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Introduction

Este documento descreve como configurar uma rota de sobrecarga em um Cisco Video
Communications Server (VCS) quando você tem capacidade de largura de banda IP limitada
entre locais ou quando deseja se proteger contra falhas de rede IP. A rota de estouro através de
um gateway ISDN é usada se uma nova chamada for feita e a chamada não puder ser feita
através da conexão de rede IP.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do Cisco VCS.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco VCS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.



Informações de Apoio

Este documento explica como usar um script CPL (Call Processing Language) para priorizar rotas
de chamadas de modo que:

Se houver largura de banda IP suficiente para a chamada, o Cisco VCS roteará a chamada
pelo IP.

●

Se não houver largura de banda IP suficiente para a chamada, o Cisco VCS roteia a
chamada por meio de um gateway ISDN.

●

Este diagrama ilustra as decisões de rota do Cisco VCS de acordo com os comportamentos
acima mencionados:

Essas suposições são usadas para o exemplo descrito neste documento:

Há um Cisco VCS no qual o endpoint 91xx está registrado (VCS 91xx).●

Há outro Cisco VCS no qual o endpoint 92xx está registrado (VCS 92xx).●

Para acessar o endpoint 92xx através do gateway ISDN, o VCS 91xx deve prefixar o número
92xx com 810002.

●

Configurar

Nesse cenário, o VCS 91xx é configurado com uma Zona de Vizinhos que corresponde ao VCS
92xx e roteia chamadas pela rede IP para o VCS 92xx. Este é o processo que ocorre neste



cenário:

O gateway ISDN se registra com o gateway VCS 91xx através de um registro de prefixo do
810002:

1.

Um pipe é definido que especifica a capacidade total de largura de banda do link IP do VCS
91xx para o VCS 92xx. Esse pipe é aplicado a todos os links que podem fornecer chamadas
para a Zona Vizinha 92xx. Se as chamadas para a Zona Vizinha 92xx que excederem o
limite de largura de banda total, elas falharão. Além disso, se as chamadas forem feitas para
a Zona Vizinha 92xx e o link IP estiver inoperante, as chamadas falharão.

2.

Um script CPL é aplicado ao Cisco VCS que adiciona o prefixo 810002 ao número 92xx e a
chamada é feita novamente se uma chamada para a Zona Vizinha 92xx falhar.

3.

O gateway recebe chamadas com o prefixo 810002 e as encaminha com base em sua
própria configuração de plano de discagem.

4.

Este é o script CPL que roteia chamadas através do link IP se houver capacidade e através do
gateway se a chamada não for roteada através do link IP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>



<cpl xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:cpl"

xmlns:taa="http://www.tandberg.net/cpl-extensions"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:cpl cpl.xsd">

<taa:routed>

<address-switch field="destination">

<address regex="92..">

<!-- Proxy call to original 92xx destination -->

<proxy>

<failure>

<!-- Call failed for some reason, try again using

the locally registered gateway -->

<taa:location clear="yes" regex="(92..)" replace="810002\1">

<proxy/>

</taa:location>

</failure>

</proxy>

</address>

</address-switch>

</taa:routed>

</cpl>

Esse arquivo CPL deve ser carregado através da interface da Web. Conclua estes passos para
carregá-lo:

Navegue até Configuração do VCS > Política de chamada > Configuração.1.

Navegue até este arquivo CPL na seção Arquivos de política.2.

Clique em Carregar arquivo.3.

Explicação do script CPL

Aqui está uma explicação detalhada do script CPL:



Tip: Para obter informações adicionais sobre o uso de scripts CPL, consulte o Guia do
Administrador do Cisco VCS apropriado para sua versão específica e procure a referência
CPL no
seção Apêndices.
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Configuração de largura de banda de downspeed

Em um cenário que envolve um link IP com 128 kbps disponíveis, por exemplo, e uma nova
chamada solicita uma largura de banda de 384 kbps, você pode ajustar a configuração de largura
de banda do Cisco VCS para decidir se a chamada é baixada para 128 kbps e roteada pelo link
IP ou transbordada para o gateway.

Para acessar a configuração de largura de banda, use a interface do navegador da Web e
navegue até Configuração do VCS > Largura de banda > Configuração.

Se o modo Total de downspeed estiver definido como On, a chamada no cenário anterior será
baixada e colocada sobre o link IP. Se o modo Total de downspeed estiver definido como
Desativado, a chamada para o link IP falhará, o número discado será prefixado e a chamada será
encaminhada através do gateway ISDN.

Tip: Para obter informações adicionais sobre a configuração do Cisco VCS, consulte o Cisco
VCS Administrator Guide apropriado para sua versão específica.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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