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Introdução

Este original descreve as situações onde os atendimentos através do tronco do SORVO puderam
falhar devido às causas diferentes. O estado do SORVO (se o sibilo das OPÇÕES é permitido) é
verificado uma vez, de “erro nenhum serviço” é indicado na Web GUI CUCM para o status de
tronco sob a página do >Trunk do dispositivo.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento da administração de web do Cisco Call Manager.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no servidor do CallManager da Cisco 11.5.

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 sua rede estiver ativa, entenda o possível impacto de todos os
comandos

Informações de Apoio

CUCM fornece-o a opção para monitorar o estado do tronco do SORVO configurado. O perfil do
SORVO tem a opção para permitir o sibilo das OPÇÕES que faz com que a mensagem da
OPÇÃO do SORVO seja mandada do CUCM a resposta bem sucedida de que indica que o
tronco é " In Service ".

Esta imagem mostra o que um status de tronco do SORVO olha como se o perfil do SORVO
associado com o tronco tem o sibilo das OPÇÕES desabilitado e permitido.



 Se o tronco do SORVO não pode estabelecer uma comunicação bem sucedida com a
extremidade do par, o estado mostrará como abaixo.

A ferramenta do monitoramento em tempo real pôde igualmente jogar alertas como esta
mensagem.

Mensagem de erro:

"UC_CALLMANAGER-3-SIPTrunkOOS": Todos os peer remotos são fora de serviço e incapazes
de segurar atendimentos para este nome <NAME do tronco do SORVO do tronco do SORVO de
peer remotos não disponíveis TRUNK> com código de motivo <ERROR CODE>

Verificar

Se o status de tronco não é nenhum serviço, a seguir a página da configuração de tronco é
segundo as indicações da figura.

O estado está para baixo quando a razão do estado puder ser local=1, local=2 ou local=3.

"In Service " um tronco olha como esta imagem.

Troubleshooting

Encenação 1. Para Local=1, a razão possível poderia ser que nenhuma resposta esteve recebida
para novas tentativas do pedido das opções afinal quando o transporte é configurado enquanto
UDP no perfil de segurança do tronco do SORVO atribuído ao tronco do SORVO no lado de
origem. A captura de pacote de informação do server olharia como esta.

A fim fixar esta edição, se o peer remoto é CM unificado, a seguir para navegar aos >Tools da
utilidade do peer remoto > a Control Center (serviços da característica) e para certificar-se do
serviço do Cisco Call Manager é ativada e começada.

Também, navegue ao >Device > ao tronco Admin do peer remoto e faça um achado para
assegurar-se de que haja um tronco do SORVO exista com a porta de recebimento em perfil de



segurança associado do tronco do SORVO configurado para estar mesmo como o que é
configurado na porta do destino do tronco do SORVO do lado de origem.

Também, verifique a conectividade de rede usando o remote_peer do sibilo da rede dos utils do
comando CLI no lado de origem.

Encenação 2. Para Local=2, a razão possível poderia ser que o CM unificado não pode criar uma
conexão de soquete com o peer remoto.

A fim fixar esta edição, se o peer remoto é CM unificado, a seguir para navegar aos >Tools da
utilidade do peer remoto > ao Control Center (serviços da característica) e para certificar-se do
serviço do Cisco Call Manager é ativada e começada.

Também, navegue ao peer remoto Admin > dispositivo > tronco e faça um achado para
assegurar-se de que haja um tronco do SORVO exista com a porta de recebimento em perfil de
segurança associado do tronco do SORVO configurado para estar mesmo como o que é
configurado na porta do destino do tronco do SORVO do lado de origem.

Também, verifique a conectividade de rede usando o remote_peer do sibilo da rede dos utils no
lado de origem.

Se o peer remoto não é CM unificado, a seguir o usuário deve assegurar-se de que o admin do
outro lado mencione a informação de CUCM corretamente em seu server.

Encenação 3. Para Local=3, a razão possível poderia ser servidor DNS não é alcançável ou o
DNS não é configurado corretamente para resolver o hostname ou o SRV que são configurados
no tronco local do SORVO. A fim fixar esta edição, navegar ao >Show > à rede da administração
do OS e olhar em detalhes DNS e assegurar-se de que esteja correta. Se não configurar então a
informação de servidor de DNS correta usando comando primary ajustado dns da rede CLI.
Também, verifique a conectividade de rede com o servidor DNS através do remote_peer do sibilo
da rede dos utils e certifique-se que o servidor DNS está configurado corretamente. 
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