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Začíname
Tento sprievodca vám poskytne úvodné informácie pre základnú inštaláciu modulu IBM
Informix Spatial DataBlade.

Národná jazyková verzia: Ak máte záujem o inú jazykovú verziu príručky Quick Start Guide, vytlačte si príslušné
PDF z disku Quick Start CD.

Prehľad
Modul IBM Informix Spatial DataBlade rozširuje objektovo-relačný údajový server IBM IDS a poskytuje popredné typy a
funkcie priestorových údajov na báze SQL. Tieto údajové typy a funkcie sa používajú v štandardných dotazoch SQL alebo v
klientskych systémoch GIS (Geographic Information Systems), ako sú napríklad produkty spoločností ESRI a MapInfo.
Nasledujúci diagram poskytuje prehľad o základnej architektúre modulu Spatial DataBlade so softvérom IDS.
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Krok 1: Prístup k vášmu softvéru
Modul Spatial DataBlade môžete nainštalovať z poskytnutého inštalačného média alebo si môžete stiahnuť inštalačný
balík z Passport Advantage a postupovať podľa pokynov uvedených na webovej lokalite http://www.ibm.com/software/
howtobuy/passportadvantage.
Inštalačný balík obsahuje nasledujúce disky CD:
v IBM Informix Spatial DataBlade Module CD
v IBM Informix Spatial DataBlade Module Data CD
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Krok 2: Prístup k dokumentácii

?

Informácie o inštalácii nájdete v kroku 3.
Informácie o používaní modulu Spatial DataBlade nájdete v príručke IBM Informix Spatial DataBlade Module User's
Guide na webovej lokalite http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/index.jsp alebo na disku IDS Quick
Start CD.
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Krok 3: Inštalácia modulu Informix Spatial DataBlade
Nevyhnutné podmienky: Nainštalujte Informix Dynamic Server. Na registráciu modulu Spatial DataBlade je potrebné
nakonfigurovať sbspace v cieľovej inštancii.
Inštalácia a používanie modulu Spatial DataBlade v databázach:
1. Nainštalujte tento produkt podľa postupu uvedeného pre vašu platformu.
v Windows:
a. Prihláste sa ako člen skupiny Informix-Admin.
b. Prejdite do adresára, ktorý obsahuje inštalačný súbor a spustite jeden z nasledujúcich príkazov:
Predvolený režim GUI
spatial.8.21.xCn.WIN.exe
Režim konzoly
spatial.8.21.xCn.WIN.exe -i console
Tichý režim
spatial.8.21.xCn.WIN.exe -i silent
Kde x je “T” pre 32-bitovú verziu systému Windows, “F” pre 64-bitovú verziu systému Windows a n je úroveň
balíka opráv.
c. Potvrďte umiestnenie inštalácie. Predvolené umiestnenie je adresár určený hodnotou premennej prostredia
INFORMIXDIR. Ak chcete nainštalovať alternatívnu inštanciu Informix, zadajte adresár najvyššej úrovne pre
danú inštaláciu.
d. Vykonajte všetky zvyšné kroky inštalácie.
v UNIX alebo Linux:
a. Prihláste sa ako užívateľ informix.
b. Prejdite do adresára, ktorý obsahuje inštalačný súbor a spustite jeden z nasledujúcich inštalačných príkazov:
Predvolený režim konzoly
spatial.8.21.xCn.platform.bin
Režim GUI
spatial.8.21.xCn.platform.bin -i gui
Tichý režim
spatial.8.21.xCn.platform.bin -i silent
Kde x a n označuje úroveň balíka opráv a platform je platforma UNIX alebo Linux, napríklad AIX.
c. Potvrďte umiestnenie inštalácie. Predvolené umiestnenie je adresár určený hodnotou premennej prostredia
INFORMIXDIR. Ak chcete nainštalovať alternatívnu inštanciu Informix, zadajte adresár najvyššej úrovne pre
danú inštaláciu.
d. Vykonajte všetky zvyšné kroky inštalácie.
2. Sprístupnite modul Spatial DataBlade pre databázu jeho registráciou v danej databáze pomocou nástroja
BladeManager. Podrobnosti nájdete v príručke IBM Informix DataBlade Module Installation and Registration Guide.

Dokumentácia a poznámky
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Po inštalácii si prečítajte dôležité online poznámky a dokumentáciu k produktu, ktoré nájdete v adresári
$INFORMIXDIR/extend/spatial.8.21.xCn/doc.

Odinštalovanie modulu Informix Spatial DataBlade
Ak chcete odinštalovať modul Informix Spatial DataBlade, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
v Windows:
1. V ponuke Start systému Windows kliknite na Control Panel.
2. Kliknite na Add/Remove.
3. V zozname produktov kliknite na Spatial 8.21.xCn, kde znaky x a n označujú úroveň balíka opráv.
v UNIX alebo Linux:
1. Zadajte: $INFORMIXDIR/Uninstall_Spatial.8.21.xCn
Znaky x a n označujú úroveň balíka opráv.
2. Spustite nasledujúci príkaz: Uninstall_Spatial.8.21.xCn

Ďalšie informácie
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Ďalšie informácie o module Informix Spatial DataBlade a jeho inštalácii nájdete na webovej lokalite
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/index.jsp.
Ak máte akékoľvek pripomienky k tejto príručke, kontaktujte nás. Vaše pripomienky môžete poslať na adresu
docinf@us.ibm.com.
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