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Inleiding

Dit document beschrijft hoe Cisco Unified Communications Manager (CUCM)-sporen moeten
lezen met het gebruik van de VLT-software (Cisco Voice Log Translator).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben over CUCM.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op CUCM versies 8.X en hoger en Cisco VLT.

Cisco VLT-installatie

Een van deze besturingssystemen die op een x86-hardwareplatform werken, is vereist voor
ondersteuning van Cisco VLT:

Microsoft Windows: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 7 of●



Microsoft Windows Vista, XP, 2003 of 2000
Linux: Red Hat Linux versie 9 en Red Hat Enterprise Linux AS versie 3.0  ●

Op zowel Microsoft Windows- als Linux-systemen kan de VLT-software draaien als een
standalone toepassing of als een plug-in in het traceringstool, Real-Time Monitoring Tool (RTMT).

Dit document bevat geen informatie over de manier waarop sporen kunnen worden opgezocht en
verzameld. U kunt naar de optie Cisco CallManager Traces instellen voor het gedeelte Technische
ondersteuning van Cisco voor meer informatie naar versie 7.x. Dit geldt ook voor versie 8.x en
hoger.

U kunt de Cisco VLT-software downloaden van de website van Cisco.

Ondersteunde protocollen

De software van Cisco VLT ondersteunt deze protocollen:

H.225 en H.245●

Java-telefonie (JTAPI)●

Media Gateway Control Protocol (MGCP) en Call Associated Signaling (CAS)●

kw.●

Session Description Protocol (SDP)●

Simple Client Control Protocol (SCCP)●

Session Initiation Protocol (SIP)●

Voordelen van Cisco VLT-gebruik

Hier zijn een aantal voordelen van het gebruik van Cisco VLT:

Berichten worden in tabelvorm weergegeven.●

U kunt berichten weergeven voor een bepaalde oproep (zoals geïdentificeerd door de
verwijzing naar de oproep) of voor alle oproepen die betrekking hebben op een bepaald IP-
adres, een bepaalde richting (verzenden of ontvangen), een protocol, een opdracht, een
bericht of een kanaal.

●

U kunt berichten weergeven voor oproepen met gespecificeerde criteria.●

U kunt berichten weergeven door naar de oproep te verwijzen. elk bericht bevat de
showtimestamp, het protocol, het aanroepen van nummer en het aangeroepen nummer.

●

U kunt informatie weergeven over oproepen waarvan het IP-adres, de IP-richting (verzenden
of ontvangen), protocol, opdracht, bericht, aanroep of kanaal een tekststring bevat. 

●

Analyse met Cisco VLT

Open het spoorbestand met Cisco VLT. Hier is een tabelweergave van de sporen met Time-
stamp/Call Ref/Protocol/Calling en de opgeroepen nummers:

/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/10124-cm-trace.html
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/10124-cm-trace.html
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/10124-cm-trace.html
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/10124-cm-trace.html
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/10124-cm-trace.html
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/10124-cm-trace.html
https://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=281941895&softwareid=282074326


Traces kan worden geanalyseerd met een weergaveinstelling die is ingesteld op:

Ruw: Dit geeft de overtrek weer zoals in het bestand.●

Eenvoudige vertaling: Deze weergave corrigeert de tekst en biedt een eenvoudige vertaling.●

Gedetailleerd: Dit geeft de tekst weer en geeft ook een gedetailleerde uitleg voor de
weergave.

●

Raw display

Hier volgt een voorbeeld van een screenshot van het Raw-display van het spoor:



Gedetailleerde verklaring

Hier wordt dezelfde tekst weergegeven met een gedetailleerde uitleg:

Hier volgt een gedetailleerde uitleg van de SDP-parameter en de interpretatie ervan:



Hier is een gedetailleerde uitleg van een H.225-INSTELLING:



   

Opmerking: Raadpleeg de Cisco VLT-gebruikersgids voor meer informatie. 

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cvlt/2_7/english/user/guide/CUCM_BK_C7CA680A_00_cisco-vlt-user-guide-279.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cvlt/2_7/english/user/guide/CUCM_BK_C7CA680A_00_cisco-vlt-user-guide-279.html
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