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Introdução
Este documento descreve a alteração de capacidades da origem de dados do server de
informação de Cisco (CI).

Onde devo eu personalizar capacidades da origem de dados?
Há 2 lugares em nossa instalação do servidor onde as mudanças feitas sob encomenda podem
ser feitas:
<install dir>/apps/dlm/<adapter type>/conf/<adapter name>.capabilities
ou
<install dir>/conf/adapters/system/<adapter name>/<adapter name>_values.xml

Por que há dois lugares para fazer isto no meu instala?
<install dir>/apps/dlm/<adapter type>/conf/<adapter name>.capabilities
éo trajeto do legado onde as alterações do usuário poderiam ser feitas.
Isto é pretendido ser posto em fase - para fora no futuro, tbd. É ainda inteiramente - funcional
agora.
<install dir>/conf/adapters/system/<adapter name>/<adapter name>_values.xml
éo lugar preferido?a geração. A informação de configuração é armazenada aqui no formato do
xml.

Que método devo eu escolher fazer minhas mudanças?
As mudanças feitas no lugar do 2nd-gen sobrevivem à elevação/migração/ao remendo e sejam

incluídas igualmente em exportações do arquivo .car.
Este é o lugar preferido para fazer suas mudanças.
Também, observe que há um trajeto para cada adaptador que você vê no estúdio UI, ao criar uma
origem de dados nova.
Você pode visar o adaptador que exato você quer alterar.
As mudanças feitas no sistema de legado estão perdidas durante elevações principais quando
você migra a um novo instala.
Aquelas mudanças não são realizadas na exportação do arquivo .car.
O remendo da instalação igualmente faz com que as mudanças aos arquivos .capabilities sejam
abandonado devido ao versioning destes arquivos .capabilities.
Além, os vários arquivos versioned .capabilities podem ser desconcertantes e poderiam contribuir
ao erro de usuário.

Por que devo eu ser incomodado com o sistema de legado?
Ao pesquisar defeitos e ao experimentar, é mais fácil editar a linha-por-linha textos nos arquivos
.capabilities, um pouco do que editam ou compõem os elementos novos do xml nos arquivos do
.xml dos valores. É igualmente mais fácil ler através dos arquivos .capabiliites se você está
tentando pesquisar e testar as capacidades novas que você quer desenvolver você mesmo.
Uma vez que você chega em uma solução, a seguir compõe os elementos do xml necessários
para a adição no arquivo values.xml para a permanência.

