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Introdução

Este documento descreve alguns dos melhores prática a fim recolher a Voz debuga em um
roteador da Voz IOS/IOS-XE. O processo de coleção Debug nestas Plataformas podia ser
desconcertante e podia potencialmente impactar o desempenho do dispositivo. Os desafios e os



riscos aumentam quando há umas chamadas ativa múltiplas estabelecidas em um roteador da
Voz. Em algumas encenações se debuga não são recolhidos corretamente, ele pôde conduzir à
alta utilização da CPU que poderia detrimento a capacidade do roteador e mesmo causar um
travamento de software. Este documento começará descrevendo a diferença entre um Cisco
Unified Border Element (CUBO) e um gateway TDM/Analog.

Pré-requisitos

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 a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Requisitos

Conhecimento básico em IOS/IOS-XE dentro do Roteadores dos Serviços integrados (ISR).●

Acesso de Priviliged a fim executar comandos no Roteadores ISR.●

A experiência prévia com (VoIP) protocolos Voz-sobre-IP é desejada.●

Componentes Utilizados

A fim este documento os componentes usados é:

Cisco ISR 3925●

Cisco ISR 4451●

Massa de vidraceiro●

Gateways de voz TDM contra o CUBO

O Gateways de voz TDM é principalmente uso interconectar um sistema de telefone interno com
um outro central telefônica privada (PBX) ou a rede de telefonia comutada pública (PSTN). O tipo
de conexão que são usados em gateways TDM é os controladores T1/E1 (ISDN ou CAS) e
circuitos análogos tais como o FXS e as portas FXO. Um processador do sinal digital (DSP)
converterá o áudio de seu formulário cru em pacotes RTP. Em uma maneira similar, os pacotes
RTP obtêm convertidos ao áudio cru depois que o DSP processou os pacotes RTP e envia o
áudio no circuito específico. Estes gateways podem interoperar com H323, o MGCP ou o SCCP
no lado de VoIP, e no lado TDM seus circuitos ou analógico como a maioria de conexões comum
ao PSTN ou valores-limite ISDN PRI.

Segundo as indicações da imagem os gateways TDM fornecem uma ponte entre sua
infraestrutura interna de VoIP e o analógico ou provedores de serviços ISDN.



Com a introdução de VoIP, clientes começados mudar rapidamente seus sistemas de legado a
uma infraestrutura moderna de VoIP. O mesmos ocorreram no lado do provedor de serviços,
onde usam agora conexões para interconectar serviços de telefonia de Em-locais com a
infraestrutura de VoIP do provedor de serviços e para expandir suas capacidades a fim
proporcionar melhores serviços. O protocolo de VoIP o mais comum usado hoje é o Session
Initiation Protocol (SIP) e é atualmente amplamente utilizado pelos clientes e pelos provedores de
serviços da telefonia pelo Internet (ITSP) através do mundo.

O CUBO foi introduzido para fornecer uma maneira ao internconnect aqueles sistemas VoIP
internos com o mundo externo com os ITSP com o SORVO como o protocolo de VoIP preliminar.
O CUBO é simplesmente um gateway IP-IP onde já não precise qualquer tipo de conexão TDM
como os controladores T1/E1 ou os portos analógicos. O CUBO é executado nas mesmas
Plataformas que gateways TDM.

A maioria de protocolo de VoIP comum usado é SORVO, para o establishement do atendimento e
o teardown dos atendimentos, e RTP para o transporte dos media. No CUBO não há nenhuma
necessidade de um DSP a menos que um transcodificador for exigido. O End to End dos fluxos
de tráfego RTP do ITSP ao valor-limite, e o CUBO atuam como o médio-homem com o endereço
que esconde como uma de muitas características que oferece.

Segundo as indicações da imagem, o CUBO fornece uma divisão entre sua infraestrutura interna
de VoIP e o SORVO ITSP:



A coleção da Voz IOS/IOS-XE debuga

Os recursos da voz executados em uma lista diferente de Plataformas, como o ISR ou os
roteadores ASR, etc., porém usam um software comum que seja IO ou IOS-XE (as diferenças
entre IO e IOS-XE não são cobertos neste artigo). Deixa o começo com os princípios em como
alcançar o IOS Router.

Como alcançar um roteador IOS/IOS-XE através do comando line interface(cli)

O Roteadores, como todos os outros dispositivos baseados CLI, exige um monitor terminal
aceder para executar os comandos com o Shell Seguro (ssh) ou o telnet. O SSH é a maioria de
protocolo comum usado hoje em dia para alcançar os dispositivos dados o fornece um seguro e
uma conexão criptografada ao dispositivo. Alguns dos monitores terminais comuns usados para
alcançar o CLI do Roteadores são:



Como ajustar o monitor terminal para recolher comandos show ou debuga

Há umas maneiras diferentes de recolher a saída do CLI. A recomendação é exportar a
informação do CLI fora do roteador para um arquivo separado. Isto facilita a fim compartilhar da
informação aos partidos externos.

Um par maneiras de recolher as saídas do dispositivo são:

Despeje toda a saída no terminal, porque isto que você precisa de se assegurar de que haja
bastante linhas de scrollback, se não o scrollback falta as primeiras seções da saída e os
dados puderam estar incompletos. A fim aumentar as linhas do scrollback na massa de
vidraceiro, navegue à configuração da massa de vidraceiro > ao indicador > às linhas de
Scrollback. Isto é ajustado normalmente muito a um alto valor a fim ter bastante scrollback
output:

●



Mais tarde você pode recolher toda a informação do monitor terminal com a cópia à opção da
prancheta e colar a saída em um arquivo de texto:



Uma outra opção é registrar a saída inteira da sessão a um arquivo de .txt. Com os
comandos all desta opção inscritos, e as saídas recolhidas, são registrados imediatamente ao
arquivo de texto. Esta é uma prática comum a fim registrar toda a saída em uma sessão. A
fim registrar toda a saída da sessão a um arquivo na massa de vidraceiro navegue à
configuração > à sessão da massa de vidraceiro > registrando e selecione então toda a
sessão para output como segue:

●



Nota: O nome de arquivo do log do padrão é usado se nenhum outro nome é especificado,
clica o botão Browse a fim saber exatamente onde o arquivo salvar a fim o encontrar mais
atrasado. Igualmente assegure-se de que você não overwrite um outro arquivo de putty.log
que o mesmo caminho de arquivo.

Recolha o show command output (resultado do comando show) básico do CLI

Os comandos show estão precisados de recolher a informação básica do roteador antes que
alguns debuguem a coleção ocorrerem. Os comandos show são rápidos recolher, e geralmente,
não tenha nenhum impacto no desempenho no roteador. O isolamento do problema podia
começar imediatamente com apenas um show command output (resultado do comando show).

Conectado uma vez ao roteador, o comprimento terminal pode ser ajustado a 0. Isto pode fazer a
coleção mais rápida a fim indicar imediatamente toda a saída, e evita o uso da barra de espaço.
O um comando que recolhe a informação detalhada sobre o roteador é da “tecnologia mostra”, e
alternativamente você pode recolher a Voz da tecnologia da mostra que mostra os dados mais
específicos aos recursos da voz permitidos no roteador:

Router# terminal length 0

Router# show tech

!or

Router# show tech voice

Router# terminal default length !This cmd restores the terminal length to default

Recolha o resultado do debug do CLI

A coleção do resultado do debug em IOS/IOS-XE pode às vezes ser um desafio desde que há um
risco de um ruído bonde de roteador. Alguns dos melhores prática são explicados nas próximas
seções para evitar embora todas as edições.

Verificação da memória

Antes que você permita algum debuga, você precisa de assegurar-se de que haja bastante
memória a fim armazenar a saída no buffer.

Execute o comando show process memory encontrar quanto memória você pode atribuir a fim



registrar toda a saída no buffer:

Dica: Use o <num_lines> do comprimento do padrão ou do terminal do lengh do terminal de
comando para ir para trás a um amout limitado das linhas indicadas no terminal.

Router# show process memory

Processor Pool Total: 8122836952 Used: 456568400 Free: 7666268552

lsmpi_io Pool Total: 6295128 Used: 6294296 Free: 832

No exemplo, tem 7666268552 bytes (7.6GB) livre ser usado pelo roteador. Esta memória é
compartilhada pelo roteador entre todos os processos do sistema, esta significa que você não
pode usar a memória livre inteira para registrar a saída no buffer, mas você pode usar uma boa
quantidade de memória de sistema como necessária.

A maioria das encenações exigem pelo menos 10MB recolher bastante resultado do debug antes
que a saída esteja perdida ou overwritten. Em raro ocasiona uma quantidade maior de dados é
exigido para ser recolhido, naquelas encenações específicas você pode obter 50MB ao valor
100MB da saída no buffer ou você pode ir mais altamente enquanto há uma memória disponível.

Se a memória livre é baixa, a seguir há potencialmente um problema do escape de memória, se
este é o caso, contrata por favor o equipe tac da arquitetura revisar o que poderia ser a causa de
tal memória baixa.

Verificação de unidade de processamento central (CPU)

O CPU é afetado pela quantidade de processos, de características e de atendimentos ativos no
sistema. Mais características ou atendimentos ativas no sistema, mais ocupado o CPU.

Uma boa avaliação de desempenho é assegurar-se do roteador tenha o CPU em 30% ou menos,
que significa que você pode com segurança permitir debugue de básico a avançado (mantenha
sempre um olho no CPU quando avançado debuga são usados). Se o CPU de roteador é ao
redor de 50% então básico debuga pode ser sido executado e monitora com cuidado o CPU. Se o
CPU alcança a parada mais altamente de 80% imediatamente debuga (mostrado mais tarde
neste artigo) e contrata o TAC para o auxílio.

Use o processador central do processo da mostra classificado | exclua 0.00 comandos verificar os
últimos valores 5s, 60s e 5mins CPU junto com a parte superior processa ativamente a utilização
do CPU.

Router# show processes cpu sorted | exclude 0.00

CPU utilization for five seconds: 1%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

211 4852758 228862580 21 0.15% 0.06% 0.07% 0 IPAM Manager

84 3410372 32046994 106 0.07% 0.04% 0.05% 0 IOSD ipc task

202 3856334 114790390 33 0.07% 0.05% 0.05% 0 VRRS Main thread

Na saída, o roteador não tem muita atividade, o CPU é baixo, e debuga pode com segurança ser
permitido.

Cuidado: Pague a atenção extra ao active superior dos processos de CPU, se o CPU está
em 50% ou mais alto e o processo superior é um processo da Voz somente básico debuga
pode ser permitido. Monitore continuamente o CPU com o comando assegurar-se de que o



desempenho geral do roteador não seja afetado.

Verificação atual das chamadas ativa

Cada roteador tem limites de capacidade diferentes. Seu importante verificá-la quantos
atendimentos são ativos no roteador assegurar não está perto à capacidade máxima. A folha de
dados da versão 12 do Cisco Unified Border Element fornece a informação sobre cada
capacidade da plataforma para a referência.

Use o atendimento que da mostra as chamadas total ativas comandam para obter uma ideia em
quantos atendimentos são ativos no sistema:

Router# show call active total-calls

Total Number of Active Calls : 0

Use o comando summary da voz ativa do atendimento da mostra obter mais informação
detalhada dos tipos de chamada específicos que são ativos:

Router# show call active voice summary

Telephony call-legs: 0

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 0

Call agent controlled call-legs: 0

SCCP call-legs: 0

STCAPP call-legs: 0

Multicast call-legs: 0

Total call-legs: 0

Alguns dos valores comuns são:

Trechos da chamada telefônica: Os atendimentos do gateway TDM, isto incluem o analógico
e os atendimentos PRI/ISDN.

●

Trechos de chamada do SORVO: Atendimentos totais do SORVO. Se este é um roteador do
CUBO, a seguir este mostra 2 trechos de chamada pelo atendimento. Divida as chamadas
total mostradas aqui por 2 para obter um número exato.

●

Trechos de chamada de H323: Atendimentos totais de H323.●

Trechos de chamada SCCP: Recursos de mídia controlados CUCM usados no roteador tal
como o transcodificador e os MTP.

●

Ajustes do logging buffer

Para configurar o roteador para armazenar o resultado do debug no buffer, o modo terminal
configurar é incorporado manualmente à emenda os ajustes no CLI. Esta configuração não tem
nenhum impacto ao roteador, porém segundo as indicações das seções anterior, a tecnologia da
mostra ou o comando show running-config do roteador são precisados no evento que a
configuração precisa de ser rolada para trás.

Um exemplo de configuração pode ser considerado em seguida, que seja uma linha de base
comum usada por coordenadores TAC. O exemplo atribui um 10MB da memória do buffer mas
pode ser aumentado como necessário: 

https://www.cisco.com/c/pt_br/products/collateral/unified-communications/unified-border-element/data-sheet-c78-729692.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/collateral/unified-communications/unified-border-element/data-sheet-c78-729692.html


# configure terminal

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone year

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year

service sequence-numbers

logging buffered 10000000

no logging console

no logging monitor

logging queue-limit 10000

logging rate-limit 10000

voice iec syslog

Os comandos realizam estas tarefas:

os rótulos de tempo de serviço debugam ou registram: Assegura-se de que o tempo do
roteador local esteja escrito em cada mensagem registrada, com precisão do milissegundo.
Isto é útil a fim encontrar atendimentos baseados no tempo. Os formatos de tempo de
milisegundo permitem você agrupar debugam linhas em eventos relacionados lógicos quando
duas linhas ocorrem dentro do mesmo milissegundo.

●

números de sequência do serviço: Escreve o número de sequência debugar na linha. Isto é
útil (exigido essencialmente) quando os logs são enviados a um servidor de SYSLOG. Este
muito útil a fim identificar se algum debuga mensagens ao servidor de SYSLOG foi deixado
cair na rede. O número de sequência é o primeiro item debugar, antes do timestamp e do
mensagem de registro real. Note que isto é diferente dos servidores de SYSLOG do
timestamp/número de sequência pode escrever localmente em seus arquivos.

●

logging buffer: Diz o roteador para enviar debuga a sua memória de buffer local. O tamanho
de buffer é ajustado nos bytes. Na configuração o tamanho de buffer foi ajustado a 10MB.

●

nenhum console de registro e no logging monitor: Nenhum mensagem de registro é imprimido
no monitor do console ou do terminal. Se estes comandos não são configurados, poderiam
ser prejudiciais à precisão do desempenho e do resultado do debug do roteador.

●

Syslog iec da Voz: Permite mensagens dos códigos de erro interno da Voz de determinar
motivos de desconexão.

●

Configurar ajustes do Syslog

Às vezes as edições podem ser aleatórias e para exigir uma maneira de recolher continuamente
debuga até que o evento aconteça. Quando você armazena debuga no buffer, ele recolhe-o
continuamente. Note que está limitado à quantidade de memória que você pode atribuir e uma
vez alcança essa quantidade de memória, os círculos do buffer ao redor e deixa cair as
mensagens as mais velhas, que conduz à informação valiosa incompleta exige para isolar a
edição.

Com Syslog todo o roteador pode enviar debuga mensagens para fora a um servidor interno,
onde o software de servidor de syslog o armazene nos arquivos de texto. Embora seu uma boa
maneira de recolher o resultado do debug, não seja o método preferido para a coleção do log. Os
servidores de SYSLOG tendem a saltar ou as linhas de gota da saída recebida devido à
congestão no server, desde que o resultado do debug pode oprimir o server, ou em uns pacotes
puderam obter deixado cair devido às condições de rede. Contudo no Syslog de algumas
encenações é a única maneira de fazer o progresso em uma edição.

Se possível use um método do transporte confiável tal como o TCP para evitar toda a perda de
informação e como uma sugestão conecta o servidor de SYSLOG ao mesmo interruptor onde o
roteador é conectado ou tão perto como possível ao roteador. Ainda não garante que todos os
dados estão armazenados nos arquivos, mas reduzem as possibilidades da perda de dados.



Àrevelia os servidores de SYSLOG usam o UDP como o protocolo de transporte na porta 514.

#configure terminal

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone year

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year

service sequence-numbers

!Optional in case you still want to store debug output in the buffer.

logging buffered 10000000

no logging console

no logging monitor

logging trap debugging

!Replace the 1.1.1.1 with the actual Syslog Server IP Address

logging host 1.1.1.1 transport [tcp|udp] port <port>

Assim que os comandos forem configurados, o roteador encaminha imediatamente as
mensagens ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de SYSLOG.

Debugar a coleção

Uma vez debuga estiveram permitidos, o buffer tem que ser cancelado antes que a edição esteja
reproduzida. Isto é feito para assegurar-se de que a saída esteja tão limpa como possível e para
evitar todos os dados extra que não forem precisados para a análise. Execute o comando clear
log, isto assegura-se de que o buffer obtenha cancelado. Se há outros atendimentos ativos no
roteador e debuga estão permitidos, output imediatamente cópias no buffer.

Router# clear log

Clear logging buffer [confirm]

Router#

Depois que a edição é reproduzida, desabilite debuga imediatamente para parar mais saída da
impressão no buffer. Recolha então os logs. Você pode despejar toda a saída no terminal com os
comandos:

Router# undebug all

Router# terminal length 0

Router# show log

Às vezes a massa de vidraceiro fecha-se e não poderá segurar imediatamente toda a saída, esta
é normal e não significa algo errado acontecido ao roteador, se este acontece reabre a sessão
outra vez e continua normalmente. Nas encenações onde o logging buffer é demasiado grande ou
os impactos terminais do monitor devidos a quantidade de dados que precisam de obter
impressos, copie as saídas de buffer a um dispositivo externo diretamente com o comando show
log | reoriente:

Router# show log | redirect ftp://username:password@1.1.1.1/debugs.txt

O comando copia as saídas de buffer inteiras a um ftp com endereço IP 1.1.1.1 com nome de
arquivo debug.txt. O nome de arquivo tem que sempre ser especificado. Outros destinos
disponíveis para exportar que os dados são:

Router# sh log | redirect ?



bootflash: Uniform Resource Locator

flash: Uniform Resource Locator

ftp: Uniform Resource Locator

harddisk: Uniform Resource Locator

http: Uniform Resource Locator

https: Uniform Resource Locator

nvram: Uniform Resource Locator

tftp: Uniform Resource Locator

Que Debugs devo eu permitir para o Roteadores da Voz?

Cada fluxo de chamadas e tipo das características (TDM, CUBO ou SCCP (recursos de mídia))
seja diferente e há específico debugar-lo pode permitir. Tudo debuga exigido tem que ser
permitido ao mesmo tempo. Capturando um debugar em um momento não é eficaz e fornece
mais confusão quando os dados são analisados.

Debugs é permitido dentro do router- do nível do prompt de exec CLI que o exige ter permissões
privilegiadas do modo de execução.

Há básico e avançado debuga. Básico debuga são usados para recolher a informação de
sinalização ou no SORVO, H323, ou o MGCP, que mostra às conversações o roteador tem com
seus dispositivos de peer.

Avançado debuga são muito detalhado e são usados normalmente para recolher mais informação
no caso dos erros de pilha internos que o básico debuga não pode mostrar. Estes debugam são
normalmente utilização de CPU.

Dica: Depois que debuga são permitidos, recordam executar o comando clear logging. Este
comando assegura-se de que o buffer esteja cancelado para uma captação mais limpa do
debugue.

O controle de chamada interna API (CCAPI) debuga

Dentro de cada roteador IOS/IOS-XE há um controle de chamada API que seja responsável da
comunicação entre aplicativos de VoIP diferentes, ou uns protocolos, e os dados aplanam
componentes, tais como o RTP, o DSP, as placas de voz, etc. a fim capturar dados desta camada
lá são um específico debugam que pode ser usado:

debug voip ccapi inout

Há umas outras opções para esta debuga, contudo debuga o inout do ccapi do voip cobre todo o
dial plan e informação básicos do estabelecimento de chamada que é normalmente mais do que
bastante para compreender o que são os estados desta camada.

Dica: debugar o inout do ccapi do voip tem o impacto mínimo ao CPU do roteador e é
recomendado geralmente ser permitido junto com todos os debug de sinalização a fim
fornecer um conjunto completo de logs a informação dos atendimentos e de seus estados
diferentes.

SORVA fluxos de chamadas



Estes debugam são os mais de uso geral para fluxos de chamadas do SORVO e podem ser
permitidas dentro dos gateways do CUBO e TDM com um pé do SORVO entre o roteador e o
CUCM ou o qualquer outro server do SORVO/proxy.

O SORVO básico debuga

debug ccsip messages

debug ccsip error

debug ccsip non-call !Optional, applies for SIP OPTIONS and SIP REGISTER Messages.

O SORVO avançado debuga

debug ccsip all

debug ccsip verbose

debug voice ccapi inout

Fluxos de chamadas de Digitas (PRI, BRI)

Estes debugam aplicam-se para a taxa principal Interfances (PRI) T1/E1 ou interfaces de taxa
básicas (BRI):

Digitas básicas debugam

debug isdn q931

Digitas avançadas debugam

debug isdn q921

Fluxos da chamada analógica

Estes debugam estão usados quando há uns circuitos análogos envolvidos como o assinante de
intercâmbio de Foreigh (FXS) ou as portas do escritório de câmbio internacional (FXO):

debug vpm signal

debug voip vtsp all

Fluxos de chamadas de H323

Embora H323 não seja amplamente utilizado, há ainda algumas disposições com H323
configurou:

H323 básico debuga

debug h225 asn1

debug h245 asn1

debug h225 events

debug h245 events

H323 avançado debuga



debug cch323 h225

debug cch323 h245

debug cch323 all

Recursos de mídia SCCP

Estes debugam são usados para pesquisar defeitos as edições dos recursos de mídia do Skinny
Call Control Protocol (SCCP) que envolvem o Media Termination Point (MTP) ou os
transcodificadores registrados a um server do gerente das comunicações unificadas de Cisco
(CUCM):

O SCCP básico debuga

debug sccp messages

debug sccp events

debug sccp errors

O SCCP avançado debuga

debug sccp all
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