Perfis do SORVO em casos do uso comum da
empresa do CUBO
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Introdução
Este documento descreve como usar a ferramenta de teste do perfil do Session Initiation Protocol
(SIP) que está disponível para o uso em Cisco.com. Os perfis do SORVO são usados a fim
manipular a informação de cabeçalho nas mensagens do SORVO. Podem igualmente ser usados
para fazer mudanças no protocolo session description (SDP), que é usado para negociar media.

Pré-requisitos
Requisitos
A informação neste documento é baseada de série da geração 1 (2800/3800) ou da geração 2 do
roteador do serviço integrado de Cisco (ISR) em 2900/3900) (.

Componentes Utilizados
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

Navegação através do ® do Cisco IOS
Formato de mensagem e transações do SORVO

Encenações comuns da normalização da mensagem do SORVO

Esta seção fornece diversas encenações da normalização da mensagem do SORVO que foram
consideradas frequentemente. Cada encenação inclui a configuração exigida no Cisco IOS para
você referência e um tiro de tela da ferramenta de teste do perfil do SORVO que é mencionada
na introdução.
Estas encenações podem ser usadas como referências para a outra manipulação exigida nas
mensagens do SORVO.

Copie o valor do encabeçamento da “diversão” ao “” do encabeçamento
voice class sip-profiles 1
request INVITE sip-header Diversion copy "<sip:(.*)@.*" u01
request INVITE sip-header From copy ".*<sip:(.*)@.*" u02
request INVITE sip-header From modify "(.*)<sip:.*@(.*)" "\1<sip:\u01@\2"
request INVITE sip-header From modify "<sip:@" "<sip:\u02@"

O número de cópia “” ao encabeçamento em um entrante convida ao parâmetro
“REQ-URI” (antes do Cisco IOS Vesion 15.4)
Copie o número no ao encabeçamento em um de entrada convidam a mensagem e alteram o que
parte CONVIDAM:

voice class sip-copylist 1
sip-header TO
voice class sip-profiles 2
request INVITE peer-header sip TO copy "sip:(.*)@" u01
request INVITE sip-header SIP-Req-URI modify ".*@(.*)" "INVITE sip:\u01@\1"

O número de cópia “” ao encabeçamento em um entrante convida ao parâmetro
“REQ-URI” (com perfis de entrada do SORVO)
voice class sip-profiles 1
request INVITE sip-header TO copy "sip:(.*)@" u01
request INVITE sip-header SIP-Req-URI modify ".*@(.*)" "INVITE sip:\u01@\1"
voice service voip
sip
sip-profiles inbound
sip-profiles 1 inbound

Questões de interoperabilidade audio de sentido único/no-way com fornecedor

voice class sip-profiles 200
request ANY sdp-header Audio-Attribute modify "a=inactive" "a=sendrecv"
request ANY sdp-header Audio-Connection-Info modify "0.0.0.0" "CUBE’s IP"

Remova o apoio do método da “ATUALIZAÇÃO” para evitar questões de
interoperabilidade
voice class sip-profiles 200
request ANY sip-header Allow-Header modify ",UPDATE" ""

Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT à conversão do Domain
Name
voice class sip-profiles 1
request ANY sip-header SIP-Req-URI modify "10.67.138.241:5060" "sipp.cisco.com"

Adicionar um prefixo no encabeçamento da “diversão”
voice class sip-profiles 1
request ANY sip-header Diversion modify "sip:(.*)@" "sip:704264\1@"

Possíveis problemas
Estão aqui alguns possíveis problemas que você pôde encontrar.
●

●

Após a versão do Cisco IOS 15.4, a característica do perfil do SORVO é introduzida para
alterar também mensagens de entrada do SORVO.
Versões do Cisco IOS 15.3 e somente perfis mais adiantados do SORVO do apoio na direção
externa.

