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Introduction

Este documento descreve como habilitar placas Ethernet para o uso no ambiente do Cisco Agent
Desktop.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Agent Desktop●

Cisco Unified Contact Center Enterprise●

Cisco Unified Contact Center Express●

Sniffer Pro ou software semelhante●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco Agent Desktop●

Cisco Unified Contact Center Enterprise versão 4.6(0)●

Cisco Unified Contact Center Express versão 6.1(1)●



Sniffer Pro ou software semelhante●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. 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.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Descrição

Em um local onde você implanta telefonia IP (ou planeja implantar no futuro), o Cisco
CallManager e os telefones IP normalmente usam uma rede local virtual (VLAN) para separar
logicamente voz dos dados. Embora ambos os tipos de tráfego sejam transportados no mesmo
canal físico, eles são transmitidos em duas VLANs diferentes, uma para voz e outra para dados.
Essa configuração permite que a voz seja transmitida com prioridade mais alta que os dados.

Em uma central de contatos que usa monitor silencioso, você deve garantir que o sistema da área
de trabalho do agente esteja conectado à porta do PC na parte traseira do telefone IP. Isso
permite que o subsistema do monitor silencioso colete pacotes de voz que chegam ao telefone e
encaminhe os pacotes de voz para a estação de trabalho do supervisor. O sistema de desktop do
agente usa um único canal físico para interagir com duas VLANs diferentes.

A área de trabalho do agente acessa o canal físico com a ajuda de uma placa de rede (NIC)
Ethernet. A placa de rede assiste o canal e coleta quadros Ethernet endereçados ao computador
do agente. Em seguida, ele executa uma etapa de pré-processamento para extrair pacotes IP dos
quadros Ethernet e entregá-los à pilha TCP/IP.

Durante um extenso teste interno, a Cisco identificou que alguns drivers de placa de rede
Ethernet disponíveis não são capazes de pré-processar quadros Ethernet que têm um pacote IP
encapsulado em um quadro de VLAN. O driver da placa de rede descartará completamente o
quadro Ethernet se o pacote IP for encapsulado em um quadro 802.1Q. Alguns fornecedores
podem fornecer uma configuração que permite que o driver da placa de rede encaminhe o tráfego
da VLAN para a pilha TCP/IP. Ver tabela 1.

Se um driver de placa de rede de área de trabalho do agente descarta o tráfego da VLAN, o
subsistema do monitor silencioso naquela área de trabalho não consegue coletar e encaminhar
pacotes de voz para a estação de trabalho do supervisor e o monitor silencioso não funciona
corretamente. A Cisco desenvolveu um procedimento para determinar se um determinado driver
de placa de rede Ethernet funciona com o CTI OS Silent Monitor. O procedimento é descrito na
seção Procedimento de teste.

Procedimento de teste

Neste teste, você envia pacotes de exemplo de VLAN para uma placa de rede de destino de teste
e garante que a etapa de pré-processamento não descarta os pacotes, mas passa os pacotes
para a pilha TCP/IP no sistema operacional para o computador que hospeda a placa de rede. A
Figura 1 representa a configuração necessária para este teste.
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Figura 1: Configuração do teste

A placa de rede de destino de teste está conectada a uma porta de um hub simples. O hub está
conectado ao backbone ou à sub-rede da rede. Você também precisa de um Host Gerador de
Pacotes que tenha a capacidade de gerar tráfego Ethernet. O Host do Gerador de Pacotes está
conectado a outra porta no Hub.

O equipamento Host do Gerador de Pacotes pode ser um analisador de pacotes dedicado ou um
computador com um analisador de pacotes baseado em software com recursos para gerar tráfego
Ethernet.

Há um bom número de analisadores de pacote de software disponíveis que podem ser usados
para essa finalidade. Para obter uma lista abrangente de analisadores confiáveis, visite o site
Cooperative Association for Internet Data Analysis .

Preparar o alvo do teste

Quando o ambiente estiver configurado, carregue as ferramentas de software no Test Target e no
Packet Generator Host. Conclua estes passos:

Baixe o WinPcap .1.
Execute o programa de instalação do WinPcap.2.
Crie um diretório no computador de Destino de Teste e nomeie-o como "VLANTest".3.
Baixe o WinDump.exe .4.
Copie o arquivo para o diretório criado na etapa 3.5.
Abra uma janela do console e vá para o diretório onde você copiou o WinDump.exe.6.
Determine o endereço MAC da placa de rede de destino de teste. Para fazer isso, execute
ipconfig /all no prompt de comando.

7.

Anote o número exibido para o Endereço físico, como mostrado na figura 2: Figura 2 - A
saída do comando ipconfig /all

8.

http://www.caida.org/tools/taxonomy/
http://www.winpcap.org/install/default.htm
http://www.winpcap.org/windump/install/default.htm


Por exemplo, observe a placa de rede Intel Pro/100, o endereço MAC é 00D059d8f7d9.
Determine o número da interface do dispositivo da placa de rede de destino de teste.
Execute windump D.

9.

Anote o número da placa de rede de teste (veja a figura 3).Figura 3 - O número da placa de
rede do teste

Observe a interface número 1 que corresponde à placa de rede Intel Pro/100 na figura
3.Observação: se você não tiver certeza de qual número escolher, repita o teste para cada
placa até que o teste seja bem-sucedido para uma (aprovação suficiente) ou falhe para
todas as placas.

10.

Inicie o WinDump para monitorar a placa de rede de destino de teste para pacotes de
VLAN de entrada. Execute windump i <device_number> vlan. Como mostrado na figura 4,
o número do dispositivo é 1.Figura 4: O número do dispositivo é 1

11.



Preparar o host do gerador de pacotes

Conclua estes passos para preparar o host do gerador de pacotes:

Obtenha um analisador de pacotes, por exemplo, Sniffer Pro.1.
Carregue o software do analisador de pacotes no Host do Gerador de Pacotes. A Figura 5
mostra o Sniffer Pro.Figura 5: Sniffer Pro

2.

Obtenha o arquivo de captura de exemplo VLANSemploPackets.cap e salve o arquivo em
um diretório acessível.

3.

Carregue o arquivo de captura de exemplo no analisador de pacotes, como o Sniffer Pro.
VLANSemploPackets.cap é gerado em um formato que a maioria dos analisadores de
pacotes dedicados e de software podem carregar. A Figura 6 exibe o arquivo aberto no
Sniffer Pro.Figura 6: O arquivo aberto no Sniffer Pro

4.



Execute o teste

Neste teste, você envia pacotes de exemplo de VLAN para uma placa de rede de destino de teste
e garante que a etapa de pré-processamento não descarta os pacotes, mas passa os pacotes
para a pilha TCP/IP no computador que hospeda a placa de rede.

Este é o caso de teste para determinar se a placa de rede de destino de teste está qualificada
para trabalhar com o CTI OS Silent Monitor e o monitoramento do Cisco Agent Desktop:

PA - Packet Analyzer●

WD - WinDump●

Tabela 1 - Etapas para enviar pacotes de exemplo de VLAN para testar a placa de rede de
destino
SMNIC - 1 Enviar pacotes de amostra de VLAN para
testar a placa de rede de destino

Objetivo

Para verificar se a
placa de rede de
destino de teste é
capaz de pré-
processar
pacotes de VLAN
e encaminhá-los
para a pilha
TCP/IP no host



de destino de
teste.

Etapas Parte Ação

1 PA

Selecione um dos
pacotes VLAN de
amostra
carregados.

2 PA

Selecione a
opção "Send the
Current Frame"
(Enviar o quadro
atual).

3 PA

Modifique o
endereço MAC de
destino para usar
o endereço MAC
da placa de rede
de destino de
teste (consulte a
figura 7).

4 PA

Envie cinco vezes
o novo quadro
para a placa de
rede de destino
de teste.

5 WD

Confirme se há
atividade relatada
na placa de rede
de destino de
teste.

Resultado
esperado

O computador de destino de teste
"windump" exibe cinco pacotes para
VLAN ID=85 (consulte a figura 8). Se
o teste falhar, nenhum pacote será
exibido.

Figura 7: Modificar o endereço MAC de destino



Figura 8 - Cinco pacotes exibidos para a ID da VLAN=85

Se o resultado desse teste for bem-sucedido, sua placa de rede de destino de teste funciona com
o CTI OS Silent Monitor e o monitoramento do Cisco Agent Desktop. Se o teste não for bem-
sucedido, entre em contato com o provedor da placa de rede e solicite as configurações
necessárias para permitir que o driver da placa de rede encaminhe todos os pacotes, incluindo os



   

pacotes VLAN, para a pilha TCP/IP no computador para que a ferramenta do analisador de
pacotes possa capturá-los e exibi-los.

Aplique os ajustes apropriados e execute novamente este procedimento de teste.

Tabela 2 - Versões de driver testadas para várias placas
Fabri
cante Placa Versões do driver

testadas
SO
testado Resultado

Intel

Adapt
ador
Ether
net
PCI
base
ado
em
8255
x

5.067.0
(05/08/2000)

Windows
2000

Não
funciona

5.40.17.0(4/12/20
01)

Windows
2000

Não
funciona

Intel
Intel
Pro/1
000

De acordo com a
Intel atualmente,
não há suporte,
mas no roteiro
para 2004

Não
funciona

Intel

Pro/1
00
VE
(ver
abaix
o)

7.0.26.0
(3/4/2003)
6.1.3.0
(2/25/2002)

Windows
2000 e
Windows
XP

Funciona
com uma
solução
alternativa

Nota sobre as placas Intel Pro/100 VE

Embora as placas Intel Pro/100 testadas não funcionassem na configuração padrão, há uma
configuração (chave de registro) que permite que as placas Intel Pro/100 trabalhem com o CTIOS
Silent Monitor. Para obter mais informações, visite o site da Intel .

Informações Relacionadas

Associação Cooperativa para Análise de Dados da Internet●

WinPcap: a Arquitetura de Captura de Pacotes Gratuita para Windows●

WinDump: tcpdump para Windows●

Meu sniffer* não está vendo marcas de VLAN ou QoS quando eu pego o rastreamento no PC●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.intel.com/support/network/sb/cs-005897.htm
http://www.caida.org/tools/taxonomy/?referring_site=bodynav
http://www.winpcap.org/install/default.htm?referring_site=bodynav
http://www.winpcap.org/windump/install/default.htm?referring_site=bodynav
http://www.intel.com/support/network/sb/cs-005897.htm?referring_site=bodynav
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