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Inleiding

Dit document beschrijft hoe Opnames zoeken en beheren via de CLI van Media Sens. Opnames
kunnen alleen worden opgevraagd via de MediaSense Application Programming Interface (API),
met een toepassing zoals Zoeken en Spelen of een toepassing van een derde partij. Er zijn echter
scenario's waarin MediaSense CLI nuttige informatie kan verstrekken over het opnemen van
metagegevens. 

Bijgedragen door Cisco TAC-engineers.

Probleem

Er zijn gevallen waarin de CLI gemakkelijk kan worden gebruikt om informatie over opnames te
vinden. Er zijn enkele gemeenschappelijke operaties die bijzonder nuttig zijn:

Vind een opname met bekende datum en tijd●

Totale telling van opnames zoeken●

Grafiek van gesnoeide opnames zoeken●

Opnames van storingsoproepen verwijderen ●

Oplossing

MediaSense staat u toe om metagegevensbestanden via CLI te vragen. Meld u aan bij Media
Sense server via Secure Shell (SSH) met platform Administrator-account. Gebruik de opdracht
lopen ora_sql met de naam van de database die u wilt gebruiken, namelijk meta. Merk op dat de
SQL query moet worden omgeven door dubbele quotes.

De tabel waarin alle opnamesessies worden opgeslagen, wordt OpnameSession genoemd. Deze
tabel heeft verschillende kolommen. Hier zijn de namen en beschrijvingen van belangrijke
kolommen:

kolom beschrijving



knuppel Een unieke MediaSense identifier voor een opname.  Dit is de sessie-ID voor een opname,
zoals gezien in Zoeken en Spelen en via de API-service.

begintijd De tijd dat de opnamesessie begon, in elke tijd (milliseconden sinds 1-1970).
duur Lengte van de registratiesessie in milliseconden.

toestand

De definitieve status van de opname.
1 = ACTIEF
2 = GESLOTEN_NORMAL
3 = CLOSED_FOUT
4 = VERWIJDERD
5 = INITIALISERING
6 = UPLOADEN
7 = VERWERKING
8 = INVOER

server De MediaSense knooppunt-ID waar de SIP-signaleringscommunicatie is verwerkt.
reserveren De MediaSense knooppunt-ID waar deze opname is opgenomen en opgeslagen.

radicaltype  Een waarde van 1 geeft aan dat de opname is gestart door CUCM. Een waarde van 2 geeft
CUBE aan.

ccide In CUBE forking is CCID van de gateway opgenomen in het SIP-bericht en opgeslagen in
deze metadata.  Kan worden gebruikt om opnames te correleren met gateway-oproepen.

afstandsbediening Het CUCM of CUBE waar de opname werd gestart. Het eerste SIP-INVITE werd vanuit dit
onderzoektijdvak verzonden.

foutcode

In versie 11 geïntroduceerd om de service te verbeteren.  CLOSED_FOUT opnames
hebben nu een specifieke foutcode die een aanwijzing geeft voor de oorzaak van de fout. 
1 = ONBEKEND
2 = MEDIA_SERVER_FOUT
3 = MEDIA_SERVER_TIMEOUT
4 = SIP_SIGNALING_FOUT
5 = SIP_CANCEL_ONTVANGEN
6 = NO_MEDIA_ONTVANGEN
7 = GEORFANTEERD
8 = NIET ONDERSTEUND_CODEC
9 = MEDIA_FORMAT_FOUT

verwijderbaar  -

opgeslagen Deze kolom is ingesteld op True voor elke opname die is gearchiveerd met SFTP met
behulp van een basisarchiveringsfunctie.

foutloos - 

Stap 1. Zoek een opname met een bekende datum en tijd. 

Om een opgenomen oproep op 6 februari te laten afspelen, begon bijvoorbeeld tussen 18:00 en
18:10 in Greenwich Mean Time (GMT) -5.

Eerst moet de tijd in milliseconden worden omgezet in Unix/Epoch timestamps. Naviagte aan
http://www.epochconverter.com/ of gebruik een soortgelijk gereedschap om Unix-tijd te verkrijgen.

In het voorbeeld na conversie zijn de tijdstempelwaarden 1391727600000en 1391728200000.

Start deze opdracht:

run ora_sql meta "selecteer een joch uit een opnames waar de begintijd tussen 139172600000 en
1391728200000"

Met dit kind voert u deze opdracht uit:

http://www.epochconverter.com/


Draai ora_sql meta "selecteer pad, protocol, poort, nodeid van opnamerestuel waar
kind="<yourpkidfromabove>""

Gebruik dit pad en knooppuntID op de locatie van de opname. u kunt de URL formuleren die nodig
is om de audio vanuit het opgegeven pad te bespoedigen. 

Bijvoorbeeld: rtsp://<IP Address of NodeID Return>/<path Geeft terug>.

  

Stap 2. Fijnste totale aantal opnames.

Deze opdracht geeft totale telling van opnames die in MediaSense server worden gepresenteerd.

Draai ora_sql meta "Select count(*) from opingsessie"

Stap 3. Aantal geprunde opnamen zoeken.

Om het totale aantal gesnoerde opnames op een mediaanslogger te ontdekken gebruik deze
opdracht met Unix tijdstempel:

run ora_sql meta "select count(*) from opingsessie Where state='4' and startdatetime <
1460572844000"

Stap 4. Verwijdert foutmelding uit MediaSense.

Het pune beleid werkt alleen op succesvolle geregistreerde oproepen. Daarom is het nodig om
opnames van de foutmelding handmatig te verwijderen.

Volgens MediaSense is elke succesvolle oproep een oproep die media heeft opgenomen. Als één
spoor werd geregistreerd en er geen Real-time Transport Protocol (RTP) werd ontvangen voor de
andere baan, wordt de oproep beschouwd als CLOSED_NORMAL. Deze oproep wordt gezien als
een succesvolle oproep, aangezien er media zijn voor de oproep.

Pruning is een activiteit die klaring van oude opnames probeert om een manier voor nieuwe op de
schijf te maken.

Wanneer een vraag met een FOUT eindigt, heeft het in wezen geen gegevens die zijn



geregistreerd. ( d.w.z. er zijn geen media opgenomen en er is dus geen reden om die opname te
verwijderen ) .

Dus de metagegevens voor fouten worden niet verwijderd uit MediaSense als onderdeel van het
pruning-proces. Ze blijven gezien worden in MediaSense Search en Play.

Hier is een voorbeeldafbeelding van MediaSense Search & Play (gesorteerd met oudste naar
nieuwste), alle fout opname is aanwezig en niet gecomprimeerd.

Als u nu metagegevens voor fouten wilt verwijderen, kan MediaSense API worden gebruikt om dat
vereiste te bereiken.

De naam van API is DeleteSessions en hier wordt gebruik gemaakt van een steekproef (sessies
kunnen een lijst zijn). U kunt de MediaSense Development Guide raadplegen voor meer
informatie.

/content/en/us/support/customer-collaboration/mediasense/products-programming-reference-guides-list.html


Start deze opdracht om de opnamesessie volledig te verwijderen van MediaSense. Dit kan
worden gedaan om één sessie of een lijst met sessies te verwijderen. 

Start deze opdracht om foutsessies te vinden

admin:run ora_sql meta "selecteer kind uit opnames waar staat='3'"

Om de uitvoer op het scherm te beperken en slechts 10 opnames tegelijkertijd te bekijken, voert u
deze opdracht uit:

admin:run ora_sql meta "selecteer LIMIT 10 joch uit opnames waar state='3'"

 Gebruik de instructies in Stap 4 om de metagegevens voor foutopnames te verwijderen.
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