
Pesquise defeitos a falha no login do Jabber
depois que IM unificado e presença (IM& P)
mudança ou IM do domínio esquema de
endereço. 
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Introdução

Este problema do describesa do documento encontrado onde o Jabber é incapaz de entrar depois
que uma repartição do server ou do serviço do roteador XCP parada/começo.

Problema

Se há uma exigência recarregar os Nós IM&P que seguem um Domain Name muda, ou os
parar/começo o serviço do roteador XCP devido a uma mudança IM do esquema de endereço, o
início de uma sessão dos clientes do Jabber pode falhar com “não pode comunicar-se com o erro
do server”.

Passos de Troubleshooting

A fim pesquisar defeitos este problema, verifique estes pontos:

1.     Se há uns Nós múltiplos IM&P no conjunto, verifique o dbreplication no modo de CLI do nó
principal IM&P e assegure-se de que o estado mostrando “(2) Setup terminado”:

admin:utils dbreplication runtimestate

Cluster Detailed View from IMP01 (2 Servers):  

PING            DB/RPC/      REPL.         Replication   REPLICATION SETUP

SERVER-NAME         IP ADDRESS              (msec)          DbMon?       QUEUE          Group

ID      (RTMT) & Details

-----------         ----------              ------          -------      -----          --------

---    ------------------

IMP01               x.x.x.1                 0.032           Y/Y/Y          0           

(g_3)          (2) Setup Completed

IMP02               x.x.x.2                 0.340           Y/Y/Y          0           

(g_5)          (2) Setup Completed 

2.     Assegure-se de que em nós IM&P, o serviço do comedoiro da conexão XCP e o serviço de
autenticação XCP estejam no estado começado. 



Escolha diagnósticos > Troubleshooter do Troubleshooter >XCP do sistema e verifique que todos
estão tiquetaqueados. 

3. Enfie o serviço do comedoiro da conexão de Cisco XCP e o serviço de autenticação de Cisco
XCP manualmente no CLI se os serviços não são enfiados já.  

admin:utils service start Cisco XCP Authentication Service

admin:utils service start Cisco XCP Connection Manager 

Nota: Quando você para o roteador de Cisco XCP, todos os serviços da característica XCP
estão parados automaticamente.

Para um IM e uma distribuição de serviço básicos da presença, os seguintes serviços têm que ser
girados sobre:

•              Proxy do SIP Cisco

•              Motor da presença de Cisco

•              Gerenciador de conexão de Cisco XCP

•              Serviço de autenticação de Cisco XCP

Link de referência:

Configuração e administração do IM e serviço da presença no gerente das comunicações unificadas de Cisco, liberação 10.5(2)
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