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Introdução

Este original descreve o procedimento para alterar Cisco unificado exprime a programação portal
da remoção do base de dados (CVP) (DB) quando o console das operações (OAMP) é não
disponível.

Contribuído por leus Xia de Tian e por Pavan Davé, engenheiros de TAC da Cisco.

Requisitos

 Cisco recomenda-o tem o conhecimento destes assuntos

Cisco unificou o CVP●

Método preferido quando OAMP estiver disponível

Etapa 1. Selecione o server do Gerenciamento de dispositivos > do relatório CVP.



Etapa 2. Selecione um server do relatório.

Etapa 3. No indicador da configuração do servidor do relatório da edição, selecione o menu de
administração da base de dados na barra de ferramentas, a seguir selecione a supressão dos
dados.

Etapa 4. No server do relatório - A página da supressão dos dados, muda o momento de retenção
de dados para cada categoria de dados.

Etapa 5. Selecione as horas e os minutos para executar a remoção cada dia.  Isto define o
momento para a remoção (noturna) preliminar e ajusta a remoção do meio-dia para executar 12
horas mais tarde.

Etapa 6. Selecione a salvaguarda & distribua-a.



Mude a remoção DB sem OAMP

O server do relatório CVP cria um arquivo de lote cvppurge.bat de Windows que execute um
código da parte posterior das Javas para começar o processo da remoção DB. Este arquivo é
ficado situado em C:\Cisco\CVP\bin.

Este arquivo de lote é programado para ser executado através do planificador de Windows em
cada server individual do relatório CVP. O server do relatório é dado dois tarefas de planificador
de Windows, CVPDBMidDayPurge e CVPDBNightlyPurge. Cada tarefa corresponde à remoção
do meio-dia e às atividades noturnas da remoção mencionadas respectivamente na etapa 5 das
etapas normais da programação DB.

MidDayPurge e NightlyPurge usam o mesmo arquivo cvppurge.bat contudo, parâmetros



diferentes alimentam no arquivo de lote para atividades diferentes da remoção.

O tempo da remoção DB pode ser mudado com as tarefas de planificador de Windows em cada
server invidual do relatório CVP.
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