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Este documento descreve como os macro são usados para retornar os dados de um sistema em
vários formatos. Testam não somente as circunstâncias e traçam os dados do carregador da
interface gráfica de usuário (GUI) ou do volume entrado aos vários elementos no sistema
(conjuntamente com gabaritos de configuração) mas são usados igualmente para alcançar os
dados em etapas dos trabalhos e do assistente.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Gerenciador de domínio das comunicações unificadas de Cisco (CDM unificado) 10.6.X●

Gerentes das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) 10.5.2 ou mais atrasado●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Que modelo apoia macro?

No general todo o Cisco unificou macro do uso dos modelos CDM dentro de seus trabalhos. Todo
o gabarito de configuração (CFT), a política da exibição de recursos (FDP), etc. que estão já
disponíveis em Cisco hospedaram a solução da Colaboração (HC) admin ou o fornecedor que a
conta admin pode ser mudada no sistema da produção, isto incluem o uso dos macro nestes
FDP/CFT. O CFTs pode ser clonado do SYS a sys.hcs.Provider e ser alterado a fim cumprir os
requisitos de cliente. Algum muda feito sem a criação do clone em uma mais baixa hierarquia, ele
será perdido durante uma elevação.

Não cada modelo aceita macro entrada através programa do aplicativo relação fn.evaluate,
como então CFT avalia o macro e usa o valor. Além disso, um cliente pode executar um macro
com ou sem a avaliação a fim cumprir os requisitos de cliente



Exemplo de configuração: Campo CFT sem avaliação do macro
do campo

Início de uma sessão como o usuário do hcsadmin●

Pão ralado a sua hierarquia do fornecedor●

Segundo as indicações da imagem, navegue ao gerente > ao gabarito de configuração do
papel e procure então por um molde CFT que precise de ser personalizado

●

Segundo as indicações da imagem, selecione o CFT e clone-o para mostrá-lo acima a nível
do fornecedor

●

Abra o CFT novo●



Agora segundo as indicações da imagem, adicionar seu macro sem avaliação. No exemplo,
um macro no nome de diretório de Ldap é aplicado

●

Nesta encenação, o campo é avaliado simplesmente com base em índices macro. Por exemplo, o
nome de diretório de Ldap no molde do usuário do gerente das comunicações unificadas de Cisco
(CUCM) CFT: {{macro.HcsDpCustomerName}} - LDAP, tomará o campo de CustomerName da
tupla apropriada de BaseCustomerDAT (HcsDpCustomerName) e da aderência? LDAP nele
apesar do que é passado no contexto da entrada (da carga API/bulk) para esse campo.  

Exemplo de configuração: Campo CFT com avaliação do macro
do campo

A avaliação macro é entrada através das folhas da carga do volume do API's/, ele é apoiada por
determinados campos dentro do MAIS CFT. Além disso, esta avaliação é apoiada mais somente
se o atributo CFT inclui fn.evaluate encaixado no contexto da entrada.

Por exemplo, o campo de descrição de HcsCucPartitionCFT da lista compilada dos xls apoiará a
avaliação como o comando fn.evaluate é passado no teste de entrada. 



Neste caso, um solicitante API podia povoar este campo com um macro encaixado como:
Descrição para {{input.PartitionItem.description}}; tendo por resultado um valor da descrição para
ThisExamplePartitionItem que supõe o == “ThisExamplePartitionName” PartitionItem.description.

Sem o fn.evaluate encaixado (a parte crucial em apoiar os macro encaixados), o campo de valor
resolverá simplesmente como considerado originalmente -- Descrição para
{{input.PartitionItem.description}}.

No exemplo anterior, se um quer permitir a avaliação no campo de nome será necessário alterar
dentro o macro {{fn.evaluate input.PartitionName.Data}}.  

Esta planilha fornece um inteiro

Como verificar corretamente a função macro?

Início de uma sessão como o sysadmin●

Lance o avaliador macro●

O avaliador macro pode ser usado para avaliar macro ao executar o macro à hierarquia correta.
Por exemplo, o macro do telefone a nível do local mostrará os telefones fornecida no local,
segundo as indicações da imagem.


