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Introduction

Este documento explica a solução recomendada para a mensagem de erro do Music On Hold
(MOH) que você pode receber quando tenta acessar o MOH.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico: Cisco Unified Communications Manager.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Unified Communications Manager:



The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Mensagem de erro

A pasta MOH não foi encontrada no diretório (\\x.x.x.x\TFTPPATH)

A pasta MOH não foi encontrada no diretório (\\x.x.x.x\TFTPPATH) especificado pelo parâmetro
do serviço de tradução de áudio MOH "DefaultTFTPMOHFilePath".

Esta mensagem de erro pode ser exibida quando você tenta acessar o MOH:

Resolução

Conclua estes passos:

Em CallManager Administration, clique em Service > Service Parameters e escolha o
servidor.

1.

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


Escolha o serviço Cisco MOH Audio
Translator.

2.

Nessa página, verifique o valor do campo Default TFTP MOH File Path e corrija o endereço
IP do caminho. Se o valor do parâmetro do Caminho de arquivo TFTP padrão tiver o
endereço IP do servidor (\\<endereço ip>\TFTPPATH), e se o mohaudiosource.asp fizer uma
pesquisa pelo nome do host, ele não resolverá o endereço IP. Você deve usar o valor do
parâmetro \\<serverNAME>\TFTPPATH para o Caminho do arquivo TFTP
padrão.

3.



Repita as etapas de 1 a 3 para quaisquer outros CallManagers que você tenha na
lista.Observação: é normal que o serviço Cisco MOH Audio Translator não esteja disponível
para um CallManager.

4.

Não é possível carregar o arquivo de áudio MOH

Observação: se você tiver um cluster de Cisco CallManagers com dois ou mais servidores,
certifique-se de carregar também o arquivo de áudio MOH em todos os assinantes em que o
serviço de aplicação de transmissão de mídia de voz IP estiver ativo.

Erro: Espaço em disco insuficiente para transcodificar o arquivo de áudio

Quando tento carregar o ficheiro de áudio MOH, o CallManager apresenta um erro: Não há
espaço em disco suficiente para transcodificar o arquivo de áudio.

Resolução

Esse problema pode ser resolvido dessa forma.

Reinicie o CallManager para limpar todos os arquivos temporários e permitir que você
carregue os arquivos MOH. Se uma reinicialização não for possível, tente a próxima solução.

●

Exclua os arquivos de áudio MOH não utilizados pela página de administração do CCM e
tente carregar os arquivos MOH. Se essas etapas não resolverem o problema, tente a
próxima solução.

●



Reúna todos os arquivos de rastreamento de serviço por um período de duas ou mais horas
(do servidor do qual você carrega o arquivo MOH) e escolha Excluir arquivos de log coletados
do servidor na janela final da janela de diálogo Coletar arquivos RTMT. Isso limpa o espaço
ocupado pelos arquivos de rastreamento no disco rígido.

●

Estas etapas ajudam a carregar o arquivo MOH no servidor do CallManager.

Erro: Não é possível transcodificar o arquivo: Não é possível conectar o filtro de
codificação MOH ao gráfico de filtro

Quando você tenta importar o arquivo de áudio MOH, o CallManager apresenta este erro:

Input File Name: abcd.vox

Error Code: 8

Error Text: Unable to transcode file: Unable to connect MOH Encode

   filter to filter graph.

Result: Translation Fail

Esse problema ocorre quando o arquivo de áudio que você deseja usar como fonte de áudio
MOH está em um formato diferente do formato de arquivo .wav ou .mp3. Os formatos .wav e .mp3
são os únicos formatos de arquivo recomendados para uso com o Cisco CallManager.

Nota: Se quiser usar um áudio gravado ou ao vivo, como MOH, é necessária uma placa de som.
Este mecanismo permite usar rádios, CD players ou qualquer outra fonte de som compatível. O
Cisco CallManager Release 3.3(5) e 4.x com Microsoft Windows 2000 (OS 2000 versão 2.7 ou
posterior) suporta a placa de som iMic USB da Griffin Technologies. Este dispositivo é suportado
em todos os servidores Cisco MCS-78xxH ou MCS-78xxI com um processador de 3,0 GHz ou
superior. Alguns servidores MCS também suportam o conversor de áudio digital USB P-800 da
Telex Communications, que requer Windows 2000.2.5 ou posterior.

Resolução

Para resolver esse problema, converta o arquivo de áudio para o formato .wav ou .mp3 e coloque
o arquivo em C:\Program Files\Cisco\MOH\DropMOHAudioSourceFilesHere. Agora, adicione a fonte de
áudio MOH e insira o arquivo. Você pode importar o arquivo sem nenhum erro desta vez.

Erro: Falha no download do arquivo MOH - Mensagem de erro de falha de
solicitação de download no registro de eventos do Callmanager

Esse problema ocorre quando o aplicativo de transmissão de mídia do servidor MOH não
consegue acessar o arquivo do TFTP.

Resolução

Para resolver esse problema, execute estas etapas:

Vá para Service > Service Parameter.1.
Escolha Default TFTP MOH File Path em Music on Hold (MOH) audio translator service
(Caminho de arquivo MOH TFTP padrão) e verifique se ele aponta para o servidor correto.

2.

Escolha IP Voice Media Streaming App (IPVMA) para o mesmo servidor e certifique-se de3.



que o endereço do servidor TFTP configurado seja o servidor que contém os arquivos de
áudio do aplicativo de transmissão de mídia em seu caminho TFTP (c:\program
files\cisco\tftppath\).
Se o problema ainda persistir, tente reiniciar o serviço de tradutor de áudio IPVMA e MoH no
Cisco CallManager.

4.

O MOH não funciona após a atualização

O MOH para de funcionar após uma atualização de um roteador Cisco para 15.0.1M4, 15.1(2)T1
ou 151-3.T.

Resolução

Solução 1

Adicione o comando no ip cef no modo de configuração global para desativar o CEF:

Router#configure terminal

Router(config)#no ip cef

Observação: isso pode afetar o desempenho do roteador e a funcionalidade das configurações
dependentes de CEF.

Solução 2

Ative o fluxo de duplex nos parâmetros de serviço do Cisco CallManager. Esse parâmetro de
serviço determina se a música em espera (MOH) usa fluxos de áudio duplex (bidirecionais) ou
simplex (unidirecionais). Você pode configurar um destes valores para este parâmetro de serviço:

Verdadeiro—Defina este parâmetro como Verdadeiro para configurar a conexão para mídia de
transmissão duplex quando MOH for usado. Como determinados firewalls e dispositivos NAT
exigem fluxos de áudio duplex, essa opção facilita a interoperabilidade com esses produtos.

●

Falso —Defina esse parâmetro como Falso para configurar a conexão para mídia de
transmissão simplex quando MOH for usado. O valor padrão especifica False.

●

No Cisco CallManager Administration, vá para Service > Service Parameters para acessar os
parâmetros de serviço para definir o parâmetro de serviço Duplex Streaming Enabled. Escolha o
servidor onde o aplicativo Cisco CallManager reside. Na janela Cisco CallManager Service
Parameters Configuration, vá até a seção Clusterwide Parameters (Serviço) para configurar o
parâmetro Duplex Streaming Enabled.

Isso não causa o mesmo impacto no desempenho que a desativação do CEF no gateway de voz.
Há uma diferença mínima de sinalização para esta transmissão duplex ativada, para MOH.

Consulte o bug da Cisco ID CSCtl21854 (somente clientes registrados) para obter mais
informações.

Informações Relacionadas

 https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCtl21854
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


   

Alterar o diretório MOH padrão●

Falha do CallManager ao carregar arquivos de fonte de áudio MOH grandes●

Ajuste do volume de música em espera do CallManager●

Suporte à Tecnologia de Voz●

Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas●

Troubleshooting da Telefonia IP Cisco ●
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