

Definir avisos
de qualidade
de dados

Você pode definir os avisos de qualidade de dados para alertar os usu-
ários sobre problemas de qualidade de dados, como dados obsoletos
ou preteridos.

Análise de
linhagem e
impacto

A ferramenta Linhagem rastreia a fonte de dados. Você pode usá-la
para analisar o impacto das alterações nos dados, identificar quais usu-
ários podem ser impactados e enviar e-mail para os proprietários de
uma pasta de trabalho, fonte de dados, fluxo ou contatos de um banco
de dados ou tabela sobre as atualizações relacionadas aos dados.

Detalhes de
dados

Permita que os usuários entendam melhor uma visualização publicada
ao consultar informações sobre os dados utilizados.

Adicionar des-
crições aos ati-
vos

Ajude os usuários a encontrar os dados que estão procurando ao adi-
cionar descrições a bancos de dados, tabelas e colunas.
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Recurso Descrição

Recursos do
desenvolvedor

REST API do Tableau -méto-
dos demetadados

Adicionar, atualizar e remover ativos
externos programaticamente; e adi-
cionar metadados ao conteúdo do
Tableau e ativos externos como des-
crições.

API demetadados do
Tableau

Consulte programaticamente os meta-
dados do conteúdo publicado no
Tableau Server ou no Tableau Cloud.
Atualize programaticamente deter-
minados metadados usando osméto-
dos demetadados na API REST do
Tableau Server.
Observação: a API de metadados não
requer Data Management.

GraphiQL Explorar e testar consultas em relação
ao esquema de API de Metadados
usando uma ferramenta interativa no
navegador chamada GraphiQL.
Observação:GraphiQL não requer
Data Management.

Tableau Prep Conductor

Estes recursos requerem oDataManagement com o Tableau Prep Conductor ativado no

Tableau Server ou no Tableau Cloud.

Recurso Descrição

Agendar tarefas
de fluxo

É possível criar tarefas de fluxo agendadas para executar um fluxo
em um momento específico ou regularmente.

Monitorar inte-
gridade e desem-

Configure as notificações por e-mail no site ou no servidor quando
ocorrerem falhas de fluxo, visualize e retome as tarefas de fluxo sus-
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Recurso Descrição

penho do fluxo pensas e visualize os erros e alertas.

Exibições admi-
nistrativas para
fluxos

Use as Exibições administrativas para monitorar as atividades rela-
cionadas aos fluxos, ao histórico de desempenho e ao espaço em
disco usado no servidor ou no site.

REST API do
Tableau -méto-
dos de fluxo

Agenda fluxos de forma programática.

Conexões virtuais e políticas de dados

Esses recursos exigem oDataManagement.

Recurso Descrição

Criar uma conexão vir-
tual

Um tipo de conteúdo do Tableau que permite criar uma cone-
xão reutilizável compartilhável com dados selecionados.

Criar uma política de
dados para segurança
em nível de linha

Use o editor de conexão virtual para criar políticas de dados
com condições de política que aplicam segurança em nível de
linha aos dados no nível da conexão.

Testar a segurança em
nível de linha com visu-
alização como usuário

Teste a política de dados com Visualização como usuário para
garantir que os usuários possam ver apenas os próprios
dados.

Agendar atualizações
de extração para uma
conexão virtual

Crie uma agenda de atualização de extração para as tabelas
em sua conexão, garantindo que os dados sejam atualizados
para qualquer conteúdo que use essa conexão virtual.
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Licença Data Management

A DataManagement inclui Tableau Catalog, Tableau Prep Conductor, conexões virtuais e

políticas de dados. Entre em contato com o gerente da conta (ou vá até a página de preços

do Tableau) para comprar DataManagement.

A DataManagement só pode ser ativada em uma implantação licenciada do Tableau Ser-

ver. Uma implantação inclui uma instalação licenciada de produção e instalações licen-

ciadas de não produção do Tableau Server, que oferecem suporte à instalação de

produção. Para obter mais informações sobre a implantação, consulte a Documentação do

EULA.

Tableau Prep Conductor

Após comprar e licenciar o DataManagement, é necessário ativar o Prep Conductor no

Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Habilitar e configurar o Tableau

Prep Conductor no Tableau Server.

l Quando Data Management está ativo e habilitado, é possível agendar fluxos no
Tableau Server ou Tableau Cloud e monitorar fluxos.

l Quando Data Management for removido ou desativado, ou se a licença do Data Mana-
gement expirar, a capacidade de agendar fluxos será desabilitada.

l Se a licença do Tableau Server ou do Tableau Cloud ainda estiver ativa e válida, você
poderá baixar os fluxos usando a API REST do Tableau Server. Para obter mais infor-
mações, consulteMétodos de fluxo.

Tableau Catalog

Após comprar e licenciar o DataManagement, é necessário ativar o Catalog no Tableau Ser-

ver. Para obter mais informações, consulte Habilitar o Tableau Catalog.

l Quando Data Management está ativo e habilitado, é possível usar o Tableau Catalog
para descobrir dados, limpar ativos de dados, realizar análises de impacto e rastrear a
linhagem dos dados usados no conteúdo do Tableau.

l Quando Data Management é removido, desativado ou licença o expira, as infor-
mações permanecem no servidor. As informações específicas do Tableau Catalog só
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podem ser acessadas usando a API de metadados do Tableau, ela deixa de ser exi-
bida no produto. Para obter mais informações, consulte API demetadados.

l Quando Data Management é removida, desativada ou licença expira, as APIs de gra-
vação de todas as novas informações do Tableau Catalog (por exemplo, descrições
de tabela, avisos de qualidade de dados, descrições de coluna) são desabilitadas.
Você ainda pode ler as informações usando a API de metadados, mas as permissões
em tabelas e bancos de dados não podem ser gerenciadas explicitamente no pro-
duto.

Conexões virtuais e políticas de dados

Depois de comprar e licenciar DataManagement para Tableau, conexões virtuais e polí-

ticas de dados são habilitadas automaticamente.

l Quando Data Management estiver ativa e habilitada, você pode usar conexões vir-
tuais para criar recursos compartilháveis que fornecem um ponto de acesso central
aos dados. Você também pode criar políticas de dados que permitem filtrar dados
para usuários usando segurança centralizada em nível de linha.

l Quando Data Management é removida, desativada ou a licença expira, as infor-
mações permanecem no servidor, mas não são acessíveis.

l Quando Data Management é reativada, as informações são restauradas no servidor
e ficam acessíveis.

Como funciona o licenciamento de Data Management

Uma implantação do Tableau Server pode ser baseada no usuário ou no núcleo, depen-

dendo da licença adquirida.

Baseada no usuário

Umamétrica de licença baseada no usuário permite implantar o Tableau Server em um

único computador ou em vários computadores em um cluster. Cada usuário que acessa o

Tableau Server deve estar licenciado. Os administradores adicionam e licenciam os usu-

ários. A primeira chave do produto do Creator ou do Explorer adicionada ao Tableau Ser-

ver vai ativá-lo e será usada pelo Administrador do servidor.
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A chave do produto do DataManagement habilita os recursos incluídos no nível de implan-

tação , e esses recursos são licenciados para todos os usuários que já estão licenciados

para Tableau Server.

Baseada no núcleo

Umamétrica de licença baseada no núcleo não impõe restrições sobre o número de contas

de usuário no Tableau Server. Em vez disso, a licença especifica o númeromáximo de

núcleos do computador para que você possa executar o Tableau Server.

Observação: quando você compra e usa o licenciamento baseado no núcleo, aplique
tanto a chave do produto DataManagement quanto a chave do produto Resource Core

para a implantação do Tableau. A primeira chave permite que os fluxos sejam exe-

cutados no Tableau Server, embora o Tableau Prep Conductor e a segunda chave adi-

cionem os núcleos adicionais para os nós do Tableau Prep Conductor. Todas as

chaves do produto estão disponíveis no Portal do cliente.

Normalmente, o número total de núcleos em todos os computadores não deve exceder o

número total permitido pela licença do Tableau Server. Quando você adiciona a chave do

produto do DataManagement ao Tableau Server, ela inclui um número específico de

núcleos do Tableau Prep Conductor. Nesse cenário, o número total de núcleos em todos os

computadores não deve exceder o número total permitido pela licença do Tableau Server e

pela licença do DataManagement juntas.

Neste tópico, vamos consultar os núcleos licenciados por meio da licença do Tableau Server

como núcleos do Tableau Server e os núcleos licenciados por meio do DataManagement

como núcleos do Tableau Prep Conductor.

Veja abaixo alguns conceitos aplicáveis àmaneira como o licenciamento é adotado em uma

métrica Baseada no núcleo:

l Um nó pode ser licenciado apenas por um dos tipos, núcleos do Tableau Server ou
núcleos do Tableau Prep Conductor.
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l Os núcleos do Tableau Prep Conductor são aplicados a qualquer nó dedicado a exe-
cutar o Tableau Prep Conductor e quando o Processador em segundo plano desse
nó é definido para executar somente trabalhos em segundo plano de fluxo. Nesse
caso, o número total de núcleos nesse nó não pode exceder o número de núcleos
permitido pela licença do Data Management. Se esse nó tiver algum outro processo
licenciado habilitado, além do Tableau Prep Conductor, Processador em segundo
plano e Processador de dados, será necessário utilizar uma licença de núcleo do
Tableau Server.

l Como mencionado acima, a função de nó do Processador em segundo plano tam-
bém afeta a licença usada por um nó. Por exemplo, se a função de nó do Pro-
cessador em segundo plano estiver definida para executar trabalhos de todos os
tipos (esse é o padrão), esse nó será licenciado por meio dos núcleos do Tableau
Server. Para obter mais informações sobre as funções do nó, consulte Funções do
nó no Tableau Server.

Veja a tabela e o fluxo de decisão a seguir para entender como umnó é licenciado:

Se um nó tiver... o núcleo no nó é con-
tado para...

o nó é licenciado uti-
lizando o...

um dos seguintes pro-

cessos habilitado:

l Servidor de apli-
cativos

l Processador em
segundo plano
(a função de nó
é definida para
executar todos
os trabalhos)

l Armazenamento
de arquivo

l Servidor de
dados

l VizQL Server

Contagem total de núcleos
do Tableau Server.

Núcleos do Tableau Ser-
ver.
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somente os seguintes

processos habilitados:

l Tableau Prep
Conductor

l Processador em
segundo plano
(a função de nó
é definida para
executar
somente fluxos)

l Processador de
Dados

Número total de Tableau

Prep Cores adquiridos por

meio do DataMana-

gement.

Observação: se não
houver núcleos do

Tableau Prep Con-

ductor disponíveis,

mas os núcleos do

Tableau Server esti-

verem disponíveis, os

núcleos do Tableau

Server serão uti-

lizados.

Núcleos do Tableau Prep

incluídos no DataMana-

gement.

Observação: se não
houver núcleos do

Tableau Prep Con-

ductor disponíveis,

mas os núcleos do

Tableau Server esti-

verem disponíveis, os

núcleos do Tableau

Server serão uti-

lizados.

Tableau Software 3179

Ajuda do Tableau Server noWindows



Para obter mais informações sobre os processos licenciados, consulte Processos do

Tableau Server.

Para saber mais sobre o licenciamento do Tableau Server, consulte Visão geral do licen-

ciamento do Tableau Server.
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Tableau Prep Conductor

OTableau Prep Conductor permite que você aproveite a funcionalidade de agendamento e

rastreamento disponível no Tableau Server para executar seus fluxos automaticamente

para atualizar a saída do fluxo. OTableau Prep Conductor faz parte do DataManagement

do Tableau apresentado no Tableau Server versão 2019.1 e deve ser ativado para agendar

seus fluxos para execução.

Para obter mais informações sobre o processo do Tableau Prep Conductor no Tableau Ser-

ver, consulte Tableau Prep Conductor

Observação: a partir da versão 2020.4, o DataManagement só é necessário se você
planeja executar fluxos em uma agenda. Você não precisamais do DataManagement

para publicar fluxos e executá-losmanualmente naWeb e, comoCriador, criar e editar

fluxos diretamente em seu servidor.

Os fluxos criados no Tableau Prep Builder devem ser publicados no Tableau Server antes

que eles possam ser programados para serem executados.

Publicar fluxos é semelhante a publicar fontes de dados e pastas de trabalho com o Tableau

Desktop. Você pode colocar arquivos em pacotes com o fluxo ou especificar uma conexão

direta com as fontes de dados para atualizar a entrada do fluxo àmedida que os dados são

alterados. Se seu fluxo se conectar a bancos de dados, especifique o tipo de autenticação e

defina credenciais para acessar os dados.

Você tambémpode publicar um fluxo para compartilhá-lo com outras pessoas ou continuar

editando-o naWeb. Por exemplo, publique um fluxo incompleto para o Tableau Server e

abra o fluxo naWeb nomodo Editar para continuar trabalhando nele. Você tambémpode

criar um fluxo apenas com etapas de entrada (que estão configuradas corretamente) e com-

partilhá-lo com colegas de trabalho, que podem fazer o download do fluxo para seus com-

putadores e criar e publicar os próprios fluxos.
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Para que os fluxos sejam executados, eles devem incluir etapas de saída e não ter erros ou

recursos incompatíveis. Para obter mais informações sobre como publicar um fluxo, con-

sulte Publicar um fluxo para o Tableau Server ou Tableau Cloud. Para obter mais infor-

mações sobre incompatibilidade, consulte Compatibilidade de versão comTableau Prep .

Manter o controle da integridade de seus fluxos é fácil. Se um fluxo não funcionar devido a

erros, como um cálculo inválido ou uma falha de conexão, você pode corrigir o erro ime-

diatamente emTableau Server. Você pode editar a conexão ou editar o fluxo para corrigir o

erro e, em seguida, republicá-lo para continuar de onde parou.

A tabela a seguir mostra os recursos de gerenciamento de fluxo que estão disponíveis com

e sem oDataManagement e Tableau Prep Conductor habilitado.

Data Management com Tableau Prep Conductor
habilitado

Sem Data Management

l Visualize emonitore os detalhes sobre seu

fluxo, incluindo atividades recentes nas páginas

deConteúdo.

l Edite seu fluxo (começando na versão 2020.4).

l Visualize os resultados das execuções do fluxo

e quaisquer erros na guiaHistórico de exe-
cuções.

l UseExibições administrativas paramoni-
torar a atividade do servidor e do site, incluindo

uma nova visualização que rastreia o histórico

de desempenho do fluxo.

l Visualize alertas detalhados para execuções de

fluxo com falha.

l Configure alertas de notificação por e-mail para

enviar e-mails aos proprietários de fluxo noti-

l Visualize os detalhes

sobre seu fluxo, inclu-

indo atividades recentes

nas páginas deCon-
teúdo.

l Edite seu fluxo (come-

çando na versão

2020.4).

l Visualize e edite suas

conexões na guiaCone-
xões.
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ficando-os quando o fluxo falhou ao executar e

por quê.

Para obter mais informações sobre como con-

figurar alertas, consulte Monitorar a integridade

e o desempenho do fluxo.

Habilitação do Tableau Prep Conductor no Tableau Server

Antes de começar a publicar fluxos no Tableau Server, há configurações no nível do ser-

vidor e do site que você deve definir ou verificar para preparar o Tableau Server para per-

mitir a publicação, agendamento emonitoramento de fluxos.

Consulte os tópicos a seguir para compreender o licenciamento do Tableau Prep Conductor

e saiba como habilitá-lo:

l Habilitar e configurar o Tableau Prep Conductor no Tableau Server: este tópico for-

nece instruções detalhadas sobre como habilitar e configurar o Tableau Prep Con-

ductor, além de como preparar o Tableau Server para permitir a publicação, o

agendamento, o gerenciamento e a preservação de fluxos.

l Licença DataManagement

Sobre o espaço de trabalho de fluxo

Depois de publicar o fluxo, você pode agendar tarefas ou tarefas vinculadas (versão 2021.3

e posteriores) no Tableau Server para executar os fluxos automática e regularmente eman-

ter os dados de saída atualizados. Você tambémpode executar seus fluxosmanualmente a

qualquer momento (sem exigência de DataManagement).

O Tableau Prep Conductor aproveita muito damesma funcionalidade de gerenciamento de

fluxos que você pode ver ao gerenciar pastas de trabalho ou fontes de dados do Tableau

Desktop emTableau Server . Por exemplo, assim como as atualizações de extração, as
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tarefas de fluxo agendadas e as execuções de fluxo sob demanda são enfileiradas como

tarefas em segundo plano. Mas quando se trata de trabalhar com fluxos, existem algumas

diferenças.

Página de Visão geral do fluxo

A página deVisão geral de fluxo é a página de destino principal onde você pode visu-
alizar dados sobre seu fluxo e cronograma, monitorar emanter o fluxo. Se você não tem o

DataManagement, você terá opções diferentes.

Abra a páginaVisão geral do fluxo clicando em um fluxo em sua lista. Você pode navegar

até lá emConteúdo > Explorar > Todos os fluxos ou abrindo o projeto que contém os

fluxos.

A. O cabeçalho lista o nome do fluxo, o proprietário do fluxo e a data em que o fluxo foi

modificado pela última vez. A partir da versão 2020.4, clique emEditar para editar
os fluxos existentes.

Adicione um fluxo aos seus favoritos ou, nomenuMais ações , você também

pode editar, executar, baixar o fluxo, definir permissões, alterar o proprietário do

fluxo, restaurar versões anteriores do fluxo emuito mais.
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B. Visualize e edite a descrição do fluxo e definamarcas para ajudar outras pessoas a

encontrar os fluxos que procuram.

C. Visualize as etapas de saída para um fluxo juntamente com quaisquer parâmetros

aplicados ao fluxo (versão 2021.4 e posterior), o status da última atualização, qual-

quer agenda à qual a saída foi atribuída e quaisquer erros da última execução do

fluxo. Você tambémpode clicar no botãoExecutar para executar todas as etapas

de saída ou etapas de saída individuais sob demanda.

Observação: se o fluxo incluir parâmetros, o valor do parâmetro será executado
pela última vez no fluxomostrado e você poderá ver todas as saídas geradas na

colunaSaída. Quando o fluxo for executado, você será solicitado a inserir os valo-
res dos parâmetros. Para obter mais informações sobre como usar parâmetros

nos fluxos, consulte Criar e usar parâmetros em fluxos na ajuda do Tableau Prep.

Se o fluxo tiver erros, a execução do fluxo falhará. Os erros de conectividade podem

ser resolvidos diretamente navegando até a guia Conexões do fluxo e editando as
conexões de entrada.

Para resolver quaisquer outros erros de fluxo, edite o fluxo, publique-o novamente e

tente executá-lo novamente. Se você estiver usando uma versão anterior do Tableau
Prep Builder, nomenuMais ações , você tambémpode baixar e abrir o fluxo no

Tableau Prep Builder, publicá-lo novamente e tentar executar o fluxo novamente.

Depois que um fluxo é executado com sucesso, as saídas que são fontes de dados tor-

nam-se links, nos quais você pode clicar para abrir a página Fonte de dados para
visualizar mais informações sobre a fonte de dados ou editar a conexão de entrada do

fluxo.

No campoAgenda, visualize as tarefas agendadas às quais a etapa de saída está
atribuída. Uma saída de fluxo pode ser atribuída a uma oumais tarefas.
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Se nenhuma agenda foi atribuída ainda, clique emCriar nova tarefa para adicionar
a etapa de saída a uma agenda. Para executar imediatamente o fluxo para atualizar

uma etapa de saída específica, clique no botãoExecutar no lado esquerdo da

linha.

D. Visualize uma imagem da exibição

Página de visão geral do fluxo sem o Data Management

Se você não tem oDataManagement instalado em seu servidor, ainda pode publicar fluxos

para Tableau Server, mas verámenos opções para gerenciar seu fluxo.

Página de Conexões de fluxo

Visualize os locais de entrada e saída de um fluxo, tipos de conexão, configurações de

autenticação, etapas de entrada e saída e quaisquer erros de conectividade. Você pode

definir as configurações de autenticação ao publicar um fluxo. Para obter mais infor-

mações, consulte Publicar um fluxo.
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Para tipos de entrada de banco de dados, clique nomenuMais ações para obter uma

conexão de entrada, editar a conexão e alterar o nome do servidor, porta, nome de usuário

e senha.

Página de Tarefas agendadas de fluxo (Data Management obrigatório)

Visualize todas as agendas às quais o fluxo está atribuído, as saídas incluídas nessas agen-

das e quaisquer parâmetros aplicados ao fluxo (versão 2021.4 e posterior). Como admi-

nistrador, você pode clicar no link da agenda para abrir a páginaAgendas e ver uma lista de
fluxos atribuídos a essa agenda. Para obter mais informações sobre como atribuir fluxos em

uma agenda, consulte Agendar tarefas de fluxo.

Para visualizar as saídas em uma agenda ou as tarefas atribuídas a uma tarefa vinculada

(versão 2021.3 e posterior), clique nos links na coluna Tipo de agenda.

Você tambémpode adicionar novas tarefas ou gerenciar as existentes nesta página. Para

executar uma ação em uma tarefa existente, marque a caixa de seleção em um cartão de

tarefa e clique nomenu suspensoAções para executar, editar ou excluir a tarefa.

Se a execução do fluxo falhar após um número configurado de tentativas consecutivas, o

fluxo será automaticamente suspenso.

Você pode ver esse status na guiaVisão geral e tambémnesta guia. Você pode retomar as

tarefas suspensas nestemenu.

Tableau Software 3187

Ajuda do Tableau Server noWindows



Para obter informações sobre como definir o limite para tarefas de fluxo suspensas, con-

sulte Etapa 5: configurações opcionais do servidor. Para obter mais informações sobre as

tarefas de fluxo suspensas, consulte Ver e solucionar erros.

Observação: a página Tarefas agendadas para fluxos foi reprojetada na versão
2021.3. A exibição pode parece diferente dependendo da versão do Server.

Página de agendas

Na páginaAgendas, você pode visualizar os fluxos atribuídos a uma agenda e os detalhes
sobre as execuções do fluxo. Se a agenda incluir tarefas vinculadas (versão 2021.3 e pos-

terior), o número de fluxos incluídos nelas émostrado.

Você pode executar a agenda sob demanda e executar todos os fluxos atribuídos a ela.

Você tambémpode selecionar um oumais fluxos e, em seguida, usar omenuAções para
alterar a agenda ou prioridade do fluxo, excluir fluxos selecionados da agenda ou retomar

fluxos suspensos.

Para obter informações sobre como configurar uma agenda, consulte a Etapa 3: criar agen-

das para tarefas de fluxo.
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Histórico de execução de fluxo (Data Management obrigatório)

Visualize, pesquise e classifique uma lista de corridas históricas para um fluxo. Esta página

também inclui detalhes sobre a execução do fluxo, como tipo de execução, os valores de

parâmetro aplicados aos fluxos incluídos em cada execução do fluxo (versão 2021.4 e pos-

terior), duração e número de linhas que foram geradas.

Se a saída do fluxo tiver um erro, passe omouse sobre o erro para visualizar asmensagens.

Se aplicável, clique no link Ir para conexões namensagem de erro para navegar até a

páginaConexões para corrigir os erros de conectividade. Você tambémpode editar o fluxo

diretamente para corrigir quaisquer erros ou clicar emBaixar o fluxo para baixar e corrigir
erros de fluxo no Tableau Prep Builder e, em seguida, republicar o fluxo para continuar a

gerenciá-lo usando o Tableau Prep Conductor.

Observação: o histórico de execução de um fluxo persistirá, a menos que o fluxo seja

excluído.
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Histórico de revisão de fluxo

Se você precisar reverter um fluxo para uma versão anterior, nomenuMais ações para

o fluxo, selecioneHistórico de revisão. Na caixa de diálogoHistórico de revisão, sele-
cione a versão do fluxo na lista para a qual deseja reverter.

Quem pode fazer isso

OsAdministradores do servidor podem ativar as chaves de licença do DataManagement.

Os administradores de servidor podem habilitar o Tableau Prep Conductor.

Os criadores podem criar, editar e executar fluxosmanualmente. Se o DataManagement

estiver instalado, os criadores podem executar fluxos em uma agenda.

Habilitar e configurar o Tableau Prep Conductor no Tableau Server

Azure compatível com o Tableau Server versão 2019.1 e posterior.
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OTableau Prep Conductor está licenciado por meio do DataManagement de cada implan-

tação, que está baseada em usuário ou núcleo. Uma implantação inclui uma instalação de

produção licenciada do Tableau Server e instalações licenciadas de não produção do

Tableau Server, que oferecem suporte à instalação de produção. Para obter mais infor-

mações sobre a implantação, consulte o Guia de implantação do Tableau.

Para obter mais informações sobre como funciona o licenciamento do Tableau Prep Con-

ductor, consulte Licença DataManagement.

Topologia do servidor

Quando você instala o Tableau Server e habilita o Tableau Prep Conductor, usando a chave

do produto do DataManagement, o Tableau Prep Conductor é habilitado automaticamente

por padrão pelo programa de instalação.

Para instalações de vários nós, por padrão, uma instância do Tableau Prep Conductor é

habilitada em qualquer nó que tenha o processador em segundo plano instalado. No exem-

plo abaixo, o Tableau Prep Conductor está habilitado nos nó 2 e 3, onde o processador em

segundo plano tambémestá habilitado, mas não nos nós 1,4 e 5.
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Abaixo, uma representação visual desse fluxo de trabalho:
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Próxima etapa:

Novas instalações do Tableau Server: Etapa 1 (nova instalação): instalar o Tableau Server

com o Tableau Prep Conductor

Instalações existentes do Tableau Server: Etapa 1 (instalação existente): habilitar o Tableau

Prep Conductor

Quem pode fazer isso

Os administradores de servidor podem instalar o Tableau Server e habilitar o Tableau Prep

Conductor.

As configurações a nível de servidor podem ser configuradas pelos administradores do

Tableau Server e configurações a nível de site podem ser configuradas pelos admi-

nistradores do Tableau Server e do site.
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Etapa 1 (nova instalação): instalar o Tableau Server com o Tableau Prep Conductor

Este tópico descreve como usar o Tableau Prep Conductor em uma nova instalação do

Tableau Server.

O Tableau Prep Conductor é compatível somente com o Tableau Server versão 2019.1 ou

posteriores.

OTableau Prep Conductor está licenciado por meio do DataManagement a cada implan-

tação. Uma implantação inclui uma instalação de produção licenciada do Tableau Server e

instalações licenciadas de não produção do Tableau Server, que oferecem suporte à ins-

talação de produção. Para obter mais informações sobre a implantação, consulte o Guia de

implantação do Tableau.

Antes da instalação

A topologia recomendada para uma instalação de produção do Tableau Server é um nó

dedicado para a execução de fluxos. Se tiver planejando ter uma instalação do Tableau Ser-

ver de nó único, é recomendável adicionar um segundo nó e dedicá-lo à execução de flu-

xos.

l Revise as recomendações de hardware para o Tableau Server e o Tableau Prep Con-
ductor.

l Requisitosmínimos de hardware e recomendações para a instalação do

Tableau Server noWindows.

l Requisitosmínimos de hardware e recomendações para a instalação do

Tableau Server no Linux.

Instalar o Tableau Server e habilitar o Tableau Prep Conductor

Use as instruções fornecidas nos tópicos a seguir para instalar o Tableau Server.

Windows: instalar o Tableau Server

Tópico Linux: instalar o Tableau Server
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Quando chegar à etapaAtivar, use as chaves do produto do Tableau Server para ativar o
Tableau Server.

Todas as chaves do produto estão disponíveis no Portal do cliente.

Configurar gateway público

Se o Tableau Server estiver configurado com uma das seguintes opções:

l Balanceador de carga para distribuir solicitações entre gateways.

l Proxy reverso para autenticar solicitações de cliente externo (Internet) e descarregar

a criptografia baseada emSSL.

Você deve definir as seguintes configurações de gateway público:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v <name> (Essa deve

ser a URL usada pelos usuários para acessar o Tableau Server)

tsm configuration set -k gateway.public.port -v 443

Para obter mais informações sobre a definição de configurações de gateway, consulte Con-

figuração de proxies para o Tableau Server.

Habilitar o Tableau Prep Conductor

Use as etapas a seguir para adicionar a chave do produto do Data Management ao
Tableau Server:

Observação: esse processo requer que o Tableau Server seja reiniciado.

Observação: se você estiver usando o licenciamento baseado no núcleo, aplique tanto
a chave do produto DataManagement quanto a chave do produto Resource Core para
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a implantação do Tableau. A primeira chave permite que os fluxos sejam executados

no Tableau Server, embora o Tableau Prep Conductor e a segunda chave adicionem

os núcleos adicionais para os nós do Tableau Prep Conductor. Todas as chaves do

produto estão disponíveis no Portal do cliente.

1. Se o computador onde estiver executando o Tableau Server tiver sido configurado

para se conectar à Internet por meio de um proxy de encaminhamento, siga o pro-

cedimento no tópico, Configurar operações da chave do produto com proxy de enca-

minhamento, antes de continuar.

2. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

3. Clique em Licenciamento, na guiaConfiguração e clique emAtivar licença:

4. Insira ou cole a chave do produto do Data Management e clique emAtivar.

5. Na página Registrar, insira suas informações nos campos e clique emRegistrar.

6. Siga os prompts e reinicie o Tableau Server após a conclusão do registro.

Verificar se o Tableau Prep Conductor está habilitado e em
execução

Ao ativar a chave do produto de DataManagement, uma única instância do Tableau Prep

Conductor é habilitada automaticamente em qualquer nó que tenha o Processador em

segundo plano habilitado.

Use as etapas a seguir para verificar se ele está habilitado e em execução:

1. Abra um navegador e insira a URL do Tableau Server e anexe a porta da IU daWeb

do TSMdedicada. A URL deve ser semelhante aos exemplos abaixo:
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https://localhost:8850/ (se estiver trabalhando diretamente no computador do ser-

vidor)

https://MarketingServer:8850/ (se souber o nome do servidor)

https://10.0.0.2:8850/ (se souber o endereço IP do servidor)

Na página de logon exibida, insira o nome de usuário e a senha do administrador.

Observação: o Tableau Server cria e configura um certificado autoassinado

durante o processo de instalação. Esse certificado é usado para criptografar o trá-

fego para a IU daWeb do TSM. Como é um certificado autoassinado, por

padrão, o navegador não confiará nele. Portanto, o navegador exibirá um aviso

sobre a confiabilidade do certificado antes de permitir a conexão.

2. Na interface daWeb do Tableau ServicesManager, clique na guiaStatus para ver o
status.

l Se o Tableau Prep Conductor estiver habilitado e em execução, você o verá na

lista de processos e ele será exibido comoAtivo em pelomenos um nó. Se o

Tableau Prep Conductor não estiver habilitado, você o verá na lista de pro-

cessos, mas sem as informações de status de nenhum dos nós.

Tableau Prep Conductor não habilitado:
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Tableau Prep Conductor habilitado e em execução. Na imagem
abaixo, o Tableau Prep Conductor está habilitado no nó 1 e nó 3:
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Dedicar um nó para o Tableau Prep Conductor

No nó que você está planejando dedicar para executar fluxos, habilite o Processador em

segundo plano se ele ainda não estiver habilitado. É recomendável que você não execute

outros processos, como o VizQL Server, nesse nó.

Como esse nó está dedicado à execução fluxos, configure o Processador em segundo

plano para executar apenas as tarefas de fluxo. Por padrão, o Processador em segundo

plano executa todos os tipos de tarefas, incluindo fluxos, atualizações de extração e assi-

naturas. Para obter mais informações, consulte Funções do nó no Tableau Server.

Execute os seguintes comandos tsm nesse nó dedicado para executar apenas as tarefas de

fluxo:

1. Execute o comando a seguir para permitir que os Processadores em segundo plano

desse nó executem apenas as tarefas de fluxo.

tsm topology set-node-role -n node1 -r flows

2. Defina a função de nó no nó inicial para nenhum fluxo. O processador em segundo

plano nesse nó executará todas as tarefas, exceto os fluxos:

tsm topology set-node-role -n node1 -r no-flows

3. Aplicar as alterações e reiniciar o Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Instalações em vários nós:

Se você tiver mais de dois nós na instalação do Tableau Server, poderá optar por configurar

outros nós para executar todas as tarefas que não sejam os fluxos:
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1. Restrinja um nó para não permitir fluxos. Este comando remove o Tableau Prep Con-

ductor desse nó e os Processador em segundo plano do nó não executarão as tare-

fas de fluxo.

tsm topology set-node-role -n node1 -r no-flows

2. Aplicar as alterações e reiniciar o Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Próxima etapa

Etapa 2: Configurações de fluxo para o Tableau Server

Quem pode fazer isso

Os administradores de servidor podem instalar o Tableau Server e habilitar o Tableau Prep

Conductor.

Etapa 1 (instalação existente): habilitar o Tableau Prep Conductor

Este tópico descreve como habilitar o Tableau Prep Conductor na instalação existente do

Tableau Server.

O Tableau Prep Conductor é compatível somente com o Tableau Server versão 2019.1 ou

posteriores. Se estiver usando o Tableau Server 2018.3 ou anteriores, primeiro atualize-o

para a versão 2019.1 antes de habilitar o Tableau Prep Conductor na instalação do

Tableau Server.

O Tableau Prep Conductor está licenciado por meio do DataManagement de cada implan-

tação, que está baseada em usuário ou núcleo. Uma implantação inclui uma instalação de

produção licenciada do Tableau Server e instalações licenciadas de não produção do

Tableau Server, que oferecem suporte à instalação de produção. Para obter mais infor-

mações sobre a implantação, consulte o Guia de implantação do Tableau.

Este tópico descreve como habilitar o Tableau Prep Conductor na instalação existente do

Tableau Server.

3200 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/desktopdeploy/pt-br/desktop_deploy_welcome.htm


Antes de atualizar

Preparar para a atualização:

l Saiba antes de atualizar

l Licenciamento do Tableau Prep Conductor

l Requisitos de hardware e recomendações do Tableau Server

Configurar gateway público

Se o Tableau Server estiver configurado com uma das seguintes opções:

l Balanceador de carga para distribuir solicitações entre gateways.

l Proxy reverso para autenticar solicitações de cliente externo (Internet) e descarregar

a criptografia baseada emSSL.

Você deve definir as seguintes configurações de gateway público:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v <name> (Essa deve

ser a URL usada pelos usuários para acessar o Tableau Server)

tsm configuration set -k gateway.public.port -v 443

Para obter mais informações sobre a definição de configurações de gateway, consulte Con-

figuração de proxies para o Tableau Server.

Instalações do Tableau Server que usam licenças baseadas em usuário

A topologia recomendada para uma instalação de produção do Tableau Server é um nó

dedicado para a execução de fluxos. Para obter mais informações, consulte Requisitosmíni-

mos de hardware e recomendações para o Tableau Server.
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Instalações de nó único do Tableau Server

Se tiver uma instalação do Tableau Server de nó único, é recomendável adicionar um

segundo nó e dedicá-lo à execução de fluxos.

1. Execute a atualização na sua instalação atual do Tableau Server usando as infor-

mações dos tópicos abaixo:

l Windows

l Linux

Quando chegar à etapaAtivar, use as chaves do produto do Tableau Server
para ativar o Tableau Server.

Todas as chaves do produto estão disponíveis no Portal do cliente.

2. Ao concluir a instalação, adicione a chave do produto do DataManagement para

habilitar o Tableau Prep Conductor no seu nó. As chaves do produto DataMana-

gement, assim como as outras chaves do servidor, estão disponíveis no Portal do cli-

ente.

l Na interface daWeb do Tableau ServicesManager, clique em Licen-
ciamento na guiaConfiguração e emAtivar licença.

l Insira ou cole a nova chave do produto e clique emAtivar.

l Na páginaRegistrar, insira suas informações nos campos e clique emRegis-
trar.

3. Você será solicitado a reiniciar o servidor. Reinicie o servidor e verifique se o Tableau

Prep Conductor está habilitado e em execução.

l Na interface daWeb do Tableau ServicesManager, clique na guiaStatus
para ver o status. Se o Tableau Prep Conductor estiver habilitado e em exe-

cução, você o verá na lista de processos comoAtivo. Se o Tableau Prep

3202 Tableau Software

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server/pt-br/upgrade.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/pt-br/upgrade.htm
http://customer.tableau.com/
http://customer.tableau.com/
http://customer.tableau.com/


Conductor não estiver habilitado, você o verá na lista de processos, mas sem

as informações de status.

Tableau Prep Conductor não habilitado:

Tableau Prep Conductor habilitado e em execução:

4. Adicione um segundo nó à instalação do Tableau Server. O instalador habilitará deter-
minados processos necessários, como o Controlador de cluster. Ative o Processador
em segundo plano, pois ele é necessário para executar tarefas de fluxo agendadas.
Ao habilitar o Processador em segundo plano, o instalador habilita automaticamente
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uma única instância do Processador de dados e do Tableau Prep Conductor no nó.
Não adicione outros processos nesse nó.

5. Execute os comandos a seguir para dedicar este nó apenas a tarefas de fluxo. Para

obter mais informações sobre as funções do nó, consulte Funções do nó no Tableau

Server.

l Obtenha a nodeID do seu nó dedicado para ver a lista de serviços em cada nó:

tsm topology list-nodes -v.

l Defina a função do nó dedicado usando a nodeID obtida ao executar o

comando descrito acima:

tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.

l Aplique as alterações e reinicie o servidor:

tsm pending-changes apply.

l Revise o status para garantir que todos os processos estejam ativos, em exe-

cução e configurados corretamente:

tsm status -v.

Você adicionou com sucesso o Tableau Prep Conductor à sua instalação do Tableau Ser-

ver.

Instalações de vários nós do Tableau Server

1. Execute a atualização na sua instalação atual do Tableau Server usando as infor-

mações dos tópicos abaixo:

l Windows

l Linux
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Quando chegar à etapaAtivar, use as chaves do produto do Tableau Server
para ativar o Tableau Server.

Todas as chaves do produto estão disponíveis no Portal do cliente.

2. Ao concluir a instalação, adicione a chave do produto do DataManagement para habi-

litar o Tableau Prep Conductor. O Tableau Prep Conductor é habilitado auto-

maticamente nos nós em que o Processador em segundo plano já está habilitado. As

chaves do produto DataManagement, assim como as outras chaves do servidor,

estão disponíveis no Portal do cliente.

l Na interface daWeb do Tableau ServicesManager, clique em Licenciamento
na guiaConfiguração e emAtivar licença.

l Insira ou cole a nova chave do produto e clique emAtivar.

l Na páginaRegistrar, insira suas informações nos campos e clique emRegis-
trar.

3. Você será solicitado a reiniciar o servidor. Reinicie o servidor e verifique se o Tableau

Prep Conductor está habilitado e em execução.

l Na interface daWeb do Tableau ServicesManager, clique na guiaStatus para
ver o status de todos os processos. Se o Tableau Prep Conductor estiver habi-

litado e em execução, você o verá na lista de processos comoAtivo. Se o
Tableau Prep Conductor não estiver habilitado, você o verá na lista de pro-

cessos, mas sem as informações de status.

Tableau Prep Conductor não habilitado:
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Tableau Prep Conductor habilitado e em execução:
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4. Adicione um novo nó à instalação do Tableau Server. O instalador habilitará deter-

minados processos necessários, como oControlador de cluster. Ative o Processador

em segundo plano, pois ele é necessário para executar tarefas de fluxo agendadas.

Ao habilitar o Processador em segundo plano, o instalador habilita automaticamente

uma única instância do Processador de dados e do Tableau Prep Conductor no nó.

Não adicione outros processos nesse nó.

Observação: o nó dedicado é contabilizado em relação à contagem total de

ensemble do Serviço de coordenação. Talvez seja necessário implantar umSer-

viço de coordenação no novo nó, dependendo do número total de nós no cluster,

incluindo o novo nó dedicado. Para obter mais informações, consulte Implantar

um ensemble do Serviço de coordenação.

5. Execute o comando a seguir para dedicar este nó apenas às operações relacionadas

ao fluxo. Para obter mais informações sobre as funções do nó, consulte Funções do

nó no Tableau Server.

l Obtenha a nodeID do seu nó dedicado para ver a lista de serviços em cada nó:

l tsm topology list-nodes -v.
l Defina a função do nó dedicado usando a nodeID obtida ao executar o
comando descrito acima:

l tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.
l Aplique as alterações e reinicie o servidor:

l tsm pending-changes apply.
l Revise o status para garantir que todos os processos estejam ativos, em exe-
cução e configurados corretamente:

l tsm status -v.
6. Nesta etapa, você pode ter o Tableau Prep Conductor habilitado em outros nós. Por

padrão, o Processador em segundo plano em um nó executa todos os tipos de tare-
fas, incluindo as de fluxo. Para isolar o Tableau Prep Conductor e as tarefas de fluxo
apenas para nós específicos, é possível configurar os Processadores em segundo
plano para executar um dos seguintes procedimentos:
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l Executar somente tarefas de fluxo: tsm topology set-node-role -n

<nodeID> -r flows.

l Executar todas as outras tarefas, exceto os fluxos: tsm topology set-

node-role -n <nodeID> -r no-flows.

Você adicionou com sucesso o Tableau Prep Conductor à sua instalação do Tableau Ser-

ver.

Instalações do Tableau Server que usam licenças baseadas em núcleo

A topologia recomendada para uma instalação de produção do Tableau Server é um nó

dedicado para a execução de fluxos. Para obter mais informações, consulte Requisitos

mínimos de hardware e recomendações para o Tableau Server.

ODataManagement para licenças baseadas em núcleo inclui chaves do produto que habi-

litam o Tableau Prep Conductor para o Tableau Server, bem omo os núcleos do Tableau

Prep Conductor que vêm emunidades de quatro. Os núcleos do Tableau Prep Conductor

devem ser aplicados ao nó dedicado à execução de fluxos. Essas chaves do produto,

assim como as outras chaves do servidor, estão disponíveis no Portal do cliente.

Para saber mais sobre o licenciamento do Tableau Prep Conductor, consulte Licen-

ciamento do Tableau Prep Conductor para o Tableau Server.

Instalações de nó único do Tableau Server

Se tiver uma instalação do Tableau Server de nó único, é recomendável adicionar um

segundo nó e dedicá-lo à execução de fluxos.

1. Execute a atualização na sua instalação atual do Tableau Server usando as infor-

mações dos tópicos abaixo:

l Windows

l Linux

2. Ative as chaves do produto. Isso habilitará o Tableau Prep Conductor nos nós em
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que o Processador em segundo plano já está habilitado. Quando você estiver usando

o licenciamento baseado no núcleo, aplique tanto a chave do produto DataMana-

gement quanto a chave do produto Resource Core para a implantação do Tableau. A

primeira chave permite que os fluxos sejam executados no Tableau Server, embora o

Tableau Prep Conductor e a segunda chave adicionem os núcleos adicionais para os

nós do Tableau Prep Conductor. Todas as chaves do produto estão disponíveis no

Portal do cliente.

l Na interface daWeb do Tableau ServicesManager, clique em Licenciamento
na guiaConfiguração e emAtivar licença.

l Insira ou cole a nova chave do produto e clique emAtivar.

l Na páginaRegistrar, insira suas informações nos campos e clique emRegis-
trar.

3. Você será solicitado a reiniciar o servidor. Reinicie o servidor e verifique se o Tableau

Prep Conductor está habilitado e em execução.

l Na interface daWeb do Tableau ServicesManager, clique na guiaStatus para
ver o status. Se o Tableau Prep Conductor estiver habilitado e em execução,

você o verá na lista de processos comoAtivo. Se o Tableau Prep Conductor
não estiver habilitado, você o verá na lista de processos, mas sem as infor-

mações de status.

Tableau Prep Conductor não habilitado:
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Tableau Prep Conductor habilitado e em execução:

4. Adicione um segundo nó à instalação do Tableau Server. O instalador habilitará

determinados processos necessários, como oControlador de cluster. Ative o Pro-

cessador em segundo plano, pois ele é necessário para executar tarefas de fluxo

agendadas. Ao habilitar o Processador em segundo plano, o instalador habilita auto-

maticamente uma única instância do Processador de dados e do Tableau Prep Con-

ductor no nó. Não adicione outros processos nesse nó.
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Importante: o número de núcleos físicos neste computador deve ser igual ou inferior
à quantidade de núcleos do Tableau Prep Conductor adquiridos. Por exemplo, se

você adquiriu quatro núcleos do Tableau Prep Conductor, seu nó pode ter somente

até quatro núcleos físicos. Para entender como o licenciamento do Tableau Prep Con-

ductor funciona, consulte Licenciamento do Tableau Prep Conductor para o Tableau

Server.

5. Execute os comandos a seguir para dedicar este nó apenas a tarefas de fluxo. Para

obter mais informações sobre as funções do nó, consulte Funções do nó no Tableau

Server.

l Obtenha a nodeID do seu nó dedicado para ver a lista de serviços em cada nó:

tsm topology list-nodes -v.

l Defina a função do nó dedicado usando a nodeID obtida ao executar o

comando descrito acima:

tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.

l Aplique as alterações e reinicie o servidor: tsm pending-changes apply.

l Revise o status para garantir que todos os processos estejam ativos, em exe-

cução e configurados corretamente:

tsm status -v.

Você adicionou com sucesso o Tableau Prep Conductor à sua instalação do Tableau Ser-

ver.

Instalações de vários nós do Tableau Server

1. Execute a atualização na sua instalação atual do Tableau Server usando as infor-

mações dos tópicos abaixo:
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l Windows

l Linux

2. Ative as chaves do produto. Isso habilitará o Tableau Prep Conductor nos nós em

que o Processador em segundo plano já está habilitado. Quando você estiver

usando o licenciamento baseado no núcleo, aplique tanto a chave do produto Data

Management quanto a chave do produto Resource Core para a implantação do

Tableau. A primeira chave permite que os fluxos sejam executados no Tableau Ser-

ver, embora o Tableau Prep Conductor e a segunda chave adicionem os núcleos adi-

cionais para os nós do Tableau Prep Conductor. Todas as chaves do produto estão

disponíveis no Portal do cliente.

l Na interface daWeb do Tableau ServicesManager, clique em Licen-
ciamento na guiaConfiguração e emAtivar licença.

l Insira ou cole a nova chave do produto e clique emAtivar.

l Na páginaRegistrar, insira suas informações nos campos e clique emRegis-
trar.

3. Você será solicitado a reiniciar o servidor. Reinicie o servidor e verifique se o Tableau

Prep Conductor está habilitado e em execução.

l Na interface daWeb do Tableau ServicesManager, clique na guiaStatus
para ver o status. Se o Tableau Prep Conductor estiver habilitado e em exe-

cução, você o verá na lista de processos comoAtivo. Se o Tableau Prep Con-
ductor não estiver habilitado, você o verá na lista de processos, mas sem as

informações de status.

Tableau Prep Conductor não habilitado:
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Tableau Prep Conductor habilitado e em execução:
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4. Adicione um novo nó à instalação do Tableau Server. É recomendável um nó dedi-

cado para executar operações relacionadas ao fluxo em instalações de produção do

Tableau Server. O instalador habilitará determinados processos necessários, como

oControlador de cluster. Ative o Processador em segundo plano, pois ele é neces-

sário para executar tarefas de fluxo agendadas. Ao habilitar o Processador em

segundo plano, o instalador habilita automaticamente uma única instância do Pro-

cessador de dados no nó. Não adicione outros processos nesse nó.

Observação: o nó dedicado é contabilizado em relação à contagem total de

ensemble do Serviço de coordenação. Talvez seja necessário implantar umSer-

viço de coordenação no novo nó, dependendo do número total de nós no clus-

ter, incluindo o novo nó dedicado. Para obter mais informações, consulte

Implantar um ensemble do Serviço de coordenação.

Importante:
Onúmero de núcleos físicos neste computador deve ser igual ou inferior à quan-

tidade de núcleos do Tableau Prep Conductor adquiridos. Por exemplo, se você

adquiriu quatro núcleos do Tableau Prep Conductor, seu nó pode ter somente até

quatro núcleos físicos. Para entender como o licenciamento do Tableau Prep Con-

ductor funciona, consulte Licenciamento do Tableau Prep Conductor para o Tableau

Server.

5. Execute os comandos a seguir para dedicar este nó apenas a tarefas de fluxo. Isso

habilitará o Tableau Prep Conductor no novo nó. Para obter mais informações, con-

sulte Funções do nó no Tableau Server.

l Obtenha a nodeID do seu nó dedicado para ver a lista de serviços em cada nó:

tsm topology list-nodes -v.

l Defina a função do nó dedicado usando a nodeID obtida ao executar o
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comando descrito acima:

tsm topology set-node-role -n nodeID -r flows.

l Aplique as alterações e reinicie o servidor:

tsm pending-changes apply.

l Revise o status para garantir que todos os processos estejam ativos, em exe-

cução e configurados corretamente:

tsm status -v.

6. Nesta etapa, você pode ter o Tableau Prep Conductor habilitado em outros nós que

tenham o Processador em segundo plano. Por padrão, o Processador em segundo

plano em umnó executa todos os tipos de tarefas, incluindo as de fluxo. Para isolar o

Tableau Prep Conductor e as operações de fluxo apenas para nós específicos, é pos-

sível configurar os processadores em segundo plano para executar um dos seguintes

procedimentos:

l Executar somente tarefas de fluxo:

tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.

l Executar todas as outras tarefas, exceto os fluxos:

tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r no-flows.

Próxima etapa

Etapa 2: Configurações de fluxo para o Tableau Server.

Quem pode fazer isso

Administradores do Tableau Server podem instalar e atualizá-lo, e habilitar o Tableau Prep

Conductor no Tableau Server.
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Etapa 2: Configurações de fluxo para o Tableau Server

Este tópico descreve as diversas configurações de fluxo que podem ser definidas para o

Tableau Server. Para obter mais informações sobre as diferentes configurações neces-

sárias para ativar a autoria da web para fluxos, consulte Criar e interagir com fluxos na

Web.

Configurações de publicação, agendamento e credencial

Ao ativar o Tableau Prep Conductor usando a chave do produto deGerenciamento de

dados, ele será habilitado para toda a instalação do Tableau Server. Você pode pos-

teriormentemodificar e personalizar a configuração dos sites.

Use as instruções a seguir para definir as configurações relacionadas aos fluxos para todos

os sites ou sites individuais:

Use as instruções a seguir para entrar nas páginas de administração do Tableau Server:

l Windows: Páginas de administração do Tableau Server.

l Linux: Páginas de administração do Tableau Server.

Configurar se o fluxo de publicação e agendamento deve ser permitido para um
site:

1. Permitir que os usuários publiquem e agendem fluxos: por padrão, ao habilitar
o Tableau Prep Conductor, essa configuração tambémé habilitada. Se você tiver

vários sites, poderá desativar seletivamente o Tableau Prep para o servidor de sites

individuais. Se você desabilitar essa configuração para um site que permitia fluxos,

consulte Consequência de desabilitar o Tableau Prep Conductor para obter mais

informações.

Na páginaGeral, emConfigurações, vá para a seção Tableau Prep Conductor e
desmarque a caixa de seleçãoPermitir que usuários agendem e monitorem os
fluxos.

2. Permitir que os usuários vinculem execuções de fluxo usando Tarefas
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vinculadas (versão 2021.3 e posterior): Permite que os usuários agendem tarefas

de fluxo para serem executadas uma após a outra. A partir da versão 2022.1, esta

opção é habilitada por padrão. Nas versões anteriores, os administradores pre-

cisavam habilitar esse recurso primeiro.

Se você tiver vários sites, pode desativar seletivamente asTarefas vinculadas para
sites individuais, mas a opção deve ser habilitada primeiro no nível deCon-
figurações do servidor

Se a configuração for desabilitada depois que as tarefas vinculadas forem agen-

dadas, todas as tarefas em execução serão concluídas, e as tarefas vinculadas agen-

dadas serão ocultadas e não serãomais exibidas na guia Tarefas agendadas.

3. Credenciais inseridas

- Permitir que os publicadores insiram credenciais em uma fonte de dados,
um fluxo ou uma pasta de trabalho: essa configuração permite que os publi-
cadores anexem senhas aos fluxos publicados que autenticarão automaticamente os

usuários daWeb.

- Permitir que os publicadores agendem execuções de fluxo e atualizações
de extração de dados: essa opção estará disponível apenas se a configuração
acima estiver habilitada. Quando essa configuração estiver habilitada, os publi-

cadores verão opções de agendamento na caixa de diálogo Publicar.

Consequência de desabilitar o Tableau Prep Conductor

Se você desabilitar o Tableau Prep Conductor depois de usá-lo por um tempo, não poderá

ver os fluxos, agendas, tarefas e outros itens relacionados aos fluxos. A tabela a seguir for-

necemais informações sobre o que pode ou não ser visualizado ao desabilitar com-

pletamente o Tableau Prep para o servidor ou apenas para sites específicos:

Prep não habi-
litado no nível
de servidor

Prep habilitado no
nível de servidor,
mas desabilitado

Prep habilitado
para servidor e
site
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para um site

Mostrar fluxos Sim Sim Sim

Mostrar tare-
fas/agendas na exi-
bição do servidor

Não Sim Sim

Mostrar tare-
fas/agendas na exi-
bição do site

Não Não Sim

Mostrar configuração
do site (somente para
administradores do
servidor)

Sim (desa-
bilitado)

Sim Sim

Mostrar status do
TSM

Sim (o Tableau
Prep Conductor
não é exibido)

Sim Sim

Mostrar con-
figurações do TSM

Sim (desa-
bilitado)

Sim Sim

Importante: as tarefas agendadas continuarão a ser executadasmesmo quando o
Tableau Prep Conductor estiver desabilitado para esse site, mas ocorrerão falhas.

Configurar notificações para falhas de fluxo

Você pode configurar o Tableau Server para enviar notificações por e-mail para falhas de

execução do fluxo. As notificações são enviadas para falhas que ocorrem ao executar os flu-

xos por meio de uma tarefa vinculada tarefa agendada, tarefa vinculada ou uma execução

manual usando a opção demenuExecutar agora. Você deve primeiro habilitar a con-
figuração em todo o servidor e, em seguida, configurar no nível de site.
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Para habilitar a notificação por e-mail em todo o servidor

Você pode usar a interface daWeb do Tableau ServicesManager (TSM) ou a CLI do TSM,

conforme descrito abaixo:

Usar a interface na Web do TSM

1. Abra o TSMemumnavegador:

https://<tsm-computer-name>:8850.

2. Clique emNotificações na guiaConfiguração e clique emServidor de e-mail.

3. Insira as informações do servidor de e-mail.

4. Clique na guiaEventos.

5. EmAtualizações de conteúdo, selecioneEnviar e-mails quando há falhas de
execuções de fluxo, trabalhos de criptografia ou atualizações de extração, se
ainda não estiver ativado por padrão.

6. Clique emSalvar alterações pendentes depois de inserir suas informações de con-
figuração.

7. Clique emAplicar alterações e reiniciar.

Usar a CLI do TSM

Os valores da notificação podem ser definidos individualmente com o comando tsm con-

figuration set:

Windows: tsm configuration.

Linux: tsm configuration.
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Definir os valores da notificação

Use o comando tsm configuration set com a seguinte sintaxe para

habilitar as notificações de falha de fluxo e execute o comando a seguir:

tsm configuration set -k backgrounder.notifications_enabled -v

true

Observação: isso habilitará a notificação por e-mail para falhas de atualização de
extração e de fluxo.

Após concluir a definição dos valores, execute o comando a seguir:

tsm pending-changes apply

Ocomando pending-changes apply exibirá um prompt para informar que reiniciará o

Tableau Server se o servidor estiver em execução. O prompt será exibidomesmo que o ser-

vidor esteja parado, porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt usando a

opção --ignore-prompt, mas isso não alterará o comportamento de reinicialização.

Para configurar a notificação para um site:

Na páginaGeral em Configurações, role até a configuraçãoGerenciar notificações e
selecione os tipos de notificação que você deseja que os usuários do site recebam.

Você pode receber notificações por e-mail no site do Tableau ou em sua área de trabalho

do Slack, se o administrador conectou seu site ao Slack. Para obter informações, consulte

Referência das propriedades do site.
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Observação: recrie suas configurações de notificação ao atualizar de 2020.4 ou ante-
rior para 2021.1 e posterior. Configurações de notificaçõesmais antigas não sãomovi-

das automaticamente para a configuração deGerenciar notificações.

Próxima etapa

Etapa 3: Criar agendas para tarefas de fluxo

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem definir as configurações no nível de servidor

e de site. Os administradores de site do Tableau podem definir as configurações no nível de

site.

Etapa 3: Criar agendas para tarefas de fluxo

Criar uma nova agenda:

1. Na guiaAgendas, clique emNova Agenda.

2. Insira as seguintes informações na caixa de diálogoNova agenda e clique emCriar.
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l Nome: digite um nome descritivo para a agenda. Normalmente, isso inclui a

descrição da frequência da agenda.

l Tipo: selecione Fluxo como o tipo de tarefa.

l Prioridade: defina uma prioridade padrão de 1 a 100, em que 1 é a prioridade

mais alta. Esse valor será atribuído às tarefas por padrão. Se duas tarefas esti-

verem pendentes na fila, aquela com a prioridademais alta será executada pri-

meiro.

l Execução: escolha se um agendamento será executado em paralelo ou em

série. Agendas executadas em paralelo são executadas em todos os pro-

cessos do processador em segundo plano disponíveis para que possam ser

concluídasmais rapidamente.

l Tarefas vinculadas (versão 2021.3 e posterior):marque a caixa de sele-
ção se a agenda puder ser usada para agendar fluxos para execução um após

o outro. Tarefas vinculadas requerem ummétodo de execuçãoParalelo.

A partir da versão 2022.1, esta opção é habilitada por padrão. Em versões

anteriores, o administrador do servidor deve habilitar primeiro as tarefas vin-

culadas para o servidor, antes que você possa configurar agendamentos para

oferecer suporte a tarefas vinculadas. Para obter mais informações, consulte

Etapa 2: Configurações de fluxo para o Tableau Server.

l Frequência: você pode definir uma agenda horária, diária, semanal oumen-
sal.
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Próxima etapa

Etapa 4: Lista de permissões para locais de entrada e saída

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem criar emodificar as agendas. As agendas

são criadas no nível do servidor e aplicam-se a todos os sites em um servidor.

Etapa 4: Lista de permissões para locais de entrada e saída

Este tópico descreve as regras que se aplicam a esse recurso e como usar a lista de per-

missões para os diretórios da rede.

As conexões de entrada e saída do fluxo podem precisar se conectar a bancos de dados ou

a arquivos nos diretórios da rede. Você deve usar a lista de permissões para os diretórios

nos quais deseja permitir o acesso. As conexões de entrada e saída poderão se conectar

apenas aos dados nos locais listados na lista de permissões. Por padrão, nenhuma conexão

é permitida.
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Observação: você ainda pode publicar os fluxos e os dados incorporados no arquivo
de fluxo (tflx) no Tableau Server, mas o fluxo falhará se os diretórios não forem inclu-

ídos na lista de permissões da organização.

Como usar a lista de permissões para os locais de entrada e saída

As regras a seguir se aplicam e devem ser consideradas ao definir esta configuração:

l Os caminhos do diretório devem ser acessíveis pelo Tableau Server. Esses cami-

nhos são verificados durante a inicialização do servidor e no tempo de execução do

fluxo e não são verificados nomomento da publicação do fluxo no Tableau Server.

l Os caminhos do diretório de rede devem ser absolutos e não podem conter carac-

teres curinga ou outros símbolos de passagem de caminho. Por exemplo, \\my-

host\myShare\* ou \\myhost\myShare* são caminhos inválidos e não

teriam permissão. A maneira correta de usar a lista de permissões para qualquer

pasta nomyShare seria \\myhost\myShare ou \\myhost\\myShare\.

Observação: a configuração \\myhost\myShare não permitirá \\my-
host\myShare1. Para permitir as duas pastas, use a lista de permissões para

elas como \\myhost\myShare; \\myhost\myShare1.

l Windows:

l Ovalor pode ser *, (por exemplo, tsm configuration set -k maes-

tro.input.allowed_paths -v "*") para permitir qualquer diretório

de rede, ou uma lista específica de caminhos do diretório de rede, delimitado

por um ponto e vírgula (;). Se você especificar uma lista de caminhos de dire-
tório, certifique-se de especificar diretórios específicos em vez da raiz do com-

partilhamento de arquivos.
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l Se o caminho contiver espaços ou caracteres especiais, será necessário usar
aspas simples ou duplas. O uso de aspas simples ou duplas dependerá do shell
usado.

l Nenhum caminho do diretório local é permitido, mesmo quando o valor for defi-

nido como *.

l Para salvar a saída de fluxo para um compartilhamento de rede, você deve pri-

meiro configurar uma conta de serviço de usuário Run Asno Tableau Server.

Você não pode salvar fluxos para um compartilhamento de rede usando a

conta padrão do sistema. Em seguida, configure o diretório de destino no com-

partilhamento de rede para permissões de controle total para a conta de usu-

ário Run As que você criou.

Dependendo de como sua organização gerencia permissões de pasta ani-

nhadas, você pode precisar conceder permissões adicionais na hierarquia da

pasta, com ummínimo de permissão de Pasta de Leitura, Gravação, Exe-

cução, Exclusão e Lista, para permitir que a conta de usuário Run As acesse a

pasta de destino.

l Linux:

l Ovalor pode ser *, (for example, tsm configuration set -k maes-

tro.input.allowed_paths -v "*"), o que significa que qualquer cami-

nho, incluindo o local (com exceção de alguns caminhos do sistema

configurados usando “native_api.internal_disallowed_paths”) ou uma lista de

caminhos, é delimitado por um ponto e vírgula (;).

l Você deve usar uma versão do kernel igual ou posterior a 4.7. A lista de per-

missões de e para um compartilhamento de rede não é compatível com as

versões do kernel anteriores a 4.7. Em versões anteriores, quando a saída é

gravada em um compartilhamento de rede, o hyper falha na saída de arquivos,

resultando em falhas de fluxo no tempo de execução. Ao ler arquivos de
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entrada de um compartilhamento de rede em versões anteriores, as exe-

cuções de fluxo falham. Para verificar a versão do kernel, no terminal Linux,

digite o comando uname -r. Isso exibirá a versão completa do kernel em exe-

cução namáquina com Linux. Observe que para o RedHat Enterprise Linux, o

kernel versão 4.7 e posteriores estão disponíveis apenas com oRedHat Enter-

prise Linux versão 8.

l Para salvar a saída de fluxo para um compartilhamento de rede, a conta Linux
local que tem acesso aos recursos do Tableau Server deve receber per-
missões de Controle Total para o diretório de destino no compartilhamento de
rede. Se um caminho estiver na lista permitida de fluxos e na lista internal_
disallowed, a internal_disallowed terá preferência.
Os pontos de montagem para os caminhos de entrada e saída usados pelos
fluxos devem ser configurados usando a chave de configuração native_

api.unc_mountpoints. Por exemplo:
tsm configuration set -k native_api.unc_mountpoints -v

'mountpoints'

Para obter informações sobre a configuração, consulte esta publicação da
Comunidade do Tableau: Tableau Server no Linux - Conectando-se a um dire-
tório compartilhado doWindows.

Use os comandos a seguir para criar uma lista de caminhos do diretório de rede permitidos:

Para conexões de entrada:

tsm configuration set -k maestro.input.allowed_paths -v your_

networkdirectory_path_1;your_networkdirectory_path_2

tsm pending-changes apply

Para conexões de saída:
tsm configuration set -k maestro.output.allowed_paths -v your_

networkdirectory_path_1;your_networkdirectory_path_2

tsm pending-changes apply
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Importante:

Esses comandos substituem as informações existentes pelas novas informações for-

necidas. Se quiser adicionar um novo local em uma lista existente, forneça uma lista de

todos os locais existentes e o novo que deseja adicionar. Use os comandos a seguir para

visualizar a lista atual de locais de entrada e saída:

tsm configuration get -k maestro.input.allowed_paths

tsm configuration get -k maestro.output.allowed_paths

Próxima etapa

Etapa 5: Configurações opcionais do servidor

Quem pode fazer isso

NoWindows, osmembros do grupo de Administradores do computador local podem exe-

cutar comandos tsm.

No Linux, osmembros do grupo tsmadmin podem executar comandos tsm.Ogrupo tsmad-
min pode ser configurado usando a configuração tsm.authorized.groups.

Etapa 5: Configurações opcionais do servidor

As opções descritas neste tópico não são necessárias para habilitar a publicação e o agen-

damento de fluxos no Tableau Server. Elas podem ser usadas para personalizar seu ambi-

ente de acordo com suas necessidades.

Definir o período de tempo limite para fluxos

Defina limites de tempo para duração de execução de um fluxo de forma a garantir que as

tarefas subsequentes não sejam impedidas devido a tarefas interrompidas. As duas opções

de comando tsm a seguir determinam quanto tempo uma tarefa de fluxo pode ser executada

antes que a tarefa em segundo plano do fluxo seja cancelada. Esses dois comandos deter-

minam o valor total de tempo limite para tarefas de fluxo.
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Obackgrounder.default_timeout.run_flow número de segundos antes de

uma tarefa de execução de fluxo ser cancelada.

Por exemplo:

tsm configuration set -k backgrounder.default_timeout.run_flow

-v <new value>

tsm pending-changes apply

(Valor padrão: 14400 segundos ou 4 horas)

O comando backgrounder.extra_timeout_in_seconds define o número de

segundos além da configuração em backgrounder.querylimit antes de um pro-

cessador em segundo plano ser cancelado. Essa configuração garante que um trabalho

interrompido não retenha os trabalhos subsequentes. A configuração aplica-se a pro-

cessos listados em backgrounder.timeout_tasks.

Por exemplo:

tsm configuration set -k backgrounder.extra_timeout_in_seconds

-v <value>

(Valor padrão: 1800 segundos ou 30minutos)

Verifique os recursos disponíveis nos fluxos de execução do servidor. Recomenda-se que

você tenha um nó dedicado para o Tableau Prep Conductor.

Definir o limite para tarefas de fluxo suspensas

Por padrão, uma tarefa de fluxo é suspensa após 5 falhas consecutivas de tarefas de fluxo.

Para alterar o número limite das falhas de tarefa de fluxo que podem ocorrer antes de

serem suspensas, use o seguinte comando de conjunto de configurações tsm:

tsm configuration set -k backgrounder.flow_failure_threshold_

for_run_prevention -v <number>
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Isso define o limite para o número de tarefas de fluxo consecutivas com falhas necessárias

antes de suspender as tarefas. Esta é uma configuração em todo o servidor.

Quem pode fazer isso

Os administradores do Tableau Server podem fazer alterações nas configurações do ser-

vidor.

Agendar tarefas de fluxo

Observação: a partir da versão 2020.4.1, você não precisamais do DataMana-
gementpara publicar fluxos naWeb. ComoCreator, você tambémpode criar e editar flu-

xos diretamente em seu servidor. Se você quiser agendar a execução de fluxos no

servidor, o DataManagement será necessário. Para obter mais informações sobre os

fluxos de criação naWeb, consulte Tableau Prep naWeb.

Para agendar fluxos para execução em umhorário específico ou em uma base recorrente,

crie tarefas agendadas. As tarefas agendadas dependem de agendas pré-configurados. As

agendas são criadas pelo administrador do sistema. Para obter informações sobre como

criar agendas no Tableau Server, consulte Etapa 3: Criar agendas para tarefas de fluxo na

ajuda do Tableau Server.

A partir da versão 2021.3, você pode vincular execuções de fluxo ao agendar tarefas para

executar fluxos, um após o outro. Para obter mais informações, consulte Agendar tarefas

vinculadas neste tópico.

A partir da versão 2022.1, você tambémpode executar tarefas vinculadas por meio da API

REST usando os novosmétodos de fluxoConsultar tarefas vinculadas ,Consultar
única tarefa vinculada eExecutar tarefa vinculada agora. Para obter mais infor-
mações, consulte Métodos de fluxo na Ajuda da API REST do Tableau Server.

Fluxos em execução que incluem parâmetros
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A partir da versão 2021.4, você pode incluir parâmetros em seus fluxos para torná-losmais

dinâmicos. Quando o fluxo é executado, você é solicitado a inserir seus valores de parâ-

metro. Ao configurar fluxos em uma programação, você especifica valores de parâmetro

nessemomento.

Você deve especificar os valores de parâmetro para quaisquer parâmetros necessários.

Para parâmetros opcionais, você tambémpode inserir esses valores ou aceitar o valor

atual (padrão) para o parâmetro. Para obter mais informações sobre a execução de fluxos

com parâmetros, consulte Executar fluxos em uma agenda na ajuda do Tableau Prep.

Observação: seu administrador deve habilitar o servidor de parâmetros de fluxo e
as configurações do site em seu servidor antes que você possa executar fluxos que

incluem parâmetros no Tableau Server ou Tableau Cloud. Para obter mais infor-

mações, consulteCriar e interagir com fluxos na Web na ajuda do Tableau Server
ou Tableau Cloud

Agendar uma tarefa de fluxo

1. Execute um destes procedimentos:

l (versão 2022.1 e posterior) Na páginaExplorar, nomodo de exibição de
lista, nomenuAções, selecioneAgendar fluxo > Tarefa única. Se você
selecionar um fluxo na lista, tambémpoderá usar omenu superiorAções.
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l Na páginaVisão geral do fluxo, guia Tarefas agendadas, clique emNova
tarefa ou clique na lista suspensa e selecione Tarefa única.

Se a etapa de saída não for atribuída a uma tarefa, você tambémpoderá criar

uma nova tarefa a partir da páginaVisão geral. Nessa página, no campo
Agendas, clique emCriar nova tarefa.

2. Na caixa de diálogoNova tarefa, na guia Tarefa única (Nova tarefa nas versões
anteriores), selecione uma agenda na lista suspensa.

3. Selecione uma das opções a seguir:
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l Incluir automaticamente todas as etapas de saída deste fluxo: (padrão)
selecione esta opção para incluir todas as etapas de saída atuais e futuras

para este fluxo na tarefa agendada. Conforme novas etapas de saída são adi-

cionadas ao fluxo ao longo do tempo, elas são incluídas automaticamente no

agendamento quando são executadas.

l Selecionar as etapas de saída a serem incluídas nesta tarefa: marque
esta opção e selecionemanualmente as etapas de saída a serem incluídas

nesta tarefa agendada. 

Para incluir todas as etapas de saída na tarefa de fluxo, marque a caixa de

seleção ao lado deEtapas de saída. Essa área não poderá ser editada se a
opção Incluir automaticamente todas as etapas de saída para este
fluxo for selecionada. Selecione o outro botão de opção para habilitar esta
seção.

4. (versão 2020.2.1 e posteriores) Selecione um Tipo de atualização. Para obter mais
informações sobre essas configurações, consulte Atualizar dados de fluxo usando

atualização incremental.
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Observação: a partir da versão 2020.2.1 e posteriores, se uma entrada estiver
configurada para usar a atualização incremental e estiver associada a várias saí-

das, essas saídas deverão ser executadas juntas e deverão usar omesmo tipo

de atualização. Caso contrário, o fluxo falhará.

l Atualização completa (padrão): atualize todos os dados e crie ou anexe
dados à tabela com base na configuração de fluxo de saída.

l Atualização incremental: atualize apenas as novas linhas e crie ou anexe
dados à tabela com base na configuração de fluxo de saída. A opção de atu-

alização incremental só estará disponível quando o fluxo estiver configurado

para usar esse tipo de atualização.

Observação: se nenhuma saída existente for encontrada, o Tableau Prep
Conductor executa uma atualização completa em todas as saídas, inde-

pendente da opção de execução que você selecionar. As execuções de

fluxo subsequentes usarão o processo de atualização incremental e recu-

perarão e processarão apenas as novas linhas, amenos que os dados de

configuração de atualização incremental não sejam perdidos ou a saída
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existente seja removida.

5. (opcional) Se você for o proprietário do fluxo, selecione Enviar e-mail quando ter-
minar para notificar os usuários quando o fluxo for bem-sucedido. Para obter mais
informações sobre como enviar notificações por email em execuções de fluxo, con-
sulte Notificar usuários sobre execuções de fluxo bem-sucedidas.

6. (versão 2021.4 e posterior) Se os fluxos incluírem parâmetros, insira qualquer valor

de parâmetro obrigatório ou opcional. Você deve inserir os valores necessários para

que o fluxo seja executado.
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7. Clique emCriar Tarefa para criar a tarefa agendada.

Agendar tarefas vinculadas

Compatível comTableau Server e Tableau Cloud, versão 2021.3.0 e posterior.

Observação: a partir da versão 2022.1, a funcionalidade de tarefas vinculadas é habi-
litada por padrão. Os administradores do servidor e do site podem desativar essa fun-

cionalidade na páginaConfigurações e nas agendas de fluxo na caixa de diálogo
AgendasNas versões anteriores, os administradores do servidor devem primeiro habi-

litar essa funcionalidade para usá-la e gerenciá-la. Para obter mais informações, con-

sulte a Etapa 2: Configurações de fluxo para o Tableau Server e a Etapa 3: Criar

agendas para tarefas de fluxo .

Use a opção Tarefas vinculadas para agendar até 20 fluxos para execução, um após o

outro. Configure facilmente a lista de fluxo selecionando sua programação e, em seguida,

selecione fluxos de downstream para executar na ordem que você escolher.
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No Tableau Cloud, a duração de cada tarefa vinculada individual é contada para o limite de

tempo de execução do fluxo total. Se o limite de tempo de execução for atingido quando

uma tarefa de fluxo for executada, a tarefa de fluxo atingirá o tempo limite, a tarefa vin-

culada falhará e nenhum fluxo downstream será executado. Para obter mais informações,

consulte o Capacidade de tempo de execução de trabalho na ajuda do Tableau Cloud.

Os fluxos são executados na ordem especificada na lista. Use omenu paramover fluxos

em sua lista ou adicionar novos fluxos upstream ou downstream à lista a qualquer

momento.

Selecione as saídas que deseja incluir na execução do fluxo e defina as configurações para

informar ao Tableau o que fazer com os fluxos restantes na agenda quando a execução do

fluxo anterior falhar.
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1. Execute um destes procedimentos:

l (versão 2022.1 e posterior) Na páginaExplorar, nomodo de exibição de lista,
nomenuAções, selecioneAgendar fluxo > Tarefa vinculada. Se você sele-
cionar vários fluxos na lista, tambémpoderá usar omenu superiorAções.

l Na páginaVisão geral do fluxo, guia Tarefas agendadas, clique emNova
tarefa e selecione a guia Tarefa vinculada ou clique na lista suspensa e sele-
cione Tarefa vinculada.

Se a etapa de saída não for atribuída a uma tarefa, você tambémpoderá criar

uma nova tarefa a partir da páginaVisão geral. Nessa página, no campo
Agendas, clique emCriar nova tarefa.

2. Na caixa de diálogoNova tarefa, na guia Tarefas vinculadas, selecione uma
agenda na lista suspensa. Apenas as agendas habilitadas para tarefas vinculadas
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sãomostradas.

3. Clique na lista suspensaSelecionar etapas de saída para selecionar as saídas de
fluxo a serem executadas. Por padrão, todas as saídas de fluxo são incluídas. Para

selecionar saídas específicas, desmarque a caixa de seleção Incluir todas as eta-
pas de saída atuais e futuras para este fluxo.

O fluxo em que a tarefa é iniciada é definido automaticamente como o primeiro fluxo

a ser executado, mas você pode usar omenu para alterar a ordem de execução,

após adicionar outros fluxos à sua lista.
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4. Selecione o tipo de atualização entre as seguintes opções:

Observação: se uma entrada estiver configurada para usar a atualização incre-
mental e estiver associada a várias saídas, essas saídas deverão ser executadas

juntas e deverão usar omesmo tipo de atualização. Caso contrário, o fluxo

falhará.

l Atualização completa (padrão): atualize todos os dados e crie ou anexe
dados à tabela com base na configuração de fluxo de saída.

l Atualização incremental: atualize apenas as novas linhas e crie ou anexe
dados à tabela com base na configuração de fluxo de saída. A opção de atu-

alização incremental só estará disponível quando o fluxo estiver configurado

para usar esse tipo de atualização. Para obter mais informações, consulte Atu-

alizar dados de fluxo usando a atualização incremental
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Observação: se nenhuma saída existente for encontrada, o Tableau
Prep Conductor executa uma atualização completa em todas as saídas,

independente da opção de execução que você selecionar. As execuções

de fluxo subsequentes usarão o processo de atualização incremental e

recuperarão e processarão apenas as novas linhas, amenos que os

dados de configuração de atualização incremental não sejam perdidos ou

a saída existente seja removida.

5. (opcional) Se você for o proprietário do fluxo, selecioneEnviar e-mail quando ter-
minar para notificar os usuários quando o fluxo for bem-sucedido. Para obter mais
informações sobre como enviar notificações por email em execuções de fluxo, con-

sulte Notificar usuários sobre execuções de fluxo bem-sucedidas.

6. Defina suas opções de falha de fluxo:

l Adicionar aviso de qualidade de dados: selecione esta opção para definir
umamensagem de aviso no fluxo para que os usuários dos dados estejam

cientes dos problemas. A mensagem permanece até que o fluxo seja exe-

cutado com sucesso. Se o fluxo já tem umaviso de qualidade de dados, esta

opção émostrada selecionada e não pode ser desativada.

Observação: na versão 2021.4 e anterior, clique no ícone demoni-
toramento de execução de fluxo para abrir a caixa de diálogo

Aviso de qualidade de dados.
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l Parar as tarefas restantes: selecione esta opção para evitar que as tarefas
downstream na lista sejam colocadas em fila para serem executadas.

l Envie-me por e-mail: notificações por e-mail são enviadas automaticamente
ao proprietário do fluxo e ao criador de tarefa vinculada quando o fluxo falha, é
suspenso ou cancelado.

7. (versão 2021.4 e posterior) Se os fluxos incluírem parâmetros, insira qualquer valor

de parâmetro obrigatório ou opcional. Você deve inserir os valores necessários para

que o fluxo seja executado.
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8. Clique nomenu suspenso da 2ª tarefa para adicionar o próximo fluxo. Os fluxos que

usam as saídas do fluxo anterior sãomostrados automaticamente, ou clique emExi-
bir todos os fluxos para ver todos os fluxos disponíveis.

Selecione um oumais fluxos e clique emAdicionar ou clique emAdicionar pró-
xima tarefa para adicionar mais tarefas de execução de fluxo à sua lista.
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Se você não tiver permissão para executar o fluxo, deverá entrar em contato com o

proprietário do fluxo para conceder permissões antes de adicionar o fluxo à sua lista.

9. Repita as etapas 3 a 5 para configurar suas opções de execução de fluxo.
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Observação: na versão 2021.4 e anterior, clique no íconeEditar ao lado de

seu novo fluxo para expandir o painel Opções.

10. (Opcional) Clique na lista suspensa ao lado de qualquer tarefa numerada para abrir

o menu para alterar a ordem de suas tarefas de fluxo ou inserir novas tarefas entre

as existentes.

11. Clique emCriar tarefas para criar as tarefas vinculadas agendadas.

Quem pode fazer isso

l O administrador do servidor pode fazer isso em todos os sites no servidor. O admi-
nistrador do site pode fazer isso nos sites aos quais têm acesso se as configurações
do site que permitem que os usuários publiquem e agendem tarefas estiverem habi-
litadas.

l Nas tarefas vinculadas, o administrador do servidor pode fazer isso em todos os sites
em que estão habilitadas as configurações do servidor para permitir que os usuários
agendem tarefas vinculadas. O administrador do site pode fazer isso em sites aos
quais eles têm acesso, se as configurações do site para permitir que os usuários
agendem tarefas vinculadas estiverem habilitadas.

l Os proprietários de fluxo e os líderes de projeto podem criar tarefas de fluxo para flu-
xos ou projetos que eles possuem respectivamente.

Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos:

l Windows:Definir funções de usuários no site e Permissões de conteúdo e pro-
priedade
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l Linux:Definir funções de usuários no site e Permissões de conteúdo e propriedade

Os administradores de site, os proprietários de fluxo e os líderes de projeto podem criar tare-

fas de fluxo para fluxos ou projetos que eles possuem respectivamente.

Para obter mais informações, consulte Definir funções de usuários no site e Propriedade de

conteúdo e permissões

Notificar usuários sobre execuções de fluxo bem-sucedidas

Compatível com o Tableau Prep Builder versão 2021.4.1 e posterior e o Tableau Server e

Tableau Cloud versão 2021.4 e posterior. ODataManagement é necessário para usar este

recurso.

Os proprietários de fluxo podem se inscrever, usuários individuais e grupos para enviar noti-

ficações por email para obter informações sobre tarefas planejadas para execuções de fluxo

bem-sucedidas. O e-mail inclui links para dados dentro do ambiente do Tableau, ou você

pode incluir os detalhes do fluxo executado em arquivos Excel e CSV anexados.

As assinaturas de fluxo são adicionadas às tarefas agendadas para fluxos. Você pode adi-

cionar assinaturas de fluxo ao criar uma nova tarefa de fluxo ou a uma tarefa de fluxo exis-

tente. Notificações por e-mail são enviadas quando a tarefa agendada é concluída com

sucesso.

Definir as configurações do site para assinaturas de fluxo

Por padrão, a configuração do site de Inscrições de fluxo para enviar e receber noti-
ficações por e-mail está habilitada.
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l A opção Permitir que os usuários enviem ou recebam e-mails que incluem
dados de saída de fluxo permite que o proprietário do fluxo receba e inscreva usu-
ários e grupos para notificações de execução de fluxo bem-sucedidas. No e-mail de
notificação, os usuários podem acessar a fonte de dados completa ou visualizar os
detalhes do fluxo de dentro do Tableau.

l (Não recomendado) A opção Anexar arquivos de saída de fluxo .csv e .xlsx per-
mite que o proprietário do fluxo anexe arquivos a e-mails de notificação. Os des-
tinatários do e-mail devem ser adicionados ao servidor ou site do Tableau; no
entanto, os arquivos contêm a fonte de dados e podem ser expostos fora do sistema
Tableau. Essa opção está disponível apenas para ambientes locais.

Publicar o fluxo

Publique a saída do fluxo como umarquivo, tabela de banco de dados ou fonte de dados.

Considere o seguinte ao salvar o fluxo:

l (Apenas no local) Ao publicar, você pode salvar a saída como umarquivo ou como

uma tabela de banco de dados e optar por anexar um tipo de arquivo .csv ou .xlsx ao

e-mail.

l Ao publicar e salvar a saída como uma fonte de dados publicada, a notificação por e-

mail fornece um link para o fluxo no Tableau. Os arquivos não podem ser anexados

ao e-mail.

l Ao escolher salvar como uma saída de arquivo, você deve usar um com-

partilhamento de rede, e a saída e o local de entrada devem ser incluídos em uma
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lista segura. Para obter mais informações, consulte Etapa 4: locais de entrada e saída

da lista de segurança.

l As assinaturas de fluxo são compatíveis com oWindows e Linux. As seguintes res-

trições se aplicam a assinaturas de fluxo no Linux:

l As saídas de arquivo devem ser enviadas para um servidor Windows.

l Para fluxos que saem para um arquivo, use o formato UNC para o caminho:
\\server\path\filename. Não use uma letra de unidade local.

l O caminho montado deve ser listado com segurança.

l Ao anexar arquivos a um e-mail, o limite do arquivo é de aproximadamente 25MB

para o Tableau Cloud. Ao usar umTableau Server local, você configura o tamanho

dos arquivos de anexo.

Adicionar uma assinatura de fluxo

1. Como proprietário do fluxo, selecione um fluxo publicado no Tableau Server ou
Tableau Cloud ao qual deseja adicionar assinaturas para notificações por e-mail.

2. Você pode adicionar assinaturas a uma tarefa nova ou existente:
l Se você estiver adicionando uma assinatura a uma nova tarefa:

1. Clique em Tarefas agendadas >Nova tarefa.

2. Na caixa de diálogo Nova tarefa, selecione uma agenda para executar o

fluxo na lista suspensaSelecione uma agenda.

3. AtiveEnviar e-mail quando terminar

l Se você estiver adicionando uma assinatura a uma tarefa existente:
1. Clique em Assinaturas >Assinar.

2. Na caixa de diálogo Adicionar assinaturas de fluxo, selecione uma
agenda na lista suspensa Frequência.

3. No campoEnviar para, comece a digitar o nome do usuário ou grupo para preencher
o campo. Selecione os usuários e grupos para os quais deseja enviar uma noti-

ficação.
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Os usuários e grupos devem ser adicionados ao ambiente do Tableau pelo admi-

nistrador.

4. (Opcional) Para ser incluído na notificação, marque a caixaEnviar para mim.

5. (Opcional) No campoAssunto, personalize a linha de assunto do e-mail padrão
para a notificação de execução do fluxo.

6. (Opcional) Adicione informações sobre o fluxo executado na caixa de textoMen-
sagem de e-mail.

7. Clique em Incluir dados de saída e selecione o tipo de saída que deseja incluir no
e-mail.

l Se você publicou seu fluxo como um arquivo ou saída de tabela de banco de
dados, pode optar por anexar arquivos .csv ou .xlsx contendo a fonte de dados
ao e-mail. Isso não é recomendado porque os dados podem ser expostos fora
do sistema Tableau.

l Se você publicou seu fluxo como uma fonte de dados, pode optar por incluir o
link para a fonte de dados. Não há compatibilidade para anexar arquivos ao e-
mail.

8. Se você estiver adicionando uma assinatura a uma tarefa existente, clique em Assi-
nar.

Cancelar a assinatura de uma assinatura de fluxo

Para cancelar a assinatura de notificações por e-mail, siga estas etapas.

1. Clique emCancelar assinatura na parte inferior de um e-mail de assinatura.

2. Como proprietário do fluxo, faça logon no Tableau Server ou Tableau Cloud. Na
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parte superior da página, clique no íconeNotificações:

3. Expanda omenu… e selecioneRemover notificação.

Para cancelar a assinatura e remover a assinatura como proprietário do fluxo, siga estas eta-

pas.

1. Clique emAssinaturas.

2. Abra o fluxo publicado no Tableau Server ou no Tableau Cloud.

3. Na lista de assinaturas de fluxo, clique na caixa de seleção do fluxo do qual deseja can-

celar a assinatura.

4. SelecioneAções > Cancelar assinatura.

Ver assinaturas

Você pode exibir suas assinaturas de fluxo atuais no Tableau Server ou Tableau Cloud.

l Na guia Assinaturas da página Visão geral do fluxo, você pode ver a lista de assi-
naturas atuais.

l Na guia Assinaturas na página Tarefas, você pode ver a lista de assinaturas junto
com as assinaturas de pastas de trabalho.

Retomar assinaturas de fluxo suspensas

Às vezes, as assinaturas falham devido a um problema com o fluxo. Se uma assinatura

falhar mais de cinco vezes, você receberá uma notificação por e-mail informando que a

tarefa de fluxo agendada foi suspensa.

Na página Visão geral do fluxo, você pode ver quando uma tarefa de fluxo agendada falha.

Tableau Software 3249

Ajuda do Tableau Server noWindows



Existem algumasmaneiras de retomar uma tarefa de fluxo suspenso. Se você for o pro-

prietário do fluxo:

l Na áreaMeu conteúdo das páginas naWeb do Tableau, aparece um ícone na

coluna Última atualização para indicar que a assinatura está suspensa. Selecione ...
> Retomar tarefas agendadas para retomar.

l Na guia Tarefas agendadas, aparece um ícone na coluna de última atualização para

indicar que a assinatura está suspensa. Selecione o fluxo e clique emAções > Reto-
mar.

Acesse os dados de fluxo de um e-mail de notificação

Dependendo de como a notificação de fluxo foi configurada, você pode acessar a fonte de

dados e os anexos de arquivo do e-mail de notificação.

l Clique em Exibir fluxo para abrir o fluxo no Tableau Server ou Tableau Cloud.

l Clique no arquivo de anexo para visualizar os dados do fluxo.
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Quem pode fazer isso

l Os proprietários de fluxo podem criar assinaturas de notificação de fluxo para fluxos
de sua propriedade.

l Para receber notificações, usuários e grupos devem ser adicionados ao ambiente do

Tableau pelo administrador.

Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos:

l Windows:Definir funções de usuários no site e Permissões de conteúdo e pro-
priedade
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l Linux:Definir funções de usuários no site e Permissões de conteúdo e propriedade

Gerenciar um fluxo

Após publicar um fluxo no Tableau Server ou no Tableau Cloud, você pode gerenciar seus

fluxos e alterá-los conforme necessário. Este tópico descreve as várias ações que você

pode adotar para gerenciar os fluxos.

Observação: o conteúdo neste tópico se aplica ao Tableau Server e ao Tableau
Cloud, as exceções são denominadas especificamente.

Gerenciamento de fluxos

Esta é uma lista de ações que você pode adotar para gerenciar seus fluxos:

l Criar fluxos: comoCreator, a partir da versão 2020.4, você pode criar fluxos dire-
tamente naWeb. Na página Inicial, clique emCriar > Fluxo ou na páginaExplo-
rar, clique emNovo > Fluxo. Para obter mais informações, consulte Tableau Prep
naWeb.

l Editar fluxos: comoCreator, a partir da versão 2020.4, você pode editar fluxos dire-
tamente naWeb. Navegue até a lista de fluxos, selecioneAções e clique emEditar
fluxo, ou abra um fluxo e clique no botãoEditar.

Quando você edita um fluxo, suas alterações são colocadas em estado de rascunho.

Quando terminar, publique o fluxo para confirmar suas alterações e criar uma nova

versão do fluxo. Para obter mais informações, consulte Salvamento automático e

como trabalhar com rascunhos.

l Executar fluxos: você pode executar manualmente um fluxo, além de criar tarefas
agendadas de fluxos que são executadas em um momento específico.

l

Observação: não é necessário usar o DataManagement para executar fluxos
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manualmente, mas é necessário para agendar a execução de fluxos.

l Navegue até a lista de fluxos, selecione um oumais fluxos que deseja executar, sele-

cioneAções e clique emExecutar agora.

l Marcas:marcas são palavras-chave que você pode criar para os fluxos que ajudam a

localizar, filtrar e categorizar conteúdo. Os autores podem adicionar marcas nos flu-

xos ao publicá-los. No entanto, você tambémpode adicionar marcas a qualquer pasta

de trabalho, exibição ou fonte de dados para qual tenha a permissão de acesso, além

de poder excluir quaisquer marcas adicionadas. Você pode adicionar umamarca a

uma lista de fluxos.

Navegue até a lista de fluxos, selecione um oumais itens que desejamarcar, sele-

cioneAções e clique emMarcar. Para adicionar umamarca a um fluxo específico, é

possível usar a lista de fluxos, conforme descrito acima. Na guia Visão geral, abra o

Fluxo, selecioneAções e clique emMarcar.

l Alterar proprietário: administradores e proprietários de fluxo podem alterar pro-

prietários e apenas para elesmesmos.

l Permissões: você pode definir permissões para usuários e especificar se eles
podem executar ações de edição, como salvar, baixar, mover para um projeto dife-

rente e excluir. Além disso, é possível especificar quem pode exibir e executar o fluxo.

l Baixar: você pode baixar um fluxo para exibi-lo oumodificá-lo usando o Tableau

Prep Builder. Para baixar um fluxo, você precisa de permissões para download. Por

padrão, você terá essa permissão se for o proprietário, mas talvez precise adicioná-la

para outros usuários.

l Histórico de revisões: quando você faz uma alteração no fluxo e publica-o nova-
mente nomesmo projeto, com omesmo nome, uma nova versão do fluxo é criada. O

histórico de revisões pode ser exibido ao selecioná-lo nomenu de ações. Os
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proprietários de fluxo têm permissões para restaurar uma versão anterior de um

fluxo.

l Mover: você podemover fluxos entre projetos. Paramover um fluxo, os usuários pre-

cisam da permissão paraMover. Por padrão, você terá essa permissão para os flu-

xos de sua propriedade, mas talvez seja necessário adicioná-la para outros usuários.

l Renomear: você pode renomear um fluxo. Para renomear um fluxo, os usuários pre-

cisam da permissão para Salvar. Por padrão, você terá essa permissão para os flu-

xos de sua propriedade, mas talvez seja necessário adicioná-la para outros usuários.

l Excluir: você pode excluir um fluxo. Para excluir um fluxo, os usuários precisam da

permissão para Excluir. Por padrão, você terá essa permissão para os fluxos de sua

propriedade, mas talvez seja necessário adicioná-la para outros usuários.

Quem pode fazer isso

O administrador do Tableau Server

As tarefas a seguir podem ser executadas em todos os sites:

l Criar fluxos

l Editar fluxos publicados

l Ver uma lista de todos os rascunhos de fluxos

l Executar fluxos

l Excluir fluxos

l Baixar fluxos

l Alterar proprietário

l Alterar permissões
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l Alterar projeto

l Adicionar/remover marcas

l Alterar descrição

l Alterar nome

l Atualizar a tarefa de fluxo

l Excluir a tarefa de fluxo

l Criar uma tarefa de fluxo*

l Gerenciamento de versões*

*Algumas condições adicionais se aplicam a estas ações:

l Para criar uma tarefa de fluxo:

l Uma agenda de fluxo deve estar disponível. Somente os Administradores do
servidor podem criar uma agenda.

l O fluxo deve ter pelo menos uma etapa de saída.

l A versão do fluxo deve ser compatível com a versão do Tableau Server.

l Gerenciamento de versões:

l Ohistórico de revisões deve estar habilitado no site.

l A função do usuário tem permissão para publicar no projeto.

Administrador de site do Tableau

As tarefas a seguir podem ser executadas nos fluxos publicados nos sites com a
permissão de administrador de site para:
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l Criar fluxos

l Editar fluxos publicados

l Ver uma lista de todos os rascunhos de fluxos

l Executar fluxos

l Excluir fluxos

l Baixar fluxos

l Alterar proprietário

l Alterar permissões

l Alterar projeto

l Adicionar/remover marcas

l Alterar descrição

l Alterar nome

l Atualizar a tarefa de fluxo

l Excluir a tarefa de fluxo

l Criar uma tarefa de fluxo*

l Gerenciamento de versões*

Algumas condições adicionais se aplicam a estas ações:

l Para criar uma tarefa de fluxo:

l Uma agenda de fluxo deve estar disponível. Somente os Administradores do
servidor podem criar uma agenda.

l O fluxo deve ter pelo menos uma etapa de saída.

l A versão do fluxo deve ser compatível com a versão do Tableau Server.

l Gerenciamento de versões:
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l Ohistórico de revisões deve estar habilitado no site.

l A função do usuário tem permissão para publicar no projeto.

Líder do projeto

As tarefas a seguir podem ser executadas nos fluxos publicados nos projetos com
permissões de líder de projeto:

l Criar fluxos

l Editar fluxos publicados

l Executar fluxos

l Excluir

l Baixar

l Alterar permissões

l Alterar projeto

l Adicionar/remover marcas

l Alterar descrição

l Alterar nome

l Atualizar a tarefa de fluxo

l Excluir a tarefa de fluxo

l Criar uma tarefa de fluxo*

l Gerenciamento de versões*

*Algumas condições adicionais se aplicam a estas ações:
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l Para criar uma tarefa de fluxo:

l Uma agenda de fluxo deve estar disponível. Somente os Administradores do
servidor podem criar uma agenda.

l O fluxo deve ter pelo menos uma etapa de saída.

l A versão do fluxo deve ser compatível com a versão do Tableau Server.

l Gerenciamento de versões:

l Ohistórico de revisões deve estar habilitado no site.

l A função do usuário tem permissão para publicar no projeto.

Proprietário do projeto

As tarefas a seguir podem ser executadas nos fluxos publicados nos projetos de
sua propriedade:

l Criar fluxos

l Editar fluxos publicados

l Executar fluxos

l Excluir

l Baixar

l Alterar permissões

l Alterar projeto

l Adicionar/remover marcas

l Alterar descrição

l Alterar nome
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l Atualizar a tarefa de fluxo

l Excluir a tarefa de fluxo

l Criar uma tarefa de fluxo*

l Gerenciamento de versões*

* Algumas condições adicionais se aplicam a estas ações:

l Para criar uma tarefa de fluxo:

l Uma agenda de fluxo deve estar disponível. Somente os Administradores do
servidor podem criar uma agenda.

l O fluxo deve ter pelo menos uma etapa de saída.

l A versão do fluxo deve ser compatível com a versão do Tableau Server.

l Gerenciamento de versões:

l Ohistórico de revisões deve estar habilitado no site.

l A função do usuário tem permissão para publicar no projeto.

Proprietário do fluxo

As tarefas a seguir podem ser executadas nos fluxos de sua propriedade:

l Criar fluxos

l Editar rascunhos (fluxos que possuem) e fluxos publicados

l Executar fluxos

l Excluir fluxos

l Baixar fluxos

l Alterar proprietário
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l Alterar permissões

l Alterar projeto

l Adicionar/remover marcas

l Alterar descrição

l Alterar nome

l Atualizar a tarefa de fluxo

l Excluir a tarefa de fluxo

l Criar uma tarefa de fluxo*

l Gerenciamento de versões*

*Algumas condições adicionais se aplicam a estas ações:

l Para criar uma tarefa de fluxo:

l Uma agenda de fluxo deve estar disponível. Somente os Administradores do
servidor podem criar uma agenda.

l O fluxo deve ter pelo menos uma etapa de saída.

l A versão do fluxo deve ser compatível com a versão do Tableau Server.

l Gerenciamento de versões:

l Ohistórico de revisões deve estar habilitado no site.

l A função do usuário tem permissão para publicar no projeto.

Usuário com licença de Creator (Criador)

As tarefas a seguir podem ser executadas:
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l Criar fluxos

l Editar rascunhos (fluxos que possuem) e fluxos publicados

l Executar fluxos (com permissões de Executar fluxo)

l Excluir (com permissões para excluir)

l Baixar (com permissões para download ou salvar como e de leitura)

l Alterar permissões (com permissões para alteração)

l Alterar o projeto (com permissões paramovimentação e para gravação no projeto de

destino)

l Adicionar/remover marcas (com permissões de leitura)

l Alterar descrição (com permissões para Salvar)

l Alterar nome (com permissões para Salvar)

l Atualizar tarefa de fluxo (com permissões para Executar)

l Excluir tarefa de fluxo (com permissões para Executar)

l Criar uma tarefa de fluxo* (com permissões para Executar)

l Gerenciamento de versões* (com permissões para exibição, leitura, salvar como e
download)

* Algumas condições adicionais se aplicam a estas ações:

l Para criar uma tarefa de fluxo:

l Uma agenda de fluxo deve estar disponível. Somente os Administradores do
servidor podem criar uma agenda.

l O fluxo deve ter pelo menos uma etapa de saída.

l A versão do fluxo deve ser compatível com a versão do Tableau Server.

l Gerenciamento de versões:
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l Ohistórico de revisões deve estar habilitado no site.

l A função do usuário tem permissão para publicar no projeto.

Usuário com licença de Explorer (Explorador)

As tarefas a seguir podem ser executadas:

Observação: a partir da versão 2020.4, os usuários Explorer não podemmais exe-

cutar fluxos no servidor.

l Excluir (com permissões para excluir)

l Baixar (com permissões para download ou salvar como e de leitura)

l Alterar permissões (com permissões para alteração)

l Alterar o projeto (com permissões paramovimentação e para gravação no projeto de

destino)

l Adicionar/remover marcas (com permissões de leitura)

l Alterar descrição (com permissões para Salvar)

l Alterar nome (com permissões para Salvar)

l Atualizar tarefa de fluxo (com permissões para Executar)

l Excluir tarefa de fluxo (com permissões para Executar)

l Criar uma tarefa de fluxo* (com permissões para Executar)

l Gerenciamento de versões* (com permissões para exibição, leitura, salvar como e
download)

*Algumas condições adicionais se aplicam a estas ações:
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l Para criar uma tarefa de fluxo:

l Uma agenda de fluxo deve estar disponível. Somente os Administradores do
servidor podem criar uma agenda.

l O fluxo deve ter pelo menos uma etapa de saída.

l A versão do fluxo deve ser compatível com a versão do Tableau Server.

l Gerenciamento de versões:

l Ohistórico de revisões deve estar habilitado no site.

l A função do usuário tem permissão para publicar no projeto.

Usuário com licença de Viewer (Visualizador)

Os visualizadores não podem gerenciar fluxos, mas podem exibir o fluxo e suas diferentes

versões.

Para obter mais informações sobre os recursos completos que você pode definir nos fluxos,

consulte Recursos de permissões.

Monitorar integridade e desempenho do fluxo

Depois de publicar fluxos e agendá-los para serem executados periodicamente, você quer

saber que eles estão sendo executados conforme esperado e solucionar problemas. Além

disso, você desejamonitorar e entender o desempenho dos seus fluxos.

Este tópico descreve os váriosmétodos que o Tableau Server fornece para ajudar você a

monitorar seus fluxos.

Detectar problemas conforme eles ocorrem e solucioná-los

Configure o Tableau Server para enviar notificações por e-mail quando os fluxos falharem

ou localizar e analisar erros no Tableau Server usando omenu Alertas ou ao revisar as pági-

nas de fluxo dos fluxos que você está interessado. Esse tipo demonitoramento permite

detectar problemas àmedida que ocorrem.

Tableau Software 3263

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/server/pt-br/permissions.htm


Receber notificações quando um fluxo falhar:

Você pode configurar o Tableau Server para enviar notificações sobre falha de fluxo por e-

mail, no site do Tableau ou no Slack. Para configurar notificações do Tableau Server e de

sites, siga as instruções na Etapa 2: Configurações de fluxo para o Tableau Server.

Ver e solucionar erros

Observação: a partir da versão 2020.4.1, você pode criar e editar fluxos diretamente
no Tableau Server e no Tableau Cloud. O conteúdo desta seção se aplica a todas as

plataformas, a não ser se for indicado de outra forma. Para obter mais informações

sobre os fluxos de criação naWeb, consulte Tableau Prep naWeb.

Os erros a seguir podem ocorrer ao executar um fluxo:

l Erros de conexão: os erros de conexão geralmente acontecem quando o Tableau

Server não consegue se conectar a uma oumais entradas de dados ou não con-

segue fazer uma conexão em uma oumais etapas de saída.

l Para erros de conexão de entrada, use a opção Editar conexões, na guia
Conexões para fazer alterações nos detalhes da conexão e, em seguida, exe-
cute o fluxo novamente.

l Para erros de conexão de saída, verifique o local de saída das etapas de saída

de fluxo. Se a saída do fluxo for um compartilhamento de rede, verifique se as

etapas de saída estão apontando para um local seguro. Depois de fazer qual-

quer alteração, publique novamente o fluxo e tente executá-lo novamente.

Observação: para corrigir erros de conexão de saída para fluxos que são
de saída para um arquivo ou compartilhamento de rede, baixe o fluxo

para Tableau Prep Builder, em seguida, republique-o para o seu servidor.

Fluxos que são publicados em uma fonte de dados ou banco de dados

publicados podem ser editados diretamente naWeb.
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l Erros no fluxo: se houver erros em uma oumais etapas do fluxo, você verá uma

mensagem de erro. Você pode editar o fluxo diretamente naWeb e republicá-lo. Tam-

bém é possível baixar o fluxo para o Tableau Prep Builder, solucionar os erros, repu-

blicar o fluxo no servidor e executá-lo novamente.

l Tarefas de fluxo suspensas: quando uma tarefa de fluxo agendada não é exe-
cutada depois de um número determinado de tentativas, ela é suspensa. Por padrão,

uma tarefa de fluxo é suspensa após 5 falhas consecutivas de tarefas de fluxo.

Um fluxo pode ter várias tarefas agendadas atribuídas a ele, mas apenas as tarefas

com falha são suspensas. Todas as outras tarefas de fluxo continuarão a ser exe-

cutadas, amenos que tenham erros. Para solucionar uma tarefa suspensa, revise e

resolva os erros, execute o fluxo sob demanda ou deixe que o fluxo seja executado

automaticamente com base na agenda atribuída.

Observação: os administradores do servidor podem configurar o número de ten-

tativas antes que uma execução de fluxo seja suspensa usando a opção de con-

junto de configuração tsm. Para obter mais detalhes, consulte Etapa 5:

Configurações opcionais do servidor.

Você pode visualizar os erros nas seguintes páginas:

Página de Visão geral do fluxo

Nesta página você pode ver o status da execução e dos errosmais recentes. Passe o

mouse sobre o texto de erro para consultar os detalhes do erro. Se uma tarefa agendada for

suspensa, um ícone de aviso será exibido ao lado da agenda. Passe o cursor sobre o ícone

para exibir o status.

Depois de solucionar o erro que causou a falha do fluxo ou a tarefa a ser suspensa, você

pode executar o fluxomanualmente ou permitir que o fluxo seja executado com base no

agendamento atribuído. Para tarefas de fluxo suspensas, clique no link Ir para a Tarefa
agendada na dica de ferramenta da tarefa suspensa para navegar até a página Tarefas
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agendadas e clique no botãoContinuar tarefas agendadas para retomar as tarefas sus-
pensas.

Página Conexões

A páginaConexõesmostra o statusmais recente e quaisquer erros de conectividade rela-
cionados. Para corrigir erros de entrada, clique nomenuMais ações para uma obter

conexão de entrada para editar a conexão e alterar o nome do servidor, porta, nome de usu-

ário e senha.

Para corrigir erros de conexão de saída, edite o fluxo diretamente ou baixe-o no Tableau

Prep Builder, corrija o caminho do arquivo e republique o fluxo para continuar a executá-lo.
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Página Tarefas agendadas

Observação: é necessário ver esta guia DataManagement.

Ver as tarefas agendadas atribuídas a um fluxo. Se uma tarefa agendada for suspensa,

você verá o status dessas tarefas aqui e poderá retomá-lasmanualmente a partir desta

página. Antes de retomar uma tarefa suspensa, solucione os erros no fluxo.

Detalhes dos erros não sãomostrados nesta página, mas você pode consultá-los nas pági-

nasVisão geral ouHistórico de execução. Você tambémpode clicar nos links na coluna

Tipo de agenda para ver os detalhes do que foi programado e editar as tarefas.

Uma tarefa suspensa agendada será retomada automaticamente quando o fluxo for repu-

blicado, se você editar uma conexão para o fluxo ou se executar manualmente as tarefas de

fluxo. Para retomar manualmente uma tarefa suspensa, na página Tarefas agendadas, cli-
que emRetomar tarefas agendadas. Isso retoma todas as tarefas suspensas do fluxo.

Para retomar tarefas individuais, clique nomenuMais ações de uma tarefa agendada e

selecioneRetomar. Além disso, clique emExecutar Agora para executar todas as tarefas
do fluxo imediatamente.

Página Histórico de execução

Observação: é necessário ver esta guia DataManagement.
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A páginaHistórico de execuçãomostra os detalhes de todas as execuções concluídas
ou em andamento para cada saída. Visualize os detalhes do erro ao focalizar com omouse

sobre os erros na colunaErros. A coluna de duraçãomostra o tempo de execução do

fluxo.

Observação: a partir da versão 2020.2.1, o campo Tipo de execuçãomostra o tipo
de atualização da saída. Em versões anteriores, este campomostrava se a saída foi

executada em um cronograma ou sob demanda. Para obter mais informações sobre

como configurar tipos de atualização de saída, consulte Atualizar dados de fluxo

usando atualização incremental .

Alertas

Quando um fluxo falha, omenu de alertas é preenchido com os detalhes de erro com a

opção para executar novamente o fluxo ou baixá-lo para solucionar o problema.

Observação: proprietários de fluxo, servidores ou administradores de sites podem ver

estemenu.
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Status de processo do Tableau Prep Conductor

l A página de status do Tableau ServicesManager (TSM) é acessível no TSMe pode

ser visualizada por administradores do TSM. Você deve poder fazer logon no TSM

para visualizá-la.

l A página de status do Tableau Server aparece na interface do usuário naWeb do

Tableau Server e é acessível para administradores do Tableau Server. Se passar o

cursor pelo indicador de status de um processo, uma dica de ferramentemostra o

nome do nó e a porta onde o processo está sendo executado. A página de status do

Tableau Server nãomostra os processos do TSM.
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Quando o Tableau Server estiver funcionando corretamente, o Tableau Prep Con-

ductor será exibido como Ativo ouOcupado:

l Ativo—oprocesso está funcionando como planejado.

l Ocupado—Oprocesso está concluindo uma tarefa.

l Inativo—oprocesso está inoperante. As implicações variam, dependendo do

processo.

l Status indisponível—OTableau Server não conseguiu determinar o status

do processo.

Quem pode fazer isso

l Administradores do Tableau Server:
l Configurar notificações por e-mail no nível do servidor

l Configurar notificações por e-mail para um site

l Ver erros

l Retomar tarefas suspensas

l Ver alertas

l Ver status de processos
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l Administradores do site do Tableau:
l Configurar notificações por e-mail no nível do site

l Ver erros

l Retomar tarefas suspensas

l Ver alertas

l Proprietários de fluxo, líderes de projeto e qualquer usuário que tenha per-
missões para visualizar o fluxo:

l Ver erros

l Retomar tarefas suspensas

l Ver alertas (proprietários de fluxo)

Exibições administrativas para fluxos

As exibições administrativas podem ser usadas paramonitorar as atividades relacionadas

aos fluxos, histórico de desempenho e o espaço em disco usado. A páginaStatus contém
uma pasta de trabalho do Tableau incorporada com várias exibições administrativas que

podem ser usadas paramonitorar diferentes tipos de servidor ou atividade de site.

Para as instalações do Tableau Server, instale os drivers do PostgreSQL para poder ver as
exibições Administrativas. Para obter mais informações, consulte Drivers do banco de

dados (Linux), Drivers do banco de dados (Windows). Os administradores de servidor

podem usar essas exibições para ver a atividade no nível do servidor (agregada para todos

os sites) ou para um site específico. Somente administradores de servidor podem filtrar por

site.

Quem pode fazer isso?

Os administradores do Tableau Server e administradores do Tableau Site podem exibir e tra-

balhar com exibições administrativas. Somente administradores do Server podem filtrar por

site.

Ações por todos os usuários

Use esta exibição para obter uma visão de como os fluxos estão sendo usados. Isso inclui

ações como publicar, baixar e executar fluxos. É possível filtrar a exibição por ações, sites e

intervalo de tempo. A contagem deUsuários totaismostra o número de usuários que
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realizaram uma ação. Este valor não é afetado por filtros. A contagem de usuários ativos

mostra o número de usuários que estiveram ativos durante o período selecionado e rea-

lizaram uma das ações selecionadas.

Ações por usuário específico

Use esta exibição para reunir insights sobre como umusuário individual está trabalhando

com fluxos. Você pode filtrar a exibição por nome de usuário, tipo de ação, intervalo de

tempo e por site.
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Ações por usuários recentes

Esta exibiçãomostra quais usuários estiveram ativos no Tableau Server nas últimas 24

horas.

Isso pode ser útil se você necessita fazer alguma atividade demanutenção no servidor e

quer saber quantos e quais usuários isso irá afetar, bem como o que eles estão fazendo.

A exibiçãoAtivo,Recentemente ativo eOcioso em que os usuários estão atualmente

conectados para o Tableau Server.

Para essa exibição, um usuário ativo é aquele que faz uma ação nos últimos 5minutos, um

usuário ativo recente é aquele que fez uma ação por último em 30minutos e um usuário oci-

oso é aquele que fez uma ação por último hámais de 30minutos.

Selecione um usuário para ver somente as ações que o usuário realizou recentemente.

Focalize uma ação para ver os detalhes dela.

Atraso de tarefas no processador em segundo plano

Essa exibiçãomostra o atraso das tarefas de atualização da extração, assinatura e tarefas

de fluxo, ou seja, o período entre quando elas estão agendadas para execução e quando

elas realmente serão executadas. Você pode usar a exibição para ajudar a identificar os
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locais em que o desempenho do servidor pode ser aprimorado ao distribuir as agendas da

tarefa e ao otimizar as tarefas.

Os possíveismotivos para os atrasos e as formas de reduzi-los incluem o seguinte:

l Muitas tarefas são agendadas para amesma hora.

Na exibição de exemplo, as tarefas quemostram atrasos longos estão agrupadas na

mesma hora do dia, criando picos no tempo de espera. É possível definir o filtro

Linha do tempo para um único dia, com o objetivo de visualizar as tarefas por hora e

identificar as horas do dia quandomuitas tarefas são agendadas aomesmo tempo.

Uma solução seria distribuir as tarefas para horários fora do pico, reduzindo a carga

do servidor.

l Outros processos do servidor sendo executados aomesmo tempo estão con-

sumindo os recursos do servidor ou diminuindo o desempenho.

Monitore a utilização da CPU e damemória pelos processos do servidor para iden-

tificar quais estão consumindomais recursos e, em seguida, ajuste a configuração

dos processos no seu servidor.

Para obter mais informações sobre omonitoramento dos processos, consulte Cole-

tar dados com oMonitor de Desempenho doWindows.
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Tarefas em segundo plano para não extrações

Tarefas em segundo plano são criadas para executar fluxos (agendados e ad hoc). Você

pode usar esta exibição para ver quantas tarefas de fluxo foram bem-sucedidas ou falharam

neste site. Para obter detalhes sobre uma tarefa, focalize seu ícone.

Desempenho das execuções de fluxo

Use esta exibição para ver o histórico de desempenho de todos os fluxos de um site. Você

pode filtrar por Nome do fluxo, Nome da etapa de saída, Proprietário do fluxo, Tipo de exe-

cução (agendada ou AdHoc), além da hora em que a execução de fluxo foi iniciada.

As perguntas que você pode responder usando esta exibição incluem:
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l Quais tarefas de fluxo estão agendadas no momento? – Para fazer isso, use o
filtro Hora de início e selecione o período desejado. Por exemplo, para ver tarefas de

fluxo agendadas nas próximas três horas, selecioneHoras -> Próximo -> e digite 3.

l Qual é a duração das tarefas de fluxo? - Para responder isso, clique em uma

marca na exibição para ver detalhes, incluindo a duração da tarefa.

l Quantos fluxos foram executados com ad hoc e quantos foram agendados?
- Para responder isso, use o filtro Tipo de execução e selecioneAd hoc ouAgen-
dado.

Essa exibição tambémpodemostrar as seguintes informações:

l Os fluxos com a frequência de execuçãomais alta têmmaismarcas.

l Para ver os fluxos que estão atualmente em execução aomesmo tempo, passe o

mouse sobre umamarca que exiba “Em andamento” ou “Pendente" e selecione
“Manter apenas” para filtrar todas as execuções de fluxo que estão em execução no

momento.

l Para ver os fluxos que estão em execução aomesmo tempo durante um intervalo de

tempo específico, selecione um intervalo para o filtroHora de início. Por exemplo,
selecione “Próximas três horas” para ver quais fluxos estarão em execução nas

próximas três horas.

Estatísticas para utilização do espaço

Use esta exibição para identificar quais saídas de fluxo estão ocupandomais espaço em

disco no servidor. A utilização do espaço em disco é exibida por usuário, projeto e tamanho

da saída de fluxo e é arredondada para o número inferior mais próximo:
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Use o filtro Tamanhomínimo para controlar quais saídas de fluxo são exibidas, baseadas na

quantidade de espaço que ocupam. Use o filtro de tipo de objeto para fluxos.

l Quais usuários usam mais espaço – Essa seçãomostra os usuários proprietários
de fluxos (quando filtrados para fluxo) que ocupammais espaço. Clique em umnome

de usuário para filtrar os próximos dois gráficos para tal usuário.

l Quais projetos usam mais espaço – Essa seçãomostra os projetos com fluxos

(quando filtrados para fluxo) que ocupammais espaço.

l Quais pastas de trabalho, fonte de dados e fluxos usam mais espaço - Esta
seçãomostra os fluxos (quando filtrados para fluxos) que ocupammais espaço.

Quem pode fazer isso

l Administradores do Tableau Server:
l Configurar notificações por e-mail no nível do servidor

l Configurar notificações por e-mail para um site

l Ver erros

l Retomar tarefas suspensas

l Ver alertas

l Ver status de processos

l Administradores do site do Tableau:
l Configurar notificações por e-mail no nível do site

l Ver erros
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l Retomar tarefas suspensas

l Ver alertas

l Proprietários de fluxo, líderes de projeto e qualquer usuário que tenha per-
missões para visualizar o fluxo:

l Ver erros

l Retomar tarefas suspensas

l Ver alertas (proprietários de fluxo)

Recursos do Desenvolvedor - APIs REST

Use as APIs REST do Tableau Server para automatizar e integrar perfeitamente o

Tableau ao seus fluxos de trabalho existentes. A API REST do Tableau Server oferece

acesso programático para trabalhar com seu conteúdo, usuários, sites e agora fluxos.

Gerencie o provisionamento, as permissões e a publicação no Tableau Server ou no

Tableau Cloud por meio do HTTP. A API REST oferece acesso à funcionalidade por trás

das fontes de dados, projetos, pastas de trabalho, usuários de sites, sites e fluxos. É pos-

sível usar esse acesso para criar aplicativos personalizados ou para criar scripts de inte-

rações com os recursos do servidor.

A API REST do Tableau dá suporte à seguinte funcionalidade de fluxo:

Novos endpoints de fluxo foram adicionados para oferecer suporte a fluxos de publicação,

fluxos de agendamento, fluxos em execução sob demanda, gerenciamento de permissões,

download de fluxos, entre outros. Para obter uma lista completa de todos os endpoints da

API REST para fluxos, consulte Métodos de fluxo.

Além disso, os endpoints existentes foram atualizados para oferecer suporte à fun-

cionalidade de fluxo, comoCriação de novas agendas para fluxos, Criação de novos sites,

atualização de sites existentes e gerenciamento de permissões padrão.

Sobre o Tableau Catalog

Os dados estão aumentando em volume, formatos e importância, levando a ambientes

mais complexos. Com o ritmo rápido damudança dos dados, pode ser difícil acompanhar

esses dados e como eles estão sendo usados em ambientes complexos. Aomesmo
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tempo, mais usuários precisam acessar mais esses dados emmais lugares, e é difícil para

os usuários encontrarem os dados certos. Em última análise, isso provoca uma falta de con-

fiança nos dados porque as pessoas questionam se estão usando a fonte certa, ou se a

fonte está atualizada.

OTableau Catalog integra recursos como linhagem, análise de impacto, dicionário de

dados, avisos de qualidade de dados e pesquisa aos seus aplicativos do Tableau, ajudando

a solucionar esses problemas de forma diferente de um catálogo independente. Ele se con-

centra na TI e no usuário final para que todos que usam o Tableau Server ou o Tableau

Cloud tenhammais confiança em e visibilidade nos dados, além de permitir mais capa-

cidade de descoberta. O Tableau Catalog cria um catálogo fora do conteúdo do Tableau

usado pela sua organização, permitindo uma funcionalidade abrangente, como o seguinte:

l Análise de impacto e linhagem.
l Você pode ver as pastas de trabalho e outros conteúdos do Tableau que depen-
dem de colunas ou campos específicos de tabelas ou fontes de dados que você
gerencia. Quando precisar fazer alterações nos seus dados, você poderá noti-
ficar os autores do Tableau afetados por meio do e-mail.

l Como autor de pasta de trabalho, você pode usar a linhagem para rastrear os
campos dos quais a pasta de trabalho depende.

l Como usuário, quando você usa uma visualização do Tableau, é possível ver
de onde vieram os dados que foram usados para criar a exibição.

l Curadoria e confiança. Como um administrador de dados, é possível adicionar
metadados úteis, como descrições e certificações, para que os usuários localizem os
dados certos. Você pode definir os avisos de qualidade de dados, exibir detalhes de
dados no painel Detalhes dos dados, certificar ativos e remover ativos do catálogo.

l Descoberta de dados. Na criação na Web do Tableau Desktop ou do Tableau, você
pode usar o Tableau Catalog para pesquisar por bancos de dados, tabelas, fontes de
dados e conexões virtuais para analisar no Tableau e se conectar a ele a partir dos
resultados da pesquisa.

A partir de 2019.3, o Tableau Catalog está disponível como parte da oferta do DataMana-

gement para Tableau Server e Tableau Cloud. Quando a chave do produto está ativa e habi-

litada, os recursos de catálogo descritos acima são integrados ao produto que você está

usando, para que possa trabalhar com os dados onde os encontrar.

Tableau Software 3279

Ajuda do Tableau Server noWindows



Como funciona o Tableau Catalog

OTableau Catalog descobre e indexa todo o conteúdo em seu site (pastas de trabalho,

métricas, fontes de dados, planilhas, conexões virtuais e fluxos) para coletar metadados

sobre o conteúdo. Nosmetadados, os bancos de dados e tabelas (também chamados de

ativos externos) são identificados. Conhecer as relações entre o conteúdo e os ativos exter-

nos permite que o Tableau exiba a linhagem do conteúdo e dos ativos externos. Além

disso, o Tableau Catalog permite que os usuários se conectem a ativos externos usando o

Tableau Server ou o Tableau Cloud.

Para obter informações sobre como você pode usar o Tableau Catalog para oferecer

suporte à governança de dados em sua empresa, consulte Governança no Tableau na

Ajuda do Tableau Blueprint.

Principais termos do Tableau Catalog

l Metadados. Informações sobre os dados.

l Conteúdo do Tableau. Conteúdo criado no Tableau como pastas de trabalho, fontes
de dados, conexões virtuais e fluxos.

l Ativos externos. Os metadados sobre os bancos de dados e tabelas usados pelo con-
teúdo do Tableau que é publicado no Tableau Server ou no Tableau Cloud.

Licença do Tableau Catalog

OTableau Catalog é licenciado por DataManagement. Para obter informações sobre

como o licenciamento do DataManagement funciona, veja Licença DataManagement.

Habilitar o Tableau Catalog

Depois que o Tableau Server ou o Tableau Cloud for licenciado com oDataManagement,

você poderá habilitar o Tableau Catalog executando uma das seguintes tarefas:

l Para o Tableau Cloud: nenhuma ação é necessária. O Tableau Catalog é ativado
por padrão, configurado para usar permissões derivadas e pronto para uso. Para
obter mais informações sobre permissões derivadas, consulte o tópico Permissões
parametadados.
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l No Tableau Server, o administrador do servidor deve primeiro habilitar a API de
metadados do Tableau usando o comando tsm maintenance metadata-ser-

vices. Para obter mais informações, consulte Ativar o Tableau Catalog.

Depois que a API demetadados estiver habilitada, o Tableau Catalog é ativado por

padrão, configurado para usar permissões derivadas e pronto para uso. Para obter

mais informações sobre permissões derivadas, consulte o tópico Permissões para

metadados.

Recursos e funcionalidades

Para saber mais sobre os recursos que podem ser utilizados com o Tableau Catalog, con-

sulte os seguintes artigos da Ajuda:

Descoberta de dados

l No painelConectar no Tableau Desktop, em Pesquisar por dados, selecione
Tableau Server para se conectar aos dados usando o Tableau Server ou Tableau
Cloud. Quando o Tableau Catalog está habilitado, além de pesquisar fontes de dados
publicadas para se conectar, agora você pode procurar e conectar-se aos bancos de
dados e tabelas específicos usados pelas fontes de dados publicadas e pastas de tra-
balho no site do Tableau Server ou do Tableau Cloud.

l APesquisa é expandida para incluir resultados com base em colunas, bancos de
dados e tabelas, quando o Tableau Catalog está habilitado.

l Se você cria na Web, além de fontes de dados publicadas, também pode se conectar
a bancos de dados e tabelas.

l Se você usar o Tableau Prep na Web, poderá criar novos fluxos com base em ativos
externos, como bancos de dados e tabelas.

Curadoria e confiança

l Certifique seus ativos de dados para ajudar os usuários a encontrar dados confiáveis
e recomendados.

l Defina os avisos de qualidade de dados para alertar os usuários sobre problemas de
qualidade de dados, como dados obsoletos ou preteridos.

l Categorize itens no Tableau Server e no Tableau Cloud usandomarcas para ajudar
os usuários a filtrar ativos externos.
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l Entenda melhor as visualizações publicadas usando a guia Detalhes de dados para
ver informações sobre os dados usados.

l Adicione descrições a bancos de dados, tabelas e colunas para ajudar os usuários a
localizarem os dados que estão procurando.

Linhagem e análise de impacto

l Use a linhagem para rastrear a origem dos seus dados e analisar o impacto das alte-
rações nos dados e identificar quais usuários podem ser afetados.

l Envie e-mail para proprietários de uma pasta de trabalho, uma fonte de dados ou um
fluxo ou para contatos de um banco de dados ou uma tabela sobre atualizações rela-
cionadas aos dados.

Recursos do desenvolvedor

Você pode usar métodos demetadados na REST API do Tableau para atualizar de forma

programática determinadosmetadados. Para obter mais informações sobremétodos de

metadados, consulte Métodos demetadados na REST API do Tableau Server.

Além daREST API, é possível usar a API demetadados do Tableau para consultar de

forma programática osmetadados do conteúdo publicado no Tableau Cloud ou no Tableau

Server. A API demetadados é rápida e flexível, além de ser amelhor quando você está pro-

curando informações específicas sobre a relação entre osmetadados e suas estruturas.

Explorar e testar consultas em relação à API deMetadados usando uma ferramenta inte-

rativa no navegador chamadaGraphiQL.

Observação: o DataManagement não é necessário para usar a API deMetadados ou
GraphiQL.

Sobre conexões virtuais e políticas de dados

As conexões virtuais são um tipo de conteúdo do Tableau, juntamente com fontes de

dados, pastas de trabalho, métricas e fluxos, para ajudá-lo a ver e compreender seus

dados. As conexões virtuais fornecem umponto de acesso central aos dados. Outro

recurso importante introduzido com as conexões virtuais são as políticas de dados, que ofe-

recem suporte à segurança de linha no nível de conexão, em vez de na pasta de trabalho
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ou no de fonte de dados. As políticas de segurança de dados em nível de linha são aplicadas

a qualquer pasta de trabalho, fonte de dados ou fluxo que usa a conexão virtual.

Uma conexão virtual pode acessar várias tabelas em vários bancos de dados. As conexões

virtuais permitem que você gerenciem a extração de dados e a segurança em um só lugar,

no nível da conexão.

Para obter informações sobre opções de segurança em nível de linha, consulte Visão geral

das opções de segurança em nível de linha no Tableau na ajuda do Tableau Server.

Nem toda conexão virtual tem uma política de dados associada. Você tambémpode usar

uma conexão virtual simplesmente como um local central para gerenciar credenciais de

conexão.

Termos-chave

l Conexão virtual. Um recurso compartilhável que fornece um ponto de acesso central
aos dados.

l Conexão. O nome do servidor, banco de dados e credenciais que você usa para aces-
sar os dados. Uma conexão virtual tem uma ou mais conexões. Cada conexão acessa
um banco de dados ou arquivo.

l Tabela de conexão virtual. Uma tabela em uma conexão virtual.
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l Política de dados. Uma política aplicada a uma ou mais tabelas em uma conexão vir-
tual para filtrar dados para usuários. Por exemplo, use uma política de dados para
aplicar segurança em nível de linha a tabelas em uma conexão virtual.

l Tabela de políticas. Uma tabela de fatos ou dados em uma política de dados que é fil-
trada.

l Coluna de política. Uma coluna usada para filtrar os dados nas tabelas de política.
Uma coluna de política pode estar em uma tabela de política ou em uma tabela de
direitos.

l Tabelas de direitos. Uma tabela que inclui uma coluna de política que você pode usar
para filtrar tabelas de política e outra coluna que você pode relacionar (mapear) a
uma coluna em uma tabela de política.

l Condição de política. Uma expressão ou cálculo que é avaliado para cada linha no
momento da consulta. Se a condição da política for TRUE, a linha será mostrada na
consulta.

Licenciar conexões virtuais e políticas de dados

As conexões virtuais e as políticas de dados são licenciadas por meio do DataMana-

gement. Para obter informações sobre como o licenciamento do DataManagement fun-

ciona, veja Licença DataManagement.

Habilite conexões virtuais e políticas de dados

Conexões virtuais e políticas de dados são habilitadas automaticamente no Tableau Server

e Tableau Cloud comDataManagement.

Permissões

As permissões para conexões virtuais funcionam de formamuito semelhante às per-

missões para outro conteúdo do Tableau. Depois de publicar uma conexão virtual, qual-

quer pessoa pode ver a conexão. No entanto, apenas o criador da conexão e os

administradores podem acessar os dados usando a conexão, até que o criador da conexão

conceda explicitamentemais permissões.

Ao criar uma conexão virtual, você deve definir as permissões para o recurso Conectar

para permitir que outros usuários se conectem aos dados usando a conexão virtual. O
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recurso Conectar permite compartilhar uma conexão virtual e permite que os usuários a con-

sultem. Com permissões de conexão, um usuário pode visualizar as tabelas em uma cone-

xão virtual e criar conteúdo usando as tabelas. Para obter mais informações, consulte

Definir permissões em uma conexão virtual.

Permissões x políticas de dados

As permissões definem o que uma pessoa pode ou não fazer com um conteúdo no Tableau.

As permissões são compostas por recursos, a capacidade de realizar ações como exibir con-

teúdo, editar naWeb, baixar fontes de dados ou excluir conteúdo. As regras de permissão

definem quais recursos são permitidos ou negados para um usuário ou grupo em uma parte

do conteúdo. A interação entre nível de licença, função de site e potencialmentemúltiplas

regras de permissão afetam a determinação final do que uma pessoa pode ou não fazer –

as permissões efetivas. Consulte Permissões para obter detalhes.

As políticas de dados filtram os dados na conexão virtual, garantindo que as pessoas vejam

apenas os dados que deveriam ver. Uma política de dados é aplicada e filtra os dados

quando são exibidos no conteúdo do Tableau (por exemplo, uma pasta de trabalho ou

fluxo). A condição de política em uma política de dados é um cálculo ou expressão que

define o acesso aos dados. As funções de usuário costumam ser usadas para limitar o

acesso a usuários ou grupos por meio de funções de usuário. O acesso pode ser baseado

no nome de usuário, no grupo ao qual um usuário pertence ou em um valor de região. Con-

sulte Criar uma política de dados para segurança em nível de linha para obter detalhes.

Ambas as permissões e as políticas de dados regem o acesso. Simplificando, as per-

missões determinam qual conteúdo você pode ver, acessar, usar ou criar; as políticas de

dados determinam quais dados você pode ver.

Como as permissões e as políticas de dados funcionam juntas

As permissões do Tableau são aplicadas primeiro ao conteúdo do Tableau. As pessoas só

podem fazer o que têm capacidade para fazer com o conteúdo do Tableau— as políticas de

dados não substituem as permissões do Tableau. Depois que as permissões são avaliadas,

a política de dados é aplicada para determinar quais dados na conexão virtual a pessoa

pode ver com base na condição da política.
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Oexemplo a seguir descreve os efeitos de permissões e políticas de dados em uma cone-

xão virtual que contém dados de salário:

l A conexão virtual está no projeto de RH, que é restrito aos usuários do Tableau no
grupo de RH. Qualquer pessoa fora do grupo de RH não pode ver o conteúdo no pro-
jeto de RH, o que significa que não pode navegar, conectar ou visualizar a conexão
virtual.

l A conexão virtual tem permissões de conexão concedidas apenas aos membros do
grupo HR Business Partners. Todos os outros no grupo de RH podem ver que a cone-
xão virtual existe, mas não podem ver os dados que ela contém. Quando eles exibem
uma pasta de trabalho que usa essa conexão virtual, eles não podem ver nenhum
dado.

l A conexão virtual também contém uma política de dados que filtra os dados salariais
com base no usuário individual, para que os Parceiros de negócios de RH possam
ver apenas as linhas que pertencem aos funcionários em sua unidade de negócios.
Quando eles exibem uma pasta de trabalho que usa essa conexão virtual, eles veem
os dados apenas para sua unidade de negócios.

Recursos e funcionalidades

Para o gerenciador de dados, as conexões virtuais fornecem:

l Contas de serviço gerenciadas com segurança. Se você usar um modelo de
“conta de serviço”, agora, em vez de ter que compartilhar as informações da conta
de serviço com qualquer usuário que deseja acessar esses dados, pode fornecer as
credenciais da conta de serviço aos poucos analistas com poderes para criar cone-
xões virtuais.

l Gerenciamento ágil de banco de dados físico. Você precisa fazer alterações no
banco de dados (por exemplo, um campo é adicionado ou o nome da tabela é alte-
rado) apenas uma vez na conexão virtual, em vez de em cada parte do conteúdo
onde os dados são usados.

l Proliferação de dados reduzida.Gerenciando centralmente os agendamentos de
atualização de extração, as atualizações são agendadas uma vez, garantindo que
qualquer pessoa que acessar os dados dessa conexão virtual veja os dados atu-
alizados.

l Segurança em nível de linha centralizada. Você pode criar políticas de dados
que aplicam segurança em nível de linha para extrações do Tableau e consultas em
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tempo real no nível de conexão. As políticas de dados são aplicadas a qualquer pasta
de trabalho, fonte de dados ou fluxo que usa a conexão virtual.

Como usuário de dados, você se beneficia de conexões virtuais sabendo que tem:

l Acesso apropriado apenas aos dados que você deve ver, porque a segurança em
nível de linha já está aplicada a eles.

l Flexibilidade para usar dados que foram selecionados e protegidos. A conexão vir-
tual armazena e compartilha as informações de conexão. Tudo que você precisa
fazer é criar uma fonte de dados com um modelo de dados específico para o que for
necessário.

l Confie que os dados são novos porque a agenda de atualização de extração já foi
definida.

l A capacidade de compartilhar conteúdo livremente, garantido que você não colo-
cará a segurança em risco, porque as políticas de dados são sempre aplicadas.

Fluxo de trabalho do editor de conexão virtual

Oeditor de conexão virtual permite que você crie:

l Conexões virtuais, que são um tipo de conteúdo do Tableau que fornece um ponto de
acesso central compartilhável para dados.

l Políticas de dados que oferecem suporte à segurança em nível de linha no nível de
conexão.

Depois de criar uma conexão virtual e as políticas de dados associadas, você pode publicá-

la e definir as permissões para compartilhar com outros usuários. Você tambémpode agen-

dar atualizações de extração para que todo o conteúdo que usa a conexão virtual acesse

dados novos.

O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho para criar uma conexão virtual. A qualquer

momento durante o processo, você pode publicar ou salvar um rascunho de sua conexão,

mas a conexão deve ser publicada antes de agendar atualizações de extração ou usar (ou

editar) uma conexão virtual. Você tambémdeve definir permissões antes que outras pes-

soas possam usar a conexão.
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Clique em uma etapa do processo para ir para esse tópico de ajuda.

Próxima etapa

A primeira etapa é Criar uma conexão virtual.

Criar uma conexão virtual

Uma conexão virtual é um tipo de conteúdo do Tableau que fornece um ponto de acesso

central compartilhável para dados, bem como suporte à segurança em nível de linha no

nível de conexão. A criação de uma conexão virtual é um processo de várias etapas. Este

tópico aborda a conexão com os dados que você deseja compartilhar e o trabalho na guia

Tabelas do editor de conexão virtual.
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Conectar a dados

Para criar uma conexão virtual no Tableau Cloud ou Tableau Server:

1. Na página Início ou Explorar, clique em Novo >Conexão virtual.
2. Na caixa de diálogo Conectar a dados, selecione o conector dos seus dados. Para

obter uma lista de conectores compatíveis para conexões virtuais, consulte Creators:
conectar-se a dados na ajuda do Tableau Desktop e Criação na Web.

3. Insira as informações solicitadas. As credenciais inseridas são salvas na conexão vir-
tual, portanto, os usuários da conexão não precisam inserir credenciais para se conec-
tar aos dados.

4. Clique em Entrar se solicitado. Para adicionar outra conexão, clique em e selecione
um conector, insira as credenciais e entre.

Uma conexão virtual pode ter várias conexões. Cada conexão acessa um banco de dados

ou arquivo.

Observação: para o Tableau Cloud, as conexões virtuais que se conectam aos dados

da rede privada usam o Tableau Bridge paramanter os dados atualizados. Para obter

mais informações sobre a configuração do Tableau Bridge, consulte Configurar e geren-

ciar pool de clientes do Bridge Para obter informações sobre as conexões aceitas, con-

sulte Conectividade com o Bridge.

Adicionar outra conexão

Conforme necessário, adicione outra conexão a uma conexão virtual e conecte-se amais de
um banco de dados clicando em perto deConexões. Você pode adicionar uma conexão a

um servidor ou banco de dados diferente ou aomesmo servidor ou banco de dados.

Com várias conexões, é possível:

l Use uma tabela de qualquer conexão ou banco de dados como uma tabela de direitos
em uma política de dados que proteja tabelas de outras conexões e bancos de dados.

l Adicione ou substitua tabelas em uma conexão virtual por tabelas de um banco de
dados diferente. Por exemplo, digamos que você migre dados de um banco de dados
para outro. No editor de conexão virtual, você pode adicionar uma conexão ao
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segundo banco de dados e substituir as tabelas existentes do primeiro banco de
dados por tabelas do segundo.

l Adicione várias conexões ao mesmo servidor ou banco de dados. Isso pode ser útil
quando você precisa, por exemplo, acessar dados do mesmo banco de dados, mas
com credenciais diferentes.

l Compartilhe um grupo de tabelas relacionadas ou destinadas a serem usadas jun-
tas, independentemente de onde estejam localizadas fisicamente. Por exemplo, a
partir de vários bancos de dados, você pode agrupar tabelas relacionadas a infor-
mações de funcionários.

Ao abrir uma conexão virtual para editá-la, se solicitado, você deve autenticar as conexões

em sequência. Se alguma conexão falhar na autenticação, você não poderá editar a cone-

xão virtual.

Selecionar as tabelas para incluir na conexão

Se necessário, selecione um banco de dados para visualizar as tabelas nele.

1. À esquerda, em Tabelas , selecione as tabelas e clique ou arraste-as para a guia
Tabelas à direita. Você pode incluir tabelas de diferentes conexões. Inclua uma
tabela de direitos, se estiver usando uma.

2. (Opcional) Clique em Novo SQL personalizado para criar um esquema de tabela
personalizado.

Observação: as conexões virtuais não são compatíveis com tabelas que têm um tipo

de dados espaciais.

Selecionar o modo de tabela: em tempo real ou extração

Na parte superior da guia Tabelas, selecione oModo de tabela. Omodo que você sele-

cionar se aplica a todas as tabelas na conexão virtual:

l Tempo real - as tabelas são consultadas diretamente no banco de dados. (Em
tempo real é o padrão.)

l Extração somente - as tabelas são extraídas e salvas no Tableau. Observe o segu-
inte:
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l Clique em Extrair agora para extrair os dados a qualquer momento antes de
publicar a conexão virtual. Você não pode editar a conexão enquanto as extra-
ções estão em execução.

l Você pode agendar atualizações de extração na página de conexão virtual
após publicar a conexão. Para obter mais informações, consulte Agendar atu-
alizações de extração para uma conexão virtual.

Definir o estado de visibilidade da tabela

Use a alternância de Visibilidade na guia Tabelas paramostrar ou ocultar tabelas e seus

dados dos usuários.

Os usuários podem ver os dados da tabela. Você pode criar uma política de dados para

controlar quais dados os usuários podem ver. (Visível é o padrão.)

Os usuários não podem ver os dados da tabela. Você pode usar tabelas ocultas em

uma política de dados e como uma tabela de direitos.

Consulte os detalhes da tabela

Clique em uma tabela na parte superior da guia Tabelas para ver seus detalhes abaixo.

Você pode fazer edições simples na seção Detalhes da tabela, como alterar o nome de uma

tabela, ocultar ou renomear uma coluna ou alterar um tipo de dados.

Alterne as informações da tabela que você vê usando estes ícones:

Uma lista de colunas na tabela e o tipo de dados de cada coluna.

Dados de amostra para cada coluna e chaves vinculadas, se disponíveis. As Chaves
vinculadas mostram quais colunas estão vinculadas a outras tabelas. Elas são visí-
veis apenas quando os bancos de dados têm informações de chave primária e
externa.

O intervalo de valores em um histograma para cada coluna selecionada.
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Atualizar dados do banco de dados

Clique no ícone de atualização na barra de ferramentas para obter os dadosmais recen-

tes do banco de dados para todas as conexões em uma conexão virtual, incluindo:

l As listas de bancos de dados, tabelas e colunas. Ambas as tabelas incluídas e não
incluídas em uma conexão virtual são atualizadas.

l Dados de tabela e histograma.
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Para tabelas nomodo ao vivo, a atualização recupera a lista mais recente de bancos de

dados, tabelas e colunas e os dadosmais recentes da tabela e do histograma. Para tabelas

nomodo de extração, a atualização recupera a lista atualizada de tabelas e colunas. Mas

para ver os dadosmais recentes da tabela e do histograma, você deve iniciar uma nova

extração. Por exemplo, quando há uma nova coluna em uma tabela de banco de dados e

você clica no ícone de atualização, a nova coluna aparece no editor, mas seus dados não.

Para ver os dadosmais atuais, você deve iniciar uma nova extração.

A atualização de dados invalida quaisquer dados atualmente armazenados em cache.

Fechar e reabrir o editor, alternar as tabelas domodo de extração para omodo ao vivo e alte-

rar uma credencial de conexão, como nome de usuário ou senha, tambématualiza os

dados.

Quem pode fazer isso

Para criar uma conexão virtual, você deve

l ter credenciais para o banco de dados ao qual a conexão virtual se conecta e

l ser um servidor ou administrador de site ou um Criador.

Próximas etapas

Depois que as tabelas forem adicionadas e configuradas na guia Tabelas, você pode esco-

lher Criar uma política de dados para segurança em nível de linha ou Publicar uma conexão

virtual e definir permissões .

Criar uma política de dados para segurança em nível de linha

Use uma política de dados para aplicar segurança em nível de linha a uma oumais tabelas

na conexão virtual. Uma política de dados filtra os dados, garantindo que os usuários vejam

apenas os dados que deveriam ver. As políticas de dados se aplicam a conexões em tempo

real e de extração.

Sobre políticas de dados

Uma política de dados tem três componentes:
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1. As tabelas às quais se aplica, chamadas de tabelas de políticas. Essas são as tabe-
las filtradas.

2. As colunas mapeadas que definem os relacionamentos entre tabelas (por exemplo,
entre tabelas de direitos e de fatos) e entre colunas de tabela e de política. Uma
coluna de política é a usada para filtrar dados.

3. A condição da política, que é uma expressão ou cálculo avaliado para cada linha no
momento da consulta. Se a condição da política for TRUE, a linha será mostrada na
consulta.

Ao criar uma política de dados, você precisa de uma coluna para filtrar os dados. Essa

coluna é chamada de coluna de política. Os dados são filtrados pela condição da política,

geralmente usando uma função do usuário, comoUSERNAME() ou FULLNAME().

Se sua tabela de políticas inclui uma coluna que você pode filtrar, use essa coluna como

sua coluna de políticas.

Quando uma tabela de política não inclui essa coluna, use uma tabela de direitos com uma

coluna que você pode usar para filtrar os dados. Uma tabela de direitos é uma tabela que

inclui uma coluna de política que você pode usar para filtrar tabelas de política, e outra

coluna que você pode relacionar (mapear) a uma coluna em uma tabela de política (con-

formemostrado na imagem de exemplo de política de dados acima).

Filtrar com uma coluna de política de uma tabela de política

Amaneiramais comumde filtrar dados é usar uma coluna na tabela que contém os dados

que você deseja filtrar. Use essa coluna como uma coluna de política e, em seguida,

mapeie as colunas de tabela apropriadas para a coluna de política.
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Para usar uma coluna de política para filtrar seus dados, primeiro, adicione tabelas à política

no painel esquerdo. Para adicionar uma tabela, execute um dos seguintes procedimentos:

l Clique duas vezes no nome da tabela.

l Clique na seta suspensa perto do nome da tabela e selecioneGerenciar tabela com
política.

l Ou arraste a tabela para a direita e solte-a na Adicionar como tabela de política.

Depois que uma tabela é adicionada a uma política, um ícone de escudo aparece à direita

do nome da tabela no painel esquerdo, indicando que é uma tabela de política.

Em seguida, mapeie as colunas para criar um relacionamento entre o nome da coluna na

tabela e o nome da coluna de política. Use o nome da coluna da política na condição da polí-

tica de dados para controlar o acesso aos dados no nível da linha para os usuários:

1. Clique em +Adicionar coluna ao mapa para adicionar uma ou mais colunas que
você usará para filtrar os dados.

2. Nomeie a coluna de política. Você usará esse nome na condição da política.

3. Para cada tabela à qual a política se aplica, use o menu suspenso para selecionar a
coluna da tabela que mapeia para a coluna da política.

4. Repita esse processo para quantas colunas de política você deseja usar na condição
de política.

Tableau Software 3295

Ajuda do Tableau Server noWindows



Dica: em vez de usar o botão +Adicionar coluna aomapa, você pode começar a digitar o

cálculo na área de condição da política e usar o preenchimento automático para escolher o

nome da coluna, que então preencherá as informações da coluna da política na Etapa 1.
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Um exemplo usando uma coluna de política de uma tabela de política

A. A tabela Vendas tem uma coluna [Vendedor] e a tabela Região possui uma coluna
[RepVendas]. Os dados de Vendedor e RepVendas correspondem ao nome com-
pleto dos usuários do Tableau em seu site.

B. Você quer filtrar os dados de Vendas e Região por Vendedor, então nomeie a coluna
de política "Vendedor" e, em seguida, mapeie a coluna Vendedor de Vendas e a
coluna RepVendas de Região para a coluna de política Vendedor.

C. Em seguida, escreva a condição de política para filtrar ambas as tabelas. Use a
coluna de política [Vendedor] e a função de usuário FULLNAME() para que cada usu-
ário possa ver apenas seus próprios dados.

Filtrar com coluna de política de uma tabela de direitos

As tabelas de direitos são usadas quando sua tabela de políticas não contém uma coluna

pela qual você pode filtrar. Você pode usar a tabela de direitos paramapear uma coluna na

tabela de dados para uma coluna na tabela de direitos. Observe o seguinte:

l Certifique-se de incluir a tabela de direitos como uma tabela na conexão virtual. Você
pode usar uma tabela de qualquer conexão ou banco de dados como uma tabela cen-
tral de direitos que protege tabelas em muitos outros bancos de dados. Em alguns
casos, uma tabela de direitos que está no mesmo banco de dados das tabelas que
você está protegendo pode ser um risco de segurança em potencial devido ao poten-
cial de expor dados de funcionários. E ter uma tabela de direitos em um banco de
dados diferente pode facilitar o controle de permissões, por exemplo, conceder a
alguém acesso a um banco de dados.

l Se não quiser que os usuários de conexão virtual vejam a tabela de direitos, você
pode alternar a configuração na coluna Visibilidade na guia Tabelas para ocultá-la.
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Quando oculta, a tabela de direitos ainda está disponível para filtragem de política,
mas não pode ser usada em visualizações ou fontes de dados de pasta de trabalho.

Observação: a conexão direta a uma saída de fluxo (arquivo .hyper) não é compatível
com a tabela de direitos. A saída do fluxo deve gravar diretamente no banco de dados.

Para usar uma tabela de direitos para filtrar seus dados:

1. Adicione as tabelas de dados às quais deseja que a política de dados se aplique. Exe-
cute um destes procedimentos:

l Clique duas vezes no nome da tabela.

l Clique na seta suspensa perto do nome da tabela e selecioneGerenciar
tabela com política.

l Ou arraste a tabela para a direita e solte-a na Adicionar como tabela de polí-
tica.

2. Depois que uma tabela é adicionada a uma política, um ícone de escudo aparece à

direita do nome da tabela no painel esquerdo, indicando que é uma tabela de política.
3. Selecione a tabela de direitos e:

l Clique na seta suspensa e selecione Usar como tabela de direito.
l Ou arraste a tabela para a direita e solte-a em Adicionar como tabela de
direito.

4. Para cada tabela à qual a política se aplica, clique no menu suspenso e selecione a
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coluna para mapear a tabela na política para a tabela de direitos.
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Um exemplo usando uma coluna de política de uma tabela de direitos

A. Os dados que você deseja filtrar têm uma coluna EMP_ID, mas não uma coluna de
nome de funcionário. No entanto, você tem uma segunda tabela que inclui colunas
para EMP_ID e FULL NAME do funcionário. E os valores na coluna FULL NAME do
funcionário correspondem ao nome completo dos usuários do Tableau em seu site.

B. Você pode adicionar a tabela Funcionários à política como uma tabela de direitos e,
em seguida, mapear o nome da coluna da tabela de políticas EMP_ID para o nome da
coluna de direitos EMP_ID de cada tabela.

C. Em seguida, use a função FULLNAME() na condição de política para combinar o
nome completo do usuário do Tableau Server com a coluna [FULL NAME] da tabela
de direitos (que é a coluna de política) para que cada usuário possa ver apenas os pró-
prios dados.

Escrever uma condição de política

A última etapa na criação de uma política de dados é escrever uma condição de política, que

é um cálculo ou expressão usada para definir o acesso em nível de linha. As condições de

política costumam ser usadas para limitar o acesso a usuários ou grupos por meio de fun-

ções de usuário.

Uma condição de política:

l É obrigatório em uma política de dados.

l Deve ser avaliada como verdadeira ou falsa.

l Mostra as linhas quando a condição da política é verdadeira.
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Exemplos de condições de política

Mostra apenas as linhas em que o valor da coluna Região é Norte:

[Region] = "North"

Permite que um usuário conectado veja as linhas em que o nome do usuário corresponde

ao valor emEmployeeName:

FULLNAME() = [EmployeeName]

Permite que osmembros do grupoGerentes vejam todas as linhas, enquanto os usuários

podem ver apenas as linhas em que seu nome de usuário corresponde ao valor na coluna

employee_name:

ISMEMBEROF('Managers') OR USERNAME() = [employee_name]

Observação: quando você fecha uma guia de política, ela não descarta seu trabalho.

Funções do Tableau compatíveis com condições de política

As condições de política são compatíveis com um subconjunto de funções do Tableau:

l Lógico (exceto relacionado a nulos)

l Cadeia de caracteres

l Usuário

l Data

l Número: MIN, MID, MAX

Para ver quais funções específicas são suportadas, no editor de conexão virtual, na guia

Políticas de Dados, consulte o painelReferência à direita.

Quem pode fazer isso

Para criar uma política de dados, você deve
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l ter credenciais para o banco de dados ao qual a conexão virtual se conecta e

l ser um servidor ou administrador de site ou um Criador.

Próximas etapas

Depois de criar uma política de dados, a próxima etapa é verificar se ela funciona conforme

o esperado. Consulte Testar a segurança em nível de linha com visualização como usuário .

Ou, se você estiver pronto para compartilhar a conexão virtual e suas políticas de dados com

outras pessoas, consulte Publicar uma conexão virtual e definir permissões.

Recursos

Para obter informações detalhadas sobre cálculos, consulte Como entender os cálculos no

Tableau no Tableau Desktop e na ajuda de Criação naWeb.

Para obter informações sobre as funções do usuário, consulte Funções do usuário no

Tableau Desktop e na ajuda de Criação naWeb.

Para obter informações sobre outras opções de segurança em nível de linha no Tableau,

consulte Visão geral das opções de segurança em nível de linha no Tableau na ajuda do

Tableau Server.

Testar a segurança em nível de linha com visualização como usuário

Use oVisualizar como usuário para testar sua política de dados. Você pode ver os dados
como o usuário e garantir que a segurança em nível de linha esteja funcionando conforme o

esperado. Isso ajuda quando a política de dados impede que você veja as linhas da tabela

(por exemplo, se apenas os vendedores podem ver as linhas e você não é um vendedor).

Para visualizar os dados quando a política de dados for aplicada:

1. Selecione a tabelas.

2. Na seção Detalhes da tabela, marque a caixa de seleção Com política aplicada.
3. Clique em Visualizar como usuário, selecione umGrupo (opcional) e um Usuário.
4. Verifique se a política mostra os dados corretos para esse usuário nos detalhes da

tabela.
5. Repita para outros usuários conforme necessário.
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Dica: emDetalhes da tabela, clique em paramostrar o intervalo de valores de uma

coluna, incluindo quais valores são exibidos e quais são filtrados pela política de dados.

Selecione uma ou duas colunas que sejam bons indicadores de que a política está filtrando

os dados corretamente.

Quem pode fazer isso

Para testar uma conexão virtual, você deve

l ter credenciais para o banco de dados ao qual a conexão virtual se conecta e

l ser um servidor ou administrador de site ou um Criador.

Próxima etapa

Depois de testar a política de dados, quando estiver pronto para compartilhar a conexão vir-

tual com outras pessoas, consulte Publicar uma conexão virtual e definir permissões.

Publicar uma conexão virtual e definir permissões

Quando você trabalha no editor de conexão virtual, suas alterações são salvas auto-

maticamente como um rascunho enquanto você trabalha. Para compartilhar uma nova

conexão virtual com outros usuários, você precisa publicá-la.

Salvar um rascunho

Você pode salvar manualmente um rascunho da conexão clicando no ícone Salvar na

barra de ferramentas ao selecionarArquivo > Salvar rascunho nomenu.

Ao editar uma conexão virtual publicada, ela permanece disponível para os usuários em

seu estado publicado atual. Você pode salvar as atualizações como um rascunho enquanto

trabalha na conexão no editor. Para compartilhar as atualizações da nova conexão virtual

com outros usuários, você precisa publicá-la.

Rascunho em andamento

Se você fechar o editor enquanto atualiza uma conexão virtual publicada, da próxima vez

que abrir a conexão no editor dentro de sete dias, terá a opção de continuar a fazer edições
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no rascunho existente, iniciar um novo rascunho ou abrir a conexão em seu estado atual

publicado clicando emCancelar.

Para retornar a uma versão de rascunho de uma conexão virtual não publicada, você pre-

cisa salvar manualmente a URL do rascunho antes de fechar o editor. Você pode usar a
URL para abrir o rascunho no editor na próxima vez que quiser trabalhar na conexão em

sete dias. Por exemplo:

https://yourserver.test.com/published-connection-edi-

tor/?draft=d1789edc-5d9f-40ae-988d-9fc879f37a98

Publicar a conexão

Para publicar uma nova conexão:

1. Clique no botão Publicar no canto superior direito do editor ou selecione Arquivo >
Publicar no menu.

2. Na caixa de diálogo Publicar:
a. Digite um nome no campo Nome.
b. Selecione um projeto para salvar a conexão.

3. Clique em Publicar.

Para publicar uma conexão atualizada, clique no botãoPublicar no canto superior direito do
editor ou selecioneArquivo > Publicar nomenu.

Definir permissões em uma conexão virtual

Depois de publicar uma conexão virtual, você precisa definir as permissões para que outras

pessoas possam usá-la. Por padrão, todos os usuários podemExibir a conexão, em outras

palavras, vê-la listada emConexões virtuais no Tableau, mas amenos que você defina o

recursoConectar como Permitido, apenas você e os administradores podem usar a
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conexão virtual. Para obter mais informações sobre o recurso Conectar, consulte Per-

missões.

Para definir permissões:

1. Navegue até a conexão virtual.

2. Abra o menu Ações (...) e clique em Permissões.
3. Selecione a caixa sob o ícone Conectar para que a conexão seja permitida para

todos os usuários.

Dica: você pode adicionar regras adicionais se desejar conceder permissão apenas
a determinados usuários ou grupos.

4. Clique em Salvar.

Para obter mais informações sobre permissões no conteúdo do Tableau, consulte Per-

missões. Para obter informações sobre como inserir senhas ao publicar conteúdo do

Tableau, como uma fonte de dados ou uma pasta de trabalho que usa uma conexão virtual,

consulte Conexões virtuais noTableau Server ajuda.

Quem pode fazer isso

Para publicar uma conexão virtual ou definir permissões, você deve

l ter credenciais para o banco de dados ao qual a conexão virtual se conecta e

l ser um servidor ou administrador de site ou um Criador.
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Próxima etapa

Depois de publicar uma conexão virtual e definir suas permissões, você pode Use uma cone-

xão virtual .

Agendar atualizações de extração para uma conexão virtual

Umdos benefícios das conexões virtuais é que você pode reutilizar amesma extração

várias vezes, reduzindo a proliferação de dados e removendo trabalhos de atualização de

extração redundantes. Para garantir que os dados de extração sejam novos para qualquer

conteúdo que use uma conexão virtual, você pode criar uma agenda de atualização de extra-

ção para as tabelas em sua conexão.

Extrair tabelas

1. Selecione Extrair somente no menu suspensoModo de tabela.
2. Clicar em Extrair agora. Observe que você não pode editar a conexão virtual

enquanto as extrações estão sendo geradas.
3. Clique em Extrair para extrair as tabelas.
4. Clique em Publicar para publicar a conexão virtual.
5. Clique em Arquivo > Fechar para fechar o editor de conexão virtual.

Agendar atualizações de extração no Tableau Server ou Tableau Cloud

1. Navegue até a página de conexão virtual. (Na página inicial ou de exploração, clique
em Conexões virtuais no menu suspenso e selecione a conexão virtual.)

2. Na guia Tabelas, a coluna Dados são deve ter Extrair como valor. Se não tiver, atu-
alize seu navegador.

3. Selecione a guia Tarefas agendadas e clique em +Nova tarefa.
4. A caixa de diálogo Criar tarefa agendada tem opções diferentes, dependendo do seu

produto:

No Tableau Server:
a. Selecione uma agenda no menu suspenso.
b. Selecione se deseja manter todas as atualizações de extração em sincronia (se

uma falhar, todas falham) ou atualizar independentemente (as extrações são

bem-sucedidas ou falham individualmente).
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c. Clique em Adicionar ou editar tabelas para selecionar as tabelas que
deseja atualizar. As conexões virtuais são compatíveis apenas com atu-

alização completa.
d. Clique emOK.
e. Clique em Criar tarefa agendada.

No Tableau Cloud:
a. Selecione a Frequência de atualização usando os menus suspensos de Repe-

tições,A cada e Em. Selecione os dias para atualizar em Ativado.
b. Selecione se deseja manter todas as atualizações de extração em sincronia

(se uma falhar, todas falham) ou atualizar independentemente (as extrações

são bem-sucedidas ou falham individualmente).
c. Clique em Adicionar ou editar tabelas para selecionar as tabelas que

deseja atualizar. As conexões virtuais são compatíveis apenas com atu-

alização completa.
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d. Clique emOK.
e. Clique em Criar tarefa agendada.

As conexões virtuais que se conectam aos dados da rede privada usam o

Tableau Bridge paramanter os dados atualizados. Para obter mais infor-

mações, consulte Configurar e gerenciar o pool de clientes do Bridge.

Limite de tempo para atualizações de extrações

Para garantir que as tarefas de atualização de longa duração não ocupem todos os recursos

do sistema e não impeçam atualizações de outras extrações em seu site, as atualizações de

extração para uma conexão virtual estão sujeitas a um limite de tempo de duas horas. Para

obter mais informações sobre o limite de tempo para tarefas de atualização e sugestões

Tableau Software 3309

Ajuda do Tableau Server noWindows

https://help.tableau.com/current/online/pt-br/to_enable_bridge_live_connections.htm


para resolver esses erros, consulte Limite de tempo para atualizações de extrações. No

entanto, observe que as conexões virtuais oferecem suporte apenas a atualizações com-

pletas e não incrementais.

Quem pode fazer isso

Para publicar uma conexão virtual ou definir permissões, você deve

l ter credenciais para o banco de dados ao qual a conexão virtual se conecta e

l ser um servidor ou administrador de site ou um Criador.

Próxima etapa

Depois de agendar atualizações de extração para uma conexão virtual, você pode Use

uma conexão virtual

Use uma conexão virtual

Depois que uma conexão virtual é publicada e as permissões são definidas, ela fica dis-

ponível para os usuários se conectarem aos dados damesma forma que os usuários aces-

sam todos os dados no Tableau. Quando você tiver que editar uma conexão virtual ou a

política de dados na conexão – por exemplo, quando o esquema subjacentemuda – sim-

plesmente abra a conexão no editor de conexão virtual, faça suas alterações e salve ou

publique as atualizações. Você tambémpode substituir uma fonte de dados existente em

uma pasta de trabalho por uma conexão virtual.

Conecte-se a uma conexão virtual

Para criação naWeb no Tableau Cloud ou Tableau Server:

1. Na página Início ou Explorar, clique em Novo.
2. Selecione o tipo de conteúdo que deseja criar: pasta de trabalho, fluxo ou fonte de

dados publicada.
3. No menu suspenso Conectar-se aos dados> Neste site > Tipo de conteúdo, sele-

cione Conexões virtuais.
4. Selecione o nome da conexão e clique em Conectar.

Para o Tableau Desktop e o Tableau Prep:
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1. No painel Conectar, em Pesquisar dados, clique em Tableau Server.
2. Insira o nome do servidor e clique em Conectar ou em Tableau Cloud.
3. Insira as informações solicitadas.

4. Na caixa de diálogo Pesquisar dados, na lista suspensa Tipo de conteúdo, selecione
Conexões virtuais.

5. Selecione o nome da conexão e clique em Conectar.

Observação: não há necessidade de inserir credenciais ao se conectar usando uma
conexão virtual. As credenciais para acessar os dados são inseridas à conexão.

Editar uma conexão virtual ou política de dados

Ao editar uma conexão virtual publicada, ela permanece disponível para os usuários em seu

estado publicado atual. Para obter mais informações, consulte Publicar uma conexão virtual

e definir permissões .

Para editar uma conexão, navegue até ela na página Explorar. Observe que, embora as cre-

denciais do banco de dados estejam inseridas à conexão, apenas aqueles com as cre-

denciais do banco de dados podem fazer alterações em uma conexão virtual.

1. No menu suspenso, selecione Todas as conexões virtuais e, a seguir, selecione a
conexão que deseja editar.

2. Clique em Editar conexão virtual.
3. Insira as informações solicitadas para se conectar. Para editar uma conexão, você

deve inserir as credenciais necessárias para acessar os dados.
4. Clique em Fazer logon.
5. No editor de conexão virtual, faça suas alterações e salve um rascunho ou publique a

conexão.

Responda a alterações de esquema subjacentes

Quando o esquema subjacente em uma conexão virtual é alterado— por exemplo, uma

tabela é adicionada ou excluída, ou uma coluna é adicionada ou renomeada— você tem

que editar a conexão virtual para refletir as alterações do esquema e, em seguida, republicar

a conexão. (Se a conexão tiver extrações, lembre-se de atualizar as extrações.) Dessa
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forma, você pode adicionar ou editar as tabelas, colunas e políticas na conexão antes que

novos dados sejam expostos a todos.

Trabalhar com histórico de revisão de conexão virtual

Quando você publica uma conexão virtual, uma versão é salva no histórico de revisões do

Tableau Cloud ou Tableau Server. É possível reverter para uma versão anterior a qualquer

momento.

Para acessar o histórico de revisões, você deve ter uma função no siteCreator e as per-
missõesExibir eSobrescrever.

Para ver o histórico de revisão da conexão virtual, clique nomenu de ações (. . .) para a

conexão virtual e clique emHistórico de revisões.

Restaurar ou excluir uma revisão de conexão virtual

Para restaurar uma revisão de conexão virtual, selecione uma revisão e clique emAbrir.
Você será solicitado a descartar a versão existente da conexão. Quando você clica emDes-
cartar e continuar, a revisão selecionada se torna a versão atual da conexão.
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Para excluir uma revisão, nomenu de ações da revisão (. . .), clique emExcluir.

Substituir uma fonte de dados existente em uma pasta de trabalho por uma conexão virtual

Para criação naWeb no Tableau Cloud ou Tableau Server:

1. Download da pasta de trabalho. Para obter mais informações, consulte Baixar exi-
bições e pastas de trabalho na Ajuda do Tableau Desktop.

2. No Tableau Desktop, abra a pasta de trabalho e substitua sua fonte de dados exis-
tente por uma conexão virtual. Para obter mais informações consulte Substituir fontes
de dados na Ajuda do Tableau Desktop.

3. No Tableau Desktop, carregue a pasta de trabalho em seu Tableau Cloud ou site do
Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Carregar pastas de trabalho
em um site do Tableau na Ajuda do Tableau Desktop.

4. No Tableau Cloud ou Tableau Server, clique em Publicar para salvar suas alterações
no servidor.
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Para o Tableau Desktop:

1. Abra a pasta de trabalho e substitua sua fonte de dados existente por uma conexão
virtual. Para obter mais informações consulte Substituir fontes de dados na Ajuda do
Tableau Desktop.

2. Republique a pasta de trabalho. Para obter mais informações, consulte Etapas sim-
ples para publicar uma pasta de trabalho na Ajuda do Tableau Desktop.

O downgrade do Tableau 2022.1 interrompe as conexões virtuais

Se você atualizar para o Tableau 2022.1 e depois fizer downgrade para o Tableau 2021.4,

as conexões virtuais criadas em 2022.1 não funcionarão em 2021.4 devido a problemas de

permissão. A solução é atualizar para 2022.1 ou recriar as conexões virtuais no Tableau

2021.4.

Quem pode fazer isso

Para usar uma conexão virtual, você deve ser um servidor ou administrador de site ou Cre-

ator.

Para editar uma conexão virtual ou política de dados, você deve

l ter credenciais para o banco de dados ao qual a conexão virtual se conecta e

l ser um servidor ou administrador de site ou um Creator.

Paramigrar o conteúdo existente para usar uma conexão virtual, você deve

l ser um servidor ou administrador de site ou

l ser um Creator que também é o proprietário da fonte de dados.

Ajuda e suporte do Tableau

l Introdução

Saiba o que o Tableau Server pode fazer
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l Ajuda rápida

Obtenha ajuda com o que você está fazendo agora

l Destaques das novidades

Saiba o que há de novo no Tableau Server

l Treinamento

Vídeo de treinamento e tutoriais

l Solução de

Artigos de solução de problemas e suporte

Destaques das novidades

No Tableau Server, versão 2022.3:

l Aprimoramentos de conexões virtuais: as conexões virtuais oferecem suporte a

vários novos recursos, incluindo permissões de incorporação, conectores de arquivos

baseados em nuvem, criptografia de site emuito mais.

l Avisos de qualidade de dados: agora você pode definir avisos de qualidade de
dados em colunas.

l Planos de fundo escalonáveis em contêineres: (requer o Tableau Server em um

contêiner e AdvancedManagement).

l Comando "tsm settings clone": o comando é otimizado para uso comRepositório

Externo e Armazenamento de Arquivo Externo.
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Ver uma lista completa

Visão geral de ajuda rápida

Incluído no produto, a Ajuda rápidamostra o conteúdo de ajuda oportuna relevante com

base em onde você está ou o que está fazendo no Tableau. Desde o conteúdo conceitual

até as instruções passo a passo, a Ajuda rápida fornece as respostas de que você precisa

sem ter que sair do produto.

Para acessar a Ajuda rápida no Tableau:

l Clique no botão de ajuda no canto superior direito da tela

l Clique no menu Ajuda na barra de ferramentas:

A Ajuda rápida é aberta quemostra o conteúdo de ajuda para sua tarefa. Mova a janela ou

redimensione-a para acompanhar no produto.

Quando você semove para uma nova área da página oumuda de página, basta clicar no

botão de ajuda novamente para atualizar o conteúdo ou clicar nas tarefas relacionadas na

parte inferior da janela paramover para um tópico correspondente.
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Clique no botão Início para explorar todas as opções de conteúdo disponíveis, como tuto-

riais de introdução, vídeos de treinamento emuito mais.

O conteúdo da Ajuda rápida nesta seção é omesmo disponível no produto. Se você não

encontrar o que precisa na Ajuda rápida quando estiver no produto ou apenas quiser explo-

rar os tópicos commais detalhes, verifique a ajuda online do produto.

Observação: é necessário ter uma conexão com a Internet para acessar à Ajuda rápida no

produto. Se você estiver offline ou não tiver acesso à Internet, poderá baixar o conteúdo em

PDF para cada conjunto de ajuda do produto na página de Ajuda do Tableau.

Tarefas relacionadas

Conectar a dados

Sobre o Editor de conexão virtual

Adicionar tabelas à conexão

Sobre políticas de dados

Criar e testar políticas de dados
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Não encontrou o que você precisa?

Fique online para ver toda a ajuda do Tableau

Ajuda rápida

Conectar a dados

Sobre o Editor de conexão virtual

Adicionar tabelas à conexão

Sobre políticas de dados

Criar e testar políticas de dados

Não encontrou o que você precisa?

Fique online para ver toda a ajuda do Tableau

Conectar a dados

Antes de criar uma conexão virtual, você deve se conectar aos dados.

1. No painelConexões, clique em .

2. Escolha o conector para seus dados.

3. Insira as informações solicitadas.

4. Clique em Fazer logon. Para adicionar mais conexões, repita essas etapas. Em
seguida, comece a criar uma conexão virtual.

Mais sobre conectores compatíveis

Tarefas relacionadas

Sobre o Editor de conexão virtual

Não encontrou o que você precisa?

Fique online para ver toda a ajuda do Tableau
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Sobre o Editor de conexão virtual

Centralize e gerencie o acesso aos dados para sua organização usando estes recursos:

l Conexões virtuais - Pontos de acesso a dados gerenciados e reutilizáveis.
l Políticas de dados - Use para definir a segurança em nível de linha.
l Extrações centralizadas - Reutilize a mesma extração várias vezes.

Use o editor de conexão virtual para criar conexões virtuais e políticas de dados. O diagrama

a seguir mostra o processo:

Para começar, selecione um banco de dados, se necessário. Em seguida, selecione e

arraste uma tabela para a guia Tabelas.

Leia o tópico completo
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Tarefas relacionadas

Adicionar tabelas à conexão

Sobre políticas de dados

Criar e testar políticas de dados

Não encontrou o que você precisa?

Fique online para ver toda a ajuda do Tableau

Adicionar tabelas à conexão

Na guia Tabelas:

Adicionar tabelas à conexão

Adicionar tabelas

Escolha uma opção:

l À esquerda, em Tabelas , selecione as tabelas e clique duas vezes ou arraste-as
para a guia Tabelas à direita. Inclua uma tabela de direitos, se estiver usando uma.

l Clique em para criar um esquema de tabela personalizada.

Clique em para obter os dadosmais recentes do banco de dados para todas as cone-

xões.

Ver e editar os detalhes da tabela

1. Selecione uma tabela na guia Tabelas.
2. Na seção Detalhes da tabela, clique em um valor de coluna para fazer edições

como ocultar ou renomear uma coluna ou alterar o tipo de dados.

Selecionar o modo de tabela: em tempo real ou extração
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Na parte superior direita da guia Tabelas, selecione oModo de tabela. Omodo se aplica a

todas as tabelas na conexão.

Tempo real - Consultadas diretamente no banco de dados. (Em tempo real é o padrão.)

Extração somente - Extraídas e salvas no Tableau.

l Clique em Extrair agora para extrair os dados a qualquer momento antes de publicar
a conexão virtual.

l Agende atualizações de extração na página de conexão virtual após publicar a cone-
xão.
Ler o tópico de agendamento de extração

Definir o estado de visibilidade da tabela

Use a alternância deVisibilidade paramostrar ou ocultar as tabelas dos usuários.

Os usuários podem ver os dados da tabela. Crie uma política para controlar quais

dados os usuários podem ver. (Visível é o padrão.)

Os usuários não podem ver os dados da tabela. Você pode usar tabelas ocultas em

uma política de dados e como uma tabela de direitos.

Consulte os detalhes da tabela

Clique em uma tabela na parte superior da guia Tabelas para ver seus detalhes abaixo.

Alterne as informações da tabela que você vê usando estes ícones:

Tipo de dados para cada coluna.
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Dados de amostra para cada coluna.

Intervalo de valores em umhistograma para cada coluna selecionada.

Clipe rápido: veja os detalhes da suamesa.

Veja asChaves vinculadas clicando em para ver quais colunas estão vinculadas a

outras tabelas. As chaves vinculadasmostram apenas quando os bancos de dados têm

informações de chave primária e externa.
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Publique a conexão e defina as permissões

Salvar um rascunho ou publicar uma conexão

Sua conexão é salva automaticamente como um rascunho enquanto você trabalha. Salve

manualmente o rascunho clicando em .

Para compartilhar uma nova conexão virtual com outros usuários, você precisa publicá-la.

1. Clique em no canto superior direito do editor.

2. Digite um nome para a conexão no campo Nome.
3. Selecione um projeto para salvar a conexão.

4. Clique

Quando você edita uma conexão existente, ela permanece disponível para os usuários em

seu estado publicado atual.

l Para salvar as atualizações de um rascunho, clique em .

l Para disponibilizar a conexão atualizada para os usuários, clique no

Definir permissões para que outras pessoas possam usar a conexão

Você publicou a conexão e está pronto para permitir que outras pessoas a usem. Para fazer

isso, defina o recursoConectar como Permitido.

1. Navegue até a conexão virtual.

2. Abra o menu Ações (...) e clique em Permissões.
3. Selecione a caixa sob o ícone Conectar para que a conexão seja permitida para todos

os usuários.
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4. Clique em Salvar.

Leia o tópico de publicação e permissões

Ler o tópico de conexões virtuais

Tarefas relacionadas

Sobre o Editor de conexão virtual

Sobre políticas de dados

Criar e testar políticas de dados

Não encontrou o que você precisa?

Fique online para ver toda a ajuda do Tableau

Sobre políticas de dados

Use uma política de dados quando você quiser aplicar segurança em nível de linha a uma

oumais tabelas na conexão. As políticas de dados se aplicam a conexões em tempo real e

de extração.

Uma política de dados tem três componentes:

A. As tabelas às quais se aplica, chamadas de tabelas de políticas. Essas são as tabe-
las filtradas.
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B. As colunas mapeadas que definem os relacionamentos entre tabelas (por exemplo,
entre tabelas de direitos e de fatos) e entre colunas de tabela e de política. Uma
coluna de política é a usada para filtrar dados.

C. A condição da política, que é uma expressão avaliada para cada linha no momento da
consulta. Quando TRUE, a linha é mostrada na consulta.

Para começar, clique em .

Leia o tópico completo

Tarefas relacionadas

Sobre o Editor de conexão virtual

Adicionar tabelas à conexão

Criar e testar políticas de dados

Não encontrou o que você precisa?

Fique online para ver toda a ajuda do Tableau

Criar e testar políticas de dados

Use uma política de dados para filtrar dados em qualquer exibição, fonte de dados ou fluxo

que usa a conexão virtual. Use uma coluna em uma tabela de políticas ou uma tabela de

direitos para filtrar os dados apenas para o que o usuário deve ver.

l Tabela de política - as tabelas que são filtradas.
l Coluna de política - coluna usada para filtrar os dados.
l Tabela de direitos - uma tabela que inclui uma coluna que você pode usar para filtrar
os dados. Use quando as tabelas de política não incluem uma coluna de política.

Adicionar tabelas à política

Para criar uma política de dados:
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1. Clique

2. Clique no nome padrão na guia para renomear a política.

3. Clique duas vezes no nome da tabela no painel esquerdo para adicionar tabelas à
política de dados.

Leia o tópico completo

Mapear colunas da tabela

Para cada tabela de política, mapeie uma coluna na tabela de política para uma coluna de

política ou uma tabela de direitos.

Mapear para uma colunas de política

1. Clique em para adicionar uma ou mais colunas a serem usadas para fil-

trar os dados.
2. Nomeie a coluna de política. Você usará esse nome na condição da política.

3. Para cada tabela de política, use o menu suspenso para selecionar a coluna da
tabela que mapeia para a coluna da política.

4. Repita esse processo para quantas colunas de política você deseja usar na condição
de política.

Clipe rápido: mapeie uma coluna da tabela para uma coluna de política e escreva uma
condição de política para uma política de dados que filtra faturas por vendedor.
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Leia o tópico completo

Mapear para uma tabela de direitos

1. Selecione a tabela de direitos, arraste-a para a direita e solte-a em Adicionar como
tabela de direitos. Você pode usar uma tabela de qualquer conexão ou banco de
dados como uma tabela central de direitos que protege tabelas em muitos outros ban-
cos de dados.
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2. Para cada tabela de políticas, clique no menu suspenso e selecione as colunas para
mapear a tabela de políticas para a tabela de direitos.

Clipe rápido:mapeie uma tabela de direitos (com colunas ID do funcionário e Nome com-

pleto) para colunas da tabela de política e escreva uma condição de política para a política

de dados.

Leia o tópico completo

Escrever uma condição de política
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Uma condição de política é um cálculo que geralmente usa uma função de usuário para defi-

nir o acesso em nível de linha. Mais sobre as Funções do usuário na ajuda online.

Uma condição de política:

l É obrigatório em uma política de dados.

l Deve ser avaliada como verdadeira ou falsa.

l Mostra as linhas quando a condição da política é verdadeira.

Exemplo:

FULLNAME() = [EmployeeName]

Leia o tópico completo

Teste sua política de dados usando Visualizar como usuário

Teste sua política para ver os dados como o usuário os vê e verifique se ela está fun-

cionando conforme o esperado.

1. Selecione a tabelas.

2. Na seção Detalhes da tabela, selecione
3. Clique em Visualizar como usuário, selecione umGrupo (opcional) e um Usuário.
4. Verifique se a política mostra os dados corretos para esse usuário nos detalhes da

tabela.
5. Repita para outros usuários conforme necessário.

Leia o tópico completo

Publique a conexão e defina as permissões
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Salvar um rascunho ou publicar uma conexão

Sua conexão é salva automaticamente como um rascunho enquanto você trabalha. Salve

manualmente o rascunho clicando em .

Para compartilhar uma nova conexão virtual com outros usuários, você precisa publicá-la.

1. Clique em no canto superior direito do editor.

2. Digite um nome para a conexão no campo Nome.
3. Selecione um projeto para salvar a conexão.

4. Clique

Quando você edita uma conexão existente, ela permanece disponível para os usuários em

seu estado publicado atual.

l Para salvar as atualizações de um rascunho, clique em .

l Para disponibilizar a conexão atualizada para os usuários, clique no

Definir permissões para que outras pessoas possam usar a conexão

Você publicou a conexão e está pronto para permitir que outras pessoas a usem. Para

fazer isso, defina o recursoConectar como Permitido.

1. Navegue até a conexão virtual.

2. Abra o menu Ações (...) e clique em Permissões.
3. Selecione a caixa sob o ícone Conectar para que a conexão seja permitida para

todos os usuários.

4. Clique em Salvar.

Leia o tópico de publicação e permissões
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Tarefas relacionadas

Sobre o Editor de conexão virtual

Adicionar tabelas à conexão

Sobre políticas de dados

Não encontrou o que você precisa?

Fique online para ver toda a ajuda do Tableau
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