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Introdução

Este original descreve como atualizar a configuração do grupo de tronco de rede usando as
perguntas da ATUALIZAÇÃO SQL no ambiente PCCE.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Empresas empacotadas do Contact Center (PCCE)●

Microsoft SQL●

Componentes Utilizados 

A informação neste documento é baseada nestes componentes:

Rogger●

Peripheral Gateway PG-VRU●

Admin Workstation●

Base de dados histórico AW-HDS●

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.



Problema 

Em uma encenação muito de canto em PCCE, quando você importar a configuração baixa a
configuração prevista não pode corretamente importar ou importado com conflito no controlador
lógico/ID periférico que traça configuração respectiva/específica. Isto podia conduzir às
funcionalidades impróprias no sistema/características.

Referência CSCvg09448 , CSCvc50016 e CSCvf40204 .

Há uma limitação no PCCE onde você não pode executar a configuração através do gerenciador
de configuração de serviço público ou da página CCEADMIN a fim corrigir a informação incorreta.

Exemplo

Considere a tabela do controlador lógico, do grupo de tronco de rede e do grupo de troncos
segundo as indicações da imagem.

Grupo de tronco de rede importado com o LogicalControllerID como 5000 (CUCM) em vez de
5001 (CVP). Devido ao mesmos os IDs respectivos NWTG e TG não foram sabidos pelos dados
do VRU PG e do intervalo das tabelas de Network_Trunk_Group_Half_Hour e de
Trunk_Group_Half_Hour não atualizados ao HDS. Isto afeta os relatórios de desempenho cuic da
porta do ivr que retornam com um relatório vazio.

Solução

Porque você considera a limitação das ferramentas em PCCE atualizar a configuração, exige-se
para atualizar a configuração usando as perguntas da ATUALIZAÇÃO SQL diretamente aos
bases de dados e à sincronização do registador A&B com AWDB.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg09448
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc50016
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf40204


Procedimento

Tome o backup de SQL completo do registador A&B e AWDB A&B para a precaução de
segurança.

1.

https://www.youtube.com/watch?v=VvaKmujEE7E

Mude a partida dos serviços do registador A&B como o manual no controlador do serviço e
pare o serviço.

2.

Mude a partida dos serviços do distribuidor A&B como o manual no controlador do serviço e
pare o serviço.

3.

Execute perguntas este SQL contra o registador Um DB e tome um tiro de tela da saída.4.

select * from Logical_Interface_Controller

select * from Network_Trunk_Group

select * from t_Trunk_Group

Nota: PCCE tem à revelia com o um controlador lógico na configuração baixa. (Assegure
para UCCE)

Execute o subquery no registador A&B DB e assegure-se de que o resultado retorne com
um valor.

5.

select LogicalControllerID from Logical_Interface_Controller where ClientType=13

https://www.youtube.com/watch?v=VvaKmujEE7E


Execute esta pergunta da ATUALIZAÇÃO SQL contra o registador Um DB e assegure-se de
que a pergunta execute com sucesso.

6.

UPDATE Network_Trunk_Group SET LogicalControllerID=(select LogicalControllerID from

Logical_Interface_Controller where ClientType=13) where NetworkTrunkGroupID=5000

Torne a colocar em funcionamento o seleto * de Network_Trunk_Group e confirme a
identificação do controlador lógico actualizada.

7.

Execute a pergunta abaixo da ATUALIZAÇÃO SQL contra o registador B DB e assegure a
pergunta executada com sucesso.

8.

UPDATE Network_Trunk_Group SET LogicalControllerID=(select LogicalControllerID from

Logical_Interface_Controller where ClientType=13) where NetworkTrunkGroupID=5000

Torne a colocar em funcionamento o seleto * de Network_Trunk_Group e confirme a
identificação do controlador lógico actualizada.

9.

Enfie os serviços do registador A e B no controlador do serviço e atualize a partida como
automática.

10.

Comece o serviço do distribuidor A no controlador do serviço e atualize a partida como
automática.

11.

No server AWHDS, vão ao menu de C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start \ programas
\ as ferramentas unificadas Cisco \ ferramentas de administração CCE.

12.

Execute a utilidade de base de dados local da inicialização.13.



Clique o começo segundo as indicações da imagem, e então sim para o mensagem de
advertência e a espera para o resultado.

14.



Execute perguntas este SQL contra o AWDB A e assegure as mudanças actualizadas.15.

select * from Logical_Interface_Controller

select * from Network_Trunk_Group

select * from t_Trunk_Group

Nota: PCCE tem à revelia com um AWSITE, Init LocalDB pode ser executado somente no
AW ativo ou este Mensagem de Erro é recebido quando você executar o Init LocalDB no
lado inativo

A fim fazer o distribuidor B como o lado ativo, pare o serviço do distribuidor A.16.

Comece o serviço do distribuidor B no controlador do serviço e atualize a partida como
automática.

17.

No server AWHDS, navegue ao menu de C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start \
programas \ ferramentas unificadas Cisco \ ferramentas de administração CCE

18.

Execute a utilidade de base de dados local da inicialização.19.

Clique o começo e então sim para o mensagem de advertência e espere até o resultado.20.

Execute perguntas este SQL contra o AWDB B e assegure as mudanças actualizadas.21.

select * from Logical_Interface_Controller

select * from Network_Trunk_Group

select * from t_Trunk_Group

Comece o serviço do distribuidor A no controlador do serviço.22.

Nota: A maioria dos pedidos da alteração de configuração executados através do roteador,
mas as configurações no SQL não são atualizados diretamente. Ele sincronizações à
memória de roteador no intervalo seguinte de ConfigUpdate. Você precisa de esperar até o
intervalo seguinte ou de executar etapa 23 (nenhum impacto).



Execute o get_config do comando no RTTEST e obtenha a informação atualizadas à
memória de roteador.

23.

Navegue a Peripheral Gateway A e B e conecte ao OPCTEST do VRU PG23.

Execute os comandos24.

list_network_trunk_group <NetworkTrunkGroupID> (5000) and

list_trunk_group <VRU Peripheral ID> (5001)

Assegure-se de que você obtenha a configuração actualizado refletida no VRU PG OPC
como mostrado aqui.

26.

Afixe o registador e a atualização AWDB e o resultado OPCTEST, as atualizações
necessárias do intervalo refletem no HDS DB. (Após 30 minutos).

27.

Execute perguntas este SQL e assegure os dados do intervalo actualizados.28.

select * from t_Trunk_Group_Half_Hour where DateTime>'2019-02-14'

select * from Network_Trunk_Group_Half_Hour where DateTime>'2019-02-14'



Rollback

Alcançar a base de dados de logger diretamente e usar comandos update SQL são muito críticos
e sensíveis. O uso impróprio das etapas podia conduzir à perda de dados, à correção etc. dos
dados. É altamente recomendado usar as etapas acima somente à encenação específica com a
recomendação do engenheiro de TAC da Cisco. 

Desde que você recolheu o backup do base de dados SQL (FULL) antes de continuar com as
etapas, você pode usar-se aos arquivos de backup para restaurar o base de dados para superar
a incerteza.

https://www.youtube.com/watch?v=TWQe_CxK9Ik

https://www.youtube.com/watch?v=TWQe_CxK9Ik
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