
Notas de Versão do NetIQ Identity 
Manager Designer 4.8 
Outubro de 2019
O NetIQ Identity Manager Designer 4.8 inclui novos recursos, melhora a usabilidade e resolve vários 
problemas anteriores.

Muitas destas melhorias foram feitas como resposta direta a sugestões de nossos consumidores. 
Agradecemos seu tempo e opiniões valiosas. Esperamos que você continue a nos ajudar para que 
nossos produtos atendam às suas necessidades. É possível publicar feedback nos Fóruns da 
Comunidade do Identity Manager, no site da nossa comunidade na Web que também inclui 
notificações de produtos, nos blogs e nos grupos de usuários de produtos.

Para obter informações sobre o que há de novo nas versões anteriores, consulte a seção referente 
às versões anteriores no site de Documentação do Identity Manager.

Para obter mais informações sobre esta versão e ver os últimos detalhes da versão, consulte a 
página de Documentação do Identity Manager. Para fazer download desse produto, consulte o site 
do Produto Identity Manager na Web.

 Seção 1, “O que há de novo e modificado?” na página 1
 Seção 2, “Requisitos do sistema” na página 3
 Seção 3, “Instalando o Designer 4.8” na página 3
 Seção 4, “Fazendo upgrade para o Designer 4.8” na página 3
 Seção 5, “Atualizando pacotes do Designer no modo offline” na página 3
 Seção 6, “Instalando o Designer no macOS 10.14 (Mojave)” na página 4
 Seção 7, “Problemas conhecidos” na página 6
 Seção 8, “Informações de contatos” na página 8
 Seção 9, “Informações Legais” na página 8

1 O que há de novo e modificado?
As seções a seguir descrevem os principais recursos e funções disponíveis nesta versão e os 
recursos que foram removidos do produto, além dos problemas resolvidos nesta versão:

 Seção 1.1, “Novos recursos” na página 1

1.1 Novos recursos
Esta versão inclui os seguintes recursos importantes:

 Seção 1.1.1, “Suporte ao sistema operacional” na página 2
 Seção 1.1.2, “Suporte para Java 8 Update 222” na página 2
 Seção 1.1.3, “Usando o Git para controle de versão de pacote” na página 2
Notas de Versão do NetIQ Identity Manager Designer 4.8 1

https://community.microfocus.com
https://community.microfocus.com
https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-48/
https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-48/
https://dl.netiq.com/index.jsp


 Seção 1.1.4, “Suporte para criação de formulários usando o novo Workflow Form Builder” na 
página 2

 Seção 1.1.5, “Melhoria no desempenho” na página 2

1.1.1 Suporte ao sistema operacional 
Esta versão adiciona suporte para as seguintes plataformas:

 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 e SLES 15
 RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7.5, RHEL 7.6, RHEL 8
 Windows 2016, Windows 2019
 MacOS 10.14 (Mojave)
 SUSE Linux Enterprise Desktop 15
 OpenSuSe LEAP 15 ou posterior

1.1.2 Suporte para Java 8 Update 222
O Designer foi atualizado para o Java 8 Update 222.

1.1.3 Usando o Git para controle de versão de pacote
O Identity Manager apresenta o Git, um sistema de controle de versão de código-fonte aberto para 
gerenciar versões de pacotes no Designer. Com o Git, você pode gerenciar, controlar, manter o 
histórico de mudanças, recuperar um estado anterior ou comparar estados diferentes de pacotes 
com rapidez e eficiência. Para obter mais informações, consulte “Managing Package Versions Using 
Git” (Gerenciando versões de pacotes com o Git) no NetIQ Designer for Identity Manager 
Administration Guide (Guia de Administração do NetIQ Designer for Identity Manager).

1.1.4 Suporte para criação de formulários usando o novo Workflow Form Builder
O Identity Manager apresenta uma nova guia denominada Formulários JSON no editor Definição de 
Solicitação de Aprovisionamento do Designer para criar e gerenciar formulários no novo Workflow 
Form Builder. Os formulários criados usando essa guia são gravados no formato JSON.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com a guia Formulários JSON, consulte “About 
Form Builder” (Sobre o Form Builder) no NetIQ Identity Manager - Administrator’s Guide to Designing 
the Identity Applications (NetIQ Identity Manager – Guia do Administrador para Criação de 
Aplicativos de Identidade). Para obter mais informações sobre como criar formulários no Workflow 
Form Builder, consulte o NetIQ Identity Manager - User’s Guide to Form Builder (NetIQ Identity 
Manager – Guia do Usuário para o Form Builder).

1.1.5 Melhoria no desempenho
Para melhorar o desempenho, as seguintes modificações foram feitas no software do Designer:

 Para acelerar a inicialização do Designer, os arquivos de configuração do driver não fazem mais 
parte do script de inicialização do Designer. Em vez disso, esses arquivos foram incluídos em 
um plug-in separado localizado no pacote de instalação do Designer. Você deve carregar 
manualmente os arquivos de configuração do plug-in para os drivers necessários em seu 
ambiente.

 O Designer permite gerenciar os pacotes instalados no seu ambiente do Identity Manager para 
ajudar você a manter apenas os pacotes necessários em seu ambiente. 
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A janela Gerenciar Pacotes é exibida quando o Designer é iniciado pela primeira vez. Se 
preferir, navegue até Ajuda > Gerenciar Pacotes. Para obter mais informações, consulte 
“Managing Installed Packages” (Gerenciando pacotes instalados) no NetIQ Designer for Identity 
Manager Administration Guide (Guia de Administração do NetIQ Designer for Identity Manager).

 Na tela Descrição, não é possível expandir o Driver do Aplicativo de Usuário. Use a guia da tela 
Aprovisionamento para fazer qualquer mudança nos objetos Aplicativo de Usuário.

2 Requisitos do sistema
Para obter informações sobre requisitos de hardware e sistemas operacionais suportados, consulte 
o documento Requisitos do Sistema para o Identity Manager 4.8.

3 Instalando o Designer 4.8
Após adquirir o Identity Manager 4.8, efetue login no site do Produto Identity Manager na Web e siga 
o link para fazer download do software. Os seguintes arquivos estão disponíveis:

Para fazer download dos kits de instalação, consulte o site de Downloads do NetIQ na Web.

4 Fazendo upgrade para o Designer 4.8
É possível fazer upgrade do Designer 4.7 para o Designer 4.8 usando o programa de instalação do 
Designer. Para obter informações sobre os caminhos suportados de upgrade, consulte “Supported 
Upgrade Paths” (Caminhos de upgrade suportados) no NetIQ Identity Manager Setup Guide for 
Linux (Guia de Configuração do NetIQ Identity Manager para Linux) ou “Supported Upgrade Paths” 
(Caminhos de upgrade suportados) no NetIQ Identity Manager Setup Guide for Windows (Guia de 
Configuração do NetIQ Identity Manager para Windows). 

5 Atualizando pacotes do Designer no modo offline
Para atualizar os pacotes do Designer no modo offline, disponibilize os arquivos de atualização do 
pacote em um diretório local no computador e, em seguida, configure o Designer para ler os arquivos 
desse diretório.

Para criar uma cópia offline dos arquivos de atualização do pacote:

1 Efetue login no computador que tem o Designer instalado e crie um diretório local.
2 Copie os arquivos de atualização do pacote para o diretório criado na Etapa 1: 

 Linux: No shell, mude para o diretório e execute os seguintes comandos:
wget -r -nH -np https://nu.novell.com/designer/packages/idm/
updatesite1_0_0/

Nome do arquivo Descrição

Identity_Manager_4.8_Designer_Linux.ta
r.gz

Contém o Designer para Linux

Identity_Manager_4.8_Designer_Windows.
zip

Contém o Designer para Windows

Identity_Manager_4.8_Designer_MacOSX.d
mg

Contém o Designer para MacOS 10.14 (Mojave)
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wget -r -nH -np https://nu.novell.com/designer/packages/idm/
updatesite2_0_0/

 Windows: Execute as seguintes ações:
1. Inicie o site de atualização do pacote usando um dos seguintes URLs:

 https://nu.novell.com/designer/packages/idm/updatesite1_0_0/
 https://nu.novell.com/designer/packages/idm/updatesite2_0_0/

2. Selecione e faça download dos arquivos necessários.

Para configurar o Designer para ler os arquivos do diretório local:

1 Inicie o Designer.
2 No menu principal do Designer, clique em Windows > Preferências.
3 Clique em NetIQ > Gerenciador de Pacotes > Atualizações Online.
4 Clique no ícone mais para adicionar um novo URL.
5 Preencha os seguintes campos:

5a Fornecedor: Especifique o nome do fornecedor para a atualização do pacote.
5b URL: Especifique o URL como file:///<caminho_para_arquivos>/packages/idm/

updatesite1_0_0/.
Para ISO montada em Linux, use o seguinte formato de URL:
file:////media/designer460offline/packages/idm/updatesite1_0_0/
file:////media/designer460offline/packages/idm/updatesite2_0_0/

Nota: Para adicionar vários sites de pacote, repita essa etapa para incluir os URLs 
especificados.

6 Clique em OK.
7 Marque as caixas de seleção necessárias para os sites na janela Preferências.

Nota: Os novos sites estão selecionados por padrão.

8 Clique em Aplicar e, em seguida, clique em OK.
9 No menu principal do Designer, clique em Ajuda > Verificar se há Atualizações do Pacote.

10 Selecione as atualizações necessárias e clique em Sim para aceitar e atualizar o pacote do 
Designer.
É necessário iniciar o Designer novamente para que as mudanças entrem em vigor.

6 Instalando o Designer no macOS 10.14 (Mojave)
O NetIQ inclui o arquivo Identity_Manager_4.8_Designer_MacOSX.dmg para instalação do 
Designer no macOS 10.14.

Execute as seguintes ações para instalar o Designer no sistema macOS:

1 Faça download do Identity_Manager_4.8_Designer_MacOSX.dmg do site de Downloads da 
NetIQ na Web.
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Nota: Algumas vezes, atributos de quarentena, como com.apple.quarantine, são incluídos no 
aplicativo do Designer e impedem que ele seja iniciado. Para resolver esse problema, consulte 
Unable to Launch Designer Application on Mac (Impossível iniciar o aplicativo do Designer no 
Mac) no NetIQ Designer for Identity Manager Administration Guide (Guia de Administração do 
NetIQ Designer for Identity Manager).

2 Na janela popup exibida, arraste e solte a pasta Designer no local onde você deseja instalá-lo. 
Por padrão, o Mac solicita a você para fazer download do Designer na pasta Aplicativos. Se 
você instalar o Designer nessa pasta, o Mac criará um atalho do Designer no launchpad.

Importante: As considerações a seguir aplicam-se à instalação de duas instâncias do Designer 
em seu sistema operacional:
 Instale as instâncias em duas pastas diferentes.
 Instale a nova instância em uma pasta que tenha uma instância existente do Designer. 

Nesse caso, certifique-se de renomear a primeira instância antes de colocar uma nova 
instância do Designer.

3 Se você estiver iniciando o Designer pela primeira vez, e aparecer a mensagem a seguir, 
execute o script updateInfoPlistScript.py. Ele atualiza os arquivos Info.plist do 
Designer e os aplicativos Azul Zulu JDK com os recursos ausentes, que foram a causa dessa 
mensagem.
Se essa mensagem não for exibida, vá diretamente para a Etapa 4.

Figura 1   Mensagem para instalar o Java SE 6 legado

Nota: Caso você não tenha o Azul Zulu JDK versão 8u222-b10 instalado no sistema, apenas 
instale-o do arquivo <jdk>.dmg antes de executar o script updateInfoPlistScript.py.

Execute as seguintes ações:
3a Abra um browser e especifique o seguinte URL: https://nu.novell.com/designer/IDM-

Designer-MacOSX/ (https://nu.novell.com/designer/IDM-Designer-MacOSX/).
3b Faça download do arquivo updateInfoPlistScript.py.
3c Inicie uma janela de terminal e execute o seguinte comando do diretório no qual você fez o 

download do arquivo updateInfoPlistScript.py: 
sudo python updateInfoPlistScript.py

3d Especifique o valor correspondente ao Azul Zulu JDK versão 8u222-b10.
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3e Na lista exibida de versões do Designer, especifique o valor correspondente à versão do 
Designer necessária.
O arquivo Info.plist é atualizado.

4 Clique no ícone do Designer no launchpad ou no aplicativo Designer da pasta instalada para 
iniciá-lo. Para obter mais informações sobre como usar o Designer, consulte o NetIQ Designer 
for Identity Manager Administration Guide (Guia de Administração do NetIQ Designer for Identity 
Manager).

Desinstalando o Designer
Para desinstalar o Designer, clique o botão direito do mouse na pasta Designer e selecione Mover 
para o Lixo.

Após a desinstalação do Designer, o atalho será automaticamente removido do launchpad.

Para solucionar problemas do Designer, consulte Troubleshooting Designer (Solucionando 
problemas do Designer) no NetIQ Designer for Identity Manager Administration Guide (Guia de 
Administração do NetIQ Designer for Identity Manager).

7 Problemas conhecidos
A NetIQ Corporation se esforça para garantir que nossos produtos forneçam soluções de qualidade 
para suas necessidades de software empresarial. Os problemas a seguir estão sendo atualmente 
pesquisados. Se você precisar de assistência adicional com qualquer problema, entre em contato 
com o Suporte técnico.

 Seção 7.1, “Comparação da PRD não mostra dependências de formulário para novos 
formulários JSON” na página 6

 Seção 7.2, “PRD não é atualizada quando o valor do campo de formulário Selecionar é 
modificado de Único para Vários” na página 6

 Seção 7.3, “Falha ao adicionar política no Designer 4.8 com o Identity Manager versão 4.7.3” na 
página 7

 Seção 7.4, “Quando o pacote Driver do Aplicativo de Usuário 4.7 é instalado, o pacote Helpdesk 
Ticket Template com a versão 4.8 é instalado em vez da versão 4.7” na página 7

7.1 Comparação da PRD não mostra dependências de formulário para 
novos formulários JSON
Problema: No caso da Definição de Solicitação de Aprovisionamento com novos formulários JSON, 
o recurso Comparar não mostrará as dependências de formulário. Se a operação Comparar > 
Reconciliar for usada para implantar a PRD, nenhuma mudança nos campos de formulário será 
implantada.

Solução alternativa: Use o recurso Implantar para ver as dependências de formulário e implantar 
as mudanças feitas no formulário.

7.2 PRD não é atualizada quando o valor do campo de formulário 
Selecionar é modificado de Único para Vários
Problema: No Form Builder, se você modificar o atributo de um campo, por exemplo, o valor do 
campo Selecionar de único para vários, a mudança não será atualizada na PRD. A PRD no editor de 
texto mostrará target-type="single-value", conforme representado a seguir:
6 Notas de Versão do NetIQ Identity Manager Designer 4.8

http://www.netiq.com/support


<data-item
                data-type="string" name="select2"
                target="flowdata.Start/selectfieldrequest/select2"
                target-type="single-value"/>
Solução alternativa: Para atualizar a mudança target-type="multi-value-list" na PRD, 
execute as seguintes ações:

1. Acesse a tela da PRD e clique na atividade associada ao formulário. Esse procedimento 
atualiza o atributo target-type="multi-value-list" do campo Selecionar.

2. Grave e implante a PRD.

7.3 Falha ao adicionar política no Designer 4.8 com o Identity Manager 
versão 4.7.3
Problema: No Designer 4.8 com o Identity Manager versão 4.7.3, quando você adiciona uma Nova 
Política de Script DirXML, a mensagem Failed to create the part's controls (Falha ao criar controles 
da parte) é exibida.

Solução alternativa: Execute as seguintes etapas para resolver esse problema.

1 Navegue até o local onde o Designer 4.8 está instalado em seu sistema: 
<caminho_de_instalação_do_Designer>\plugins\com.novell.idm.policybuilder_<vers
ãomaisrecente>\DTD
Por exemplo, 
C:\netiq\idm\apps\Designer\plugins\com.novell.idm.policybuilder_4.0.0.20190614
1638\DTD

2 Copie e cole o arquivo dirxmlscript4.7.2.dtd para duplicá-lo. Renomeie a cópia como 
dirxmlscript4.7.3.dtd.

3 Reinicie o Designer.

7.4 Quando o pacote Driver do Aplicativo de Usuário 4.7 é instalado, o 
pacote Helpdesk Ticket Template com a versão 4.8 é instalado em 
vez da versão 4.7
Problema: No Designer 4.8 com o Identity Manager versão 4.7.3, quando você cria o pacote Driver 
do Aplicativo de Usuário 4.7, o Assistente de Configuração de Driver instala o pacote Helpdesk 
Ticket Template com a versão 4.8 em vez da 4.7.

Solução alternativa: Execute as seguintes etapas para instalar a versão 4.7 menos eficiente do 
Helpdesk Ticket Template.

1 Na tela Descrição, clique o botão direito do mouse em Identity Vault e selecione Propriedades.
2 Selecione a opção Pacotes.
3 Em Helpdesk Ticket Template, clique no menu suspenso Operação e selecione a opção Instalar 

Versão Menos Eficiente.
4 Selecione a versão 4.7.
5 Clique em OK.
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8 Informações de contatos
Nosso objetivo é fornecer uma documentação que atenda às suas necessidades. Se você tiver 
sugestões de melhorias, envie um e-mail para Documentation-Feedback@netiq.com 
(mailto:Documentation-Feedback@netiq.com). Nós valorizamos sua opinião e aguardamos seu 
contato.

Para obter informações de contato detalhadas, veja o site na web Informações de Contato de 
Suporte (http://www.netiq.com/support/process.asp#phone).

Para obter informações gerais sobre a empresa e o produto, consulte o site do NetIQ Corporate na 
web (http://www.netiq.com/).

Para conversas interativas com seus pares e com os especialistas do NetIQ, torne-se membro ativo 
da nossa comunidade (https://community.microfocus.com). A comunidade online do NetIQ fornece 
informações do produto e links para recursos, blogs e canais de mídia social úteis.

9 Informações Legais
Para saber mais sobre informações legais, marcas registradas, isenções de responsabilidades, 
garantias, exportação e outras restrições de uso, direitos restritos do Governo dos EUA, política de 
patente e conformidade de FIPS, consulte https://www.netiq.com/company/legal/.

Copyright © 2019 NetIQ Corporation. Todos os direitos reservados.
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