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Inleiding

Cisco IAC 4.1 is een zeer uitbreidbaar product. De services, processen en gebruikersinterface
kunnen worden uitgebreid en aangepast aan de specifieke implementatievereisten.

Cisco IAC 4.1-gebruikersinterface gebruikt Cisco Prime UI XWT-toolkit met IoC-specifieke
uitbreidingen om het product van Cisco IAC van een constant blik en voelen te voorzien. De
gereedschappen en processen die in dit document worden beschreven, comprimeren en
optimaliseren de webactiva van uw eigen gebruikersinterface om de pagina-laadtijden te
verbeteren en het gebruik van de bandbreedte te beperken.

Voordat u begint

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Zorg ervoor dat Cisco IAC 4.1 of hoger is geïnstalleerd, geconfigureerd en actief in de
ondersteunde versies (of zie de Cisco Intelligent Automation for Cloud Compatibiliteit Matrix voor
meer informatie) voordat u begint.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Gebruikte componenten

Cisco IAC UI SDK gebruikt Java SDK en Apache Maven.

Zorg ervoor dat de milieu variabele JAVA_HOME de plaats bevat waar Java SDK is geïnstalleerd.
U kunt de Java-ontwikkelingskit downloaden van
www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.htm.

Java Development Kit (JDK) 1.6 of hoger en zorg ervoor dat de bindmap van JAVA_HOME in
de PATH-variabele staat.Windows voorbeeld:Stel JAVA_HOME=C:\Program
Files\Java\jdk1.7.0_45 iningesteld pad=%JAVA_HOME%\bin;%pad%Linux-
voorbeeld:exporteren JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-1.7.0-
openjdk.x86_64/uitvoerPATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH=$PATH

●

Cisco UI SDK is getest met Maven 3.0.5, 3.1.1 en 3.2.2. Pak het Maven-pakket aan uw computer
en stel uw PATH variabele in aan de bindmap van het geëxtraheerde pakket zodat u de mvn-
opdracht kunt uitvoeren zonder een volledig pad te typen.

Apache MavenWindows voorbeeld: ingesteld pad=%Path%;c:\Program Files\apache-maven-
3.2.2\binLinux-voorbeeld: PATH=$PATH:~/apache-maven-3.2.2/bin

●

Een Maven instellingen.xml met een volmachtconfiguratie makenMaven zal automatisch de
noodzakelijke stekkers en eigenschappen downloaden om de UI te bouwen. Als u geen proxy
nodig hebt voor toegang tot het openbare internet, is er geen verdere configuratie vereist. Als
u een proxy nodig hebt om items van het openbare internet te downloaden, maakt u een
bestand settings.xml dat de proxy-informatie definieert. Een instellingen.xml wordt gebruikt om
het gedrag van Maven te vormen wanneer geavanceerde configuratie wordt vereist.Er staat
een sjabloon instellingen.xml in de installatiemap Maven onder conf:

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

<settings

 xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0

 http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">

<proxies>

 <proxy> <id>myproxy</id>

<active>true</active>

 <protocol>http</protocol>

 <username>proxyuser</username>

 <password>proxypass</password>

 <host>proxy.host.net</host>

<port>80</port>

 </proxy>

</proxies>

</settings>

●

De IAC UI SDK uittrekken (xwt-iac-x.y.z-src.zip)

De inhoud van het zip-bestand bevindt zich in een map xwt-iac zodra deze is geëxtraheerd,
waarbij x.y.z het geïnstalleerde Cisco IAC-versienummer is. Zorg er ook voor dat dist.pom.xml na
de extractie aanwezig is.

Windows



Vind het zipped bestand, xwt-iac-x.y.z-src.zip, in Windows Verkenner. Klik op Bestand > "Alles
uittrekken" in het bovenste menu en volg het venster Windows Verkenner-extractie

Linux

unzip xwt-iac-x.y.z-src.zip

Bouwen aan de IAC UI SDK

cd xwt-iac1.
mvn [-s <pad naar instellingen.xml>] [-Dmaven.repo.local=.storage] -f dist.pom.xml-pakket2.

Uitleg van de opties

-s <pad naar instellingen.xml: (optioneel) Als u een instellingen.xml nodig hebt om
volmachtinstellingen te configureren, moet u het pad naar de instellingen.xml specificeren.

●

-Dmaven.repo.local=.storage: (optioneel) Maven zal projectafhankelijkheden en gefabriceerde
plug-ins downloaden bij de bouw van de UI. Deze optie vertelt naar welke map deze
bestanden gedownload zullen worden als u dit wilt controleren. Het standaardgedrag is om ze
te downloaden naar je huisdirectory in .m2/opslagplaats

●

-f dist.pom.xml: (verplicht) Het pad naar het gefabriceerde bouwschrift●

pakket: (verplicht) De te gebruiken bouwdoelstelling.●

Voorbeeld

cd c:\source\xwt-iac

Mvn -s c:\source\xwt-iac\settings.xml -Dmaven.repo.local=c:\source\xwt-iac\repository -f
dist.pom.xml-pakket

Het ingebouwde pakket ligt in target\xwt-iac.zip

Het gebouwde xwt-iac-project installeren

De inhoud van het xwt-iac-pakket moet worden geëxtraheerd naar de uitgezette
ApplicationCenter.war binnen een douane/IAC. Maak een back-up van deze map voordat u dit
pakket installeert.

Windows Padvoorbeeld

C:\CiscoPrimeServiceCatalog\jboss-as-
7.1.1.Final\RequestCenterServer\deployments\RequestCenter.war\custom\IAC

Linux Path-voorbeeld

/opt/cisco/cpsc/jboss-as-
7.1.1.Final/RequestCenterServer/deployments/RequestCenter.war/custom/IAC



   

Gerelateerde informatie

Cisco Intelligent Automation for Cloud●

/content/en/us/support/cloud-systems-management/intelligent-automation-cloud/tsd-products-support-series-home.html?referring_site=bodynav
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