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Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos a sessão do Session Initiation Protocol (SIP)
refresca edições no Cisco Unified Border Element (CUBO).

Contribuído por Andres Salgado, CUBO do coordenador do marketing técnico.

Pré-requisitos
Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

   CUBO●

   TCP●

   SORVO●

   UDP●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

A vista geral na sessão do SORVO refresca

A característica do apoio do temporizador de sessão do Session Initiation Protocol (SIP) adiciona
a capacidade de refrescar periodicamente sessões do SORVO com repetido CONVIDA pedidos.
Repetidos CONVIDAM pedidos, ou Re-convidam-nos, são enviados em um pé da chamada ativa
para permitir que os agentes de usuário (UA) ou os proxys determinem o estado de uma sessão
do SORVO. Sem este mecanismo keepalive, os proxys que recordam entrante e as requisições
de saída (proxys do stateful) podem continuar a reter superfluamente o estado da chamada. Se
um UA não envia uma mensagem do ADEUS no fim de uma sessão ou se a mensagem do
ADEUS está perdida devido aos problemas de rede, um proxy do stateful não sabe que a sessão
terminou. Re-CONVIDA asseguram-se de que as sessões ativa fiquem ativas e as sessões
terminadas estejam terminadas.

Interoperabilidade e compatibilidade

 Interoperabilidade

Esta característica fornece um periódico refresca de sessões do SORVO. O periódicos refrescam
permitem que os agentes de usuário e os proxys monitorem o estado de uma sessão do
SORVO, a fim impedir recursos de rede pendurados quando as falhas de rede ocorrem.

Compatibilidade

Somente um dos dois participantes do agente de usuário ou do proxy em um atendimento precisa
executou a característica do apoio do temporizador de sessão do SORVO. Esta característica é
facilmente compatível com redes mais velhas do SORVO. A característica do apoio do
temporizador de sessão do SORVO igualmente adiciona dois encabeçamentos gerais novos que
são usados para negociar o valor do intervalo do refrescamento.

Papel dos agentes de usuário

A inicial CONVIDA o pedido estabelece a duração da sessão e pode incluir a Sessão-expira
encabeçamento e um encabeçamento Minuto-SE. Estes encabeçamentos indicam o valor do
temporizador de sessão exigido pelo cliente do agente de usuário (UAC). Um server de recepção
do agente de usuário (UA) ou o proxy podem abaixar o valor do temporizador de sessão, mas não
o abaixar do que o valor do encabeçamento Minuto-SE. Se a duração do temporizador de sessão
é mais baixa do que o mínimo configurado, o proxy ou os UA podem igualmente mandar um
mensagem de resposta 422. Se os UA ou o proxy encontram que o valor do temporizador de
sessão é aceitável, copia Sessão-expira encabeçamento na resposta de 2xxclass. 

Os UA ou o proxy podem introduzir a Sessão-expiram encabeçamento no CONVITE se o UAC
não incluiu um. Assim um UAC pode receber a Sessão-expira encabeçamento em uma resposta
mesmo se nenhuns estaram presente no pedido.



Noxxresponse 2, o therefresherparameter no Sessão-expira encabeçamento indica que quem
executa re-CONVIDA. Por exemplo, se o parâmetro contém o valueUAC, o UAC executa
refresca. Para problemas de compatibilidade, somente um das duas necessidades dos agentes
de usuário de apoiar a característica do temporizador de sessão, e nesse caso, o UA que apoia a
característica executa refresca. O outro UA interpreta refresca como repetitivo convida-o e ignora-
.

Re-convida são processados identicamente PARA CONVIDAR pedidos, mas saem em intervalos
predeterminados da sessão. Re-convida levam o tempo de expiração novo da sessão. O
responsável UA para re-CONVIDA pedidos envia um re-CONVITE para fora antes que a sessão
expire. Se não há nenhuma resposta, o UA envia um pedido do ADEUS terminar o atendimento
antes da expiração da sessão. Se um re-CONVITE não é enviado antes da expiração da sessão,
o UAC ou os UA podem enviar um ADEUS.

Se oxxresponse 2 não contém a Sessão-expira encabeçamento, não há nenhuma expiração da
sessão e re-CONVIDA não precisa de ser enviado.

Sessão-expira o encabeçamento

Sessão-expira o encabeçamento transporta o intervalo da sessão para um atendimento do
SORVO. É colocado em um pedido do CONVITE e permitido em toda a resposta de 2xxclass a
um CONVITE. Sua presença indica que o UAC quer usar o temporizador de sessão para este
atendimento. Ao contrário do Sorvo-expira o encabeçamento, ele pode conter somente um tempo
delta, que seja as horas atual, mais o intervalo da sessão da resposta.

Por exemplo, se os UA gerenciem uma resposta de 200 APROVAÇÕES a um re-CONVITE que
contenha a Sessão-expire encabeçamento com um valor de 1800 segundos (30 minutos), os UA
computam a expiração da sessão como 30 minutos após o tempo em que a resposta de 200
APROVAÇÕES foi enviada. Para cada proxy, a expiração da sessão é 30 minutos após o tempo
em que o 2xx foi recebido ou enviado. Para o UAC, o tempo de expiração é 30 minutos após o
recibo da resposta final.

O valor recomendado para Sessão-expira encabeçamento é 1800 segundos.

A sintaxe do Sessão-expira encabeçamento é:

Session-Expires  =  ("Session-Expires" | "x") ":" delta-seconds

                            [refresher]

refresher        =  ";" "refresher" "=" "UAS"|"UAC"



Therefresherparameter é opcional na inicial CONVIDA, embora o UAC possa o ajustar que o
toUACto indica que é esse para iniciar a sessão refresca. A resposta de 200 APROVAÇÕES deve
ter o conjunto de parâmetro do refresher.

Encabeçamento Minuto-SE

Devido à carga de processamento de CONVIDE pedidos que você pode configurar um valor do
temporizador mínimo que o proxy, o UAC, e os UA possam aceitar. O proxy, o UAC, e os UA.
Themin-secommand ajusta o temporizador mínimo, e é transportado no encabeçamento Minuto-
SE na inicial CONVIDA o pedido.

Quando um atendimento é feito, a presença do encabeçamento Minuto-SE informa os UA e todos
os proxys do valor mínimo que o UAC aceita para a duração do temporizador de sessão, nos
segundos. O valor padrão é 1800 segundos (30 minutos). Recomenda-se não reduzir o
temporizador de sessão abaixo do conjunto de valores, dos UA e dos proxys impede a geração
de 422 erros pelo UAC. Ajuste uma vez, valor do themin-secommand afeta todos os atendimentos
originados pelo roteador. Se o encabeçamento Minuto-SE não está atual, o UA aceita todo o
valor.

A sintaxe do encabeçamento Minuto-SE é:

Min-SE  =  "Min-SE" ":" delta-seconds

Mensagem de resposta 422

Se o valor do Sessão-expira o encabeçamento é demasiado pequeno, os UA ou proxy rejeita o
atendimento com uma mensagem de Smallresponse de 422 temporizadores de sessão
demasiado. Com o mensagem de resposta 422, o proxy ou os UA incluem um encabeçamento
Minuto-SE que indique o valor que mínimo da sessão pode aceitar. O UAC pode então
experimentar de novo o atendimento com um valor maior do temporizador de sessão.

Se um mensagem de resposta 422 é recebido depois que um pedido do CONVITE, o UAC pode
experimentar de novo o CONVITE.

Apoiado e exija encabeçamentos

A presença de thetimerargument no encabeçamento apoiado indica que o UA apoia o
temporizador de sessão do SORVO. A presença de thetimerargument no encabeçamento da
exigência indica que o UA oposto deve apoiar o temporizador de sessão do SORVO para que o
atendimento seja bem sucedido.



Na resposta 2xx, o refresherparameter no Sessão-expira encabeçamento indica que quem
executa Re-CONVIDA

●

Se a resposta 2xx não contém a Sessão-expira encabeçamento, não há nenhuma expiração
da sessão e Re-CONVIDA não precisa de ser enviado

●

O parâmetro do refresher é opcional na inicial CONVIDA. A resposta de 200 APROVAÇÕES
deve ter o conjunto de parâmetro do refresher

●

O encabeçamento Minuto-SE informa os UA e todos os proxys do valor mínimo que o UAC
aceita para a duração do temporizador de sessão, nos segundos. O valor padrão é 1800
segundos (30 minutos)

●

Fluxos de chamadas do exemplo

 A chamada recebida do fornecedor do SORVO, resposta é ajustada ao UAC, consequentemente
15 minutos após a APROVAÇÃO 200, o UAC (fornecedor do SORVO) envia uma sessão refresca
(Re-convide);



As comunicações unificadas que de Cisco o gerente (CUCM) envia uma sessão refrescam após
86400 segundos;

A sessão expira CUCM envia o valor padrão é 1800, mas pode ser aumentada a um máximo de
86400.



Evite questões de interoperabilidade com atualização refrescam

 1. O CUBO pode desabilitar a atualização para a sessão refresca com perfis do SORVO.

voice class sip-profiles 200

request ANY sip-header Allow-Header modify ", UPDATE" "“

Response ANY sip-header Allow-Header modify ", UPDATE" "“

Voice service voip

 sip

 sip-profiles 200

2. A sessão refresca o comando sob o SORVO no serviço de voz que o voip adiciona uma sessão
expira ao de partida CONVIDA se não havia um encabeçamento atual no pé de entrada.

3. Ajuste a sessão refrescam para convidar avante em vez da atualização, CUCM 10.x.

A sessão refresca o método sob o perfil do SORVO em CUCM.

Consumo do Meados de-atendimento RE-INVITE/UPDATE

Evita Re-Invites/UPDATE desnecessário enviado pela rede e consome-o localmente para evitar
todas as edições inter-operatability. A sessão refresca está passada transversalmente somente
se há uma mudança dos media.



 Midcall-reinvite Cosumption

O CUBO consome o reinvite com media-mudança do passthru da midcall-sinalização. O CUBO
segura cada pé independentemente.
Após 15 minuto o veem a sessão refrescar.

 O exemplo de Midcall-reinvite Cosumption com sessão expira encabeçamentos.

 Informações Relacionadas

Temporizadores de sessão no SORVO●

SORVO RFC●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://tools.ietf.org/html/rfc4028
https://tools.ietf.org/html/rfc3261
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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