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Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Tenho um cluster VCS. Como configuro meus endpoints para se registrar nela?

A. Quando o VCS é configurado como parte de um cluster com um ou mais colegas (também
conhecidos como Alternativas), os endpoints precisam poder acessar outros colegas se o VCS
principal não estiver disponível. O protocolo H.323suporta esse processo de reregistro de failover
automaticamente, mas o SIP não.

A forma como você deve configurar seus endpoints e gravaçõesde DNS depende do protocolo e
da funcionalidade suportada por seus endpoints.

Processo de registro inicial (endpoints SIP e H.323)

Em ordem de preferência, para fornecer resiliência da conectividade de endpoints a um cluster de
VCSs, recomenda-se o uso dos seguintes métodos de registro para endpoints SIP e H.323:

Registros SRV de DNS:se o endpoint suportar SRV de DNS, configure um registro SRV de
DNS para o nome DNS do cluster, dando a cada peer de cluster um peso e prioridade iguais.
O endpoint deve ser configurado com o nome DNS do cluster. Na inicialização, o endpoint
emite uma solicitação SRV de DNS e recebe de volta os endereços de cada peer de cluster.
Em seguida, ele tentará se registrar em cada peer separadamente.

●

Rodízio DNS:se o ponto final não suportar SRV DNS, configure um registro DNSA para o
nome DNS do cluster e configure-o para fornecer uma lista redonda de endereços IP para
cada cluster. O endpoint deve ser configurado com o nome DNS do cluster. Na inicialização,
o endpoint executa uma pesquisa de registro A de DNS e recebe de volta um endereço de
um peer retirado da lista round-robin.O endpoint tentará se registrar nesse peer. Se esse peer
não estiver disponível, o endpoint executará outra pesquisa de DNS e o servidor responderá
com o próximo peer na lista. Isso é repetido até que o endpoint se registre com um VCS.

●

Endereço IP estático:se o cluster não tiver um nome DNS, configure o endpoint com o
endereço IP de um dos peers. Na inicialização, o endpoint tentará se registrar no VCS nesse
endereço. Se o VCS não responder, o endpoint continuará tentando o mesmo endereço em

●



   

intervalos regulares.

Endpoints H.323: falhas de conexão
Para cada método de registro listado acima, ao registrar-se no VCS, o VCS responde com uma
lista H.323 Alternate Gatekeepers contendo os endereços dos membros do VCSclusterpeer. Se o
endpoint perder a conexão com o VCS, ele selecionará outro peer na lista Gatekeepers
alternativos e tentará se registrar novamente nesse VCS.

Endpoints SIP: falhas de conexão

Como os endpoints SIP se comportam se perdem conexão com seu VCS principal dependendo
do método de registro inicial:

Registros SRV DNS: o endpoint usa a entrada SRV de DNS para encontrar um novo VCS
para registrar novamente.

●

Rodízio DNS: o endpoint executa outra pesquisa de DNS para encontrar um novo VCS para
registrar novamente (o servidor DNS que fornece o próximo peer VCS na sequência de
rodízio).

●

Endereço IP estático: o endpoint continuará tentando se registrar no mesmo VCS até que ele
seja acessível novamente.

●

Para obter informações mais detalhadas sobre como configurar endpoints para trabalhar com um
cluster VCS, consulte o Guia de implantação de "Criação e manutenção de cluster" (número de
documento D14367).
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