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Pessoal bom dia! 

Tive esses mesmos problemas que vocês estão tendo, não sei se vocês perceberam mais o 
tempo de boot do servidor deve ter aumentado consideravelmente após a instalação do EPM. O 
que ocorre é que em função de uma funcionalidade existente no EPM e sem utilização, que é o 
[b]Ação ao atingir limite de consumo:[/b] surgiu a necessidade de se criar uma tabela chamada[b] 
epm bandwidth[/b] dentro do banco de dados EPM. 

Verifiquei que no MYSQL banco de dados EPM existente uma tabela epm_bandwitdh que 
possui um tamanho muito grande, motivo pelo qual causa esss certo retardo na inicialização do 
servidor bem como lentidão em quase todas as funcionalidades do EPM. 

COMO CORRIGIR? 

Acessar o MySql em Add-nos e em seguida phpMyAdmin 4 

 

Efetuar o login no phpMyAdmin, digitando o usuário e a senha e em seguida executar. 
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Ao logar verá a seguinte tela 

 

Verifica o tamanho do banco de dados antes de executar a linha abaixo 

 

Clique sobre o nome do banco de dados em questão (EPM) em seguida clique na aba SQL e no 
espaço em branco execute o seguinte comando TRUNCATE epm_bandwitdh e em seguida executar 
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Vem a pergunta de confirmação, basta apenas clicar no OK. 

 

Confirmação de deleção das informações 

 

Em seguida reboot o servidor e verifique se a lentidão da inicialização terminou e se as baixas 
e/ou outras ações foram normalizadas. 

 


