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Inleiding

Dit document beschrijft een methode die wordt gebruikt om kleine segmenten van inhoud te
testen.

Opmerking: dit is niet de enige methode, maar wel een handige.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Tidal Enterprise Orchestrator 2.1.2 of hoger. De
gebruiker moet een algemene kennis hebben van concepten voor het ontwerpen en
programmeren van processen.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Begin- en eindpunt

Een makkelijke manier om segmenten van inhoud te testen (net zoals een segment van code) is
om een begin- en eindpunt te gebruiken. Klik in de proceseditor op de werkbalk (links) en ga naar

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


   

het tabblad Logic om deze twee onderdelen te vinden. Sleep beginpunten in de inhoud om een
startpunt te maken. U kunt ook de "voltooide" component slepen en neerzetten (eindpunt). U kunt
"voltooid" wijzigen om iets anders te zijn, als de situatie dat vereist.

Vanaf begin punt starten

Nadat u het beginpunt hebt genoemd en het eindpunt na het juiste deel van de inhoud hebt
geplaatst, kunt u het proces ad-hoc uitvoeren en het juiste startpunt selecteren in het ad-hoc
menu. Hierdoor kan de inhoud alleen vanaf dat beginpunt tot het eerste eindpunt worden
uitgevoerd.

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Tidal Enterprise Orchestrator-adapter: Kleine segmenten van inhoud testen
	Inhoud
	Inleiding
	Voorwaarden
	Gebruikte componenten
	Conventies

	Begin- en eindpunt
	Vanaf begin punt starten

	Gerelateerde informatie


