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Inleiding

Het Cisco Unified Border Element (CUBE) ondersteunt transcodering voor gesprekken die
doorlopen en die verschillende codecs op de twee callpoten vereisen. De transcodering tussen
verschillende codecs wordt ondersteund en CUBE voegt een transcoder toe die gebaseerd is op
configuratie, evenals een foutieve match tussen de codecs die onderhandeld zijn op de twee
aanroepen van de oproepen.

Transcodering vereist dat DSP's de RTP-stroom beëindigen en de spraaklading decoderen en
coderen met de juiste codec. De DSP's die door CUBE voor transcodering worden gebruikt,
kunnen ofwel samen ingezetenen zijn op dezelfde router als CUBE of op een afzonderlijk
routerplatform gelegen zijn.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

Basiskennis van hoe te om te vormen en Cisco IOS spraak (zoals wijzerplaten) te gebruiken●



Basiskennis van de manier waarop u CUBE kunt configureren en gebruiken●

Basiskennis van transcodering. Raadpleeg het gedeelte Beperkingen voor Cisco Unified
Border Element Configuration van Overzicht van Cisco Unified Border Element voor
informatie over de transcodering van beperkingen in CUBE.

●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op:

Cisco Unified Border Element die op een Cisco 3745 router draait en Cisco IOS release
12.3.11T of hoger gebruikt

●

DSP-middelen omzetten op een Cisco AS5400XM-toegangsserver met een AS5X-FC-
functiekaart die is gevuld met AS5X-PVDM2-64 DSP-kaarten

●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden
beschreven.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer
informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Dit getal toont een voorbeeld van CUBE met externe DSP's voor transcodering:
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De DSP middelen kunnen ook intern aan (of gedeeltelijk ingezetenen van) het zelfde
routerplatform zijn dat CUBE ontvangt. Als dit het geval is, is de controle van de middelen DSP
plaatselijk aan de router, en de controle stroom SCCP in het cijfer is niet aanwezig.

De DSP-bronnen die CUBE voor transcodering gebruikt, moeten worden geconfigureerd,
ongeacht of de DSP's al dan niet samen met CUBE ingezeten zijn. Het enige verschil in de
configuraties is de IP-adressering tussen CUBE en de DSP-bronnen. Voor een configuratie met
medeinwoners is het IP-adres voor beide hetzelfde.

Configuratiestappen

In deze sectie wordt beschreven hoe u externe DSP-transcodering kunt configureren. Een Cisco
3745 router wordt gebruikt als een CUBE-router en een AS5400XM wordt gebruikt voor het host
van de DSP-bronnen voor transcodering.

De configuratie is van toepassing op deze gespreksstroom:

De oproep begint bij de OGW naar CUBE via H.323 met G.711.1.
CUBE stuurt de oproep via H.323 naar de OGW (die is ingesteld voor G.729).2.
Om de installatie van de oproepen aan de TGW te kunnen laten slagen, moet er een codec-
conversie plaatsvinden van G.711 naar G.729. Als de transcoderingsresources niet zijn
geconfigureerd of beschikbaar, wordt de Call Setup niet gestart.

3.

CUBE-configuratie voor externe transcoderingscontrole

Een CUBE-router is ingesteld om de DSP-bronnen voor transcodering te controleren. Deze
configuratie gebruikt de telefonie-service opdracht, die gelijk is aan de transcoderingsconfiguratie
voor Cisco Unified Communications Manager Express. De DSP - middelen registreren bij de
controlerende entiteit (die in dit voorbeeld CUBE is, maar ook CUCME of CUCM kan zijn).

3745 CUBE

vdouut3#show running-config | begin telephony

!

telephony-service

sdspfarm units 1 -- Specifies the maximum number of DSP

farms that can

                    be registered to CUBE. A maximum of

5 DSP resource units

                    (farms) can be configured.

sdspfarm transcode sessions 128 -- Specifies the maximum

transcoding

                    sessions supported across all DSP

farms registered

                    with CUBE.

sdspfarm tag 1 vdouut1 -- Specifies the device name of

the DSP farm. For

                    uniqueness the device name can be

the MAC address of the

                    DSP source interface. In this

example the hostname of

                    the DSP farm router is used.

ip source-address 1.2.61.73 port 2000 – The IP address

and port-no: (TCP)

                    of the interface through which SCCP



messages are

                    transmitted/received from CUBE.

DSP-landbouwconfiguratie voor Hosted Externe transcoderingsresources

Een router wordt geconfigureerd om DSP-bronnen te host voor transcodering die wordt gebruikt
door een besturingseenheid, die in dit voorbeeld CUBE op een andere router is. De DSP-middelen
worden bij de controlerende entiteit geregistreerd om ze beschikbaar te stellen voor het
aanroepen van stromen.

DSP-farms

vdouut1#show running-config | begin voice-card

voice-card 1

  dsp services dspfarm –- This makes the DSPs available

for “DSP farming”

                    which includes transcoding services.

vdouut1#show running-config | begin sccp

sccp local GigabitEthernet0/0 -- Defines the source

interface of the DSP

                    farm through which SCCP messages are

exchanged with

                    controlling CUBE.

sccp ccm 1.2.61.73 identifier 1 -- Specifies the IP

address of the CUBE

                    system that the DSP farm registers

to. This should

                    match the CUBE IP address on the “ip

source-address”

                    configuration on CUBE.

sccp

sccp ccm group 1 -- Group configuration for linking

“sccp ccm global”

                    configurations as well as the

dspfarm profile(s)

  bind interface GigabitEthernet0/0

associate ccm 1 priority 1 -- Associate the sccp

identifier “ccm” with

                  the “sccp ccm group”.

associate profile 1 register vdouut1 -- Associate the

dspfarm profile

                  with the DSP farm device name. In this

example the

                  hostname of the DSP farm hosted router

is used

                  (vdouut1). The same name must be used

on CUBE where

                  “sdspfarm tag 1” is configured.

!

dspfarm profile 1 transcode -- Configure the dspfarm

profile to define

                     the codecs supported, the maximum

sessions, and

                     enable SCCP.

  codec g711ulaw

  codec g711alaw

  codec g729ar8

  codec g729abr8

  codec g729r8



  codec g729br8

  maximum sessions 128

  associate application SCCP

Volledig voorbeeldconfiguratie voor interne transcodering

Deze sectie verschaft een volledig configuratievoorbeeld voor een instelling waarin dezelfde router
(en AS5400XM) zowel is geconfigureerd om CUBE als de DSP-bronnen voor transcodering te
ontvangen. Gevoelige delen van de configuratie worden in vet tekst weergegeven.

De verschillen tussen deze configuratie-instelling en DSP-configuratie voor het opslaan van
externe DSP-bronnen voor transcodering zijn als volgt:

De eigenlijke DSP-bronnen ("voice-card x" > "dsp services folder") en de controlerende entiteit
("telefony-service") verschijnen op dezelfde router.

●

Het IP-adres van de DSP-bronnen ("sccp ccm 9.13.29.30 identifier 1") en het IP-adres van de
controlerende entiteit ("telefoniedienst" > "ip-bronadres 9.13.29.30 poort") zijn hetzelfde.

●

5400XM router

5400XM#show run

Building configuration...

Current configuration : 3149 bytes

!

version 12.4

service config

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname 5400XM

!

boot-start-marker

no boot startup-test

boot-end-marker

!

logging buffered 100000000 debugging

no logging console

enable secret 5 $1$g301$4BVklIIq97tihABYS6Guy/

enable password xxx

!

resource-pool disable

no aaa new-model

!

resource policy

!

voice-card 1

 dsp services dspfarm

!

voice-card 5

!

ip cef

!

voice service voip

 allow-connections h323 to h323

 allow-connections h323 to sip

 allow-connections sip to h323

 allow-connections sip to sip

 h323



 modem passthrough none codec g729r8 pre-ietf

!

controller T1 5/0

 framing sf

 linecode ami

!

controller T1 5/1

 framing sf

 linecode ami

!

controller T1 5/2

 framing sf

 linecode ami

!

controller T1 5/3

 framing sf

 linecode ami

!

controller T1 5/4

 framing sf

 linecode ami

!

controller T1 5/5

 framing sf

 linecode ami

!

controller T1 5/6

 framing sf

 linecode ami

!

controller T1 5/7

 framing sf

 linecode ami

!

interface GigabitEthernet0/0

 ip address 9.13.29.30 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

 negotiation auto

 no cdp enable

!

interface GigabitEthernet0/1

 no ip address

 shutdown

 duplex auto

 speed auto

 negotiation auto

 no cdp enable

!

interface Serial0/0

 no ip address

 shutdown

 clock rate 2000000

 no fair-queue

!

interface Serial5/0

 no ip address

 shutdown

!

interface Serial0/1

 no ip address

 shutdown

 clock rate 2000000

 no cdp enable



!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 9.13.29.1

!

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

sccp local GigabitEthernet0/0

sccp ccm 9.13.29.30 identifier 1 version 4.0 -- Use its

own IP address

sccp

!

sccp ccm group 1

 associate ccm 1 priority 1

 associate profile 1 register XCODE123456

 keepalive retries 1

 keepalive timeout 10

 switchover method immediate

 switchback method immediate

!

dspfarm profile 1 transcode

 codec g711ulaw

 codec g711alaw

 codec g729ar8

 codec g729abr8

 codec gsmfr

 codec g729r8

 codec g729br8

 maximum sessions 10

 associate application SCCP

!

dial-peer voice 1 voip

 destination-pattern 630222100.

 session protocol sipv2

 session target ipv4:9.13.29.22

 dtmf-relay rtp-nte digit-drop

 codec g711ulaw

!

dial-peer voice 2 voip

 session protocol sipv2

 incoming called-number 630222100.

 codec g729br8 bytes 10

!

dial-peer voice 3 voip

 destination-pattern 2000

 session protocol sipv2

 session target ipv4:9.13.29.22

 dtmf-relay rtp-nte digit-drop

!

dial-peer voice 4 voip

 session protocol sipv2

 incoming called-number 2000

 codec g711ulaw

!

gatekeeper

 shutdown

!

telephony-service

 max-ephones 1

 max-dn 1

 ip source-address 9.13.29.30 port 2000 --> Use its own

IP address

 sdspfarm units 1

 sdspfarm transcode sessions 10



 sdspfarm tag 1 XCODE123456

 ss7 mtp2-variant Bellcore 0

 ss7 mtp2-variant Bellcore 1

 ss7 mtp2-variant Bellcore 2

 ss7 mtp2-variant Bellcore 3

 !

line con 0

 exec-timeout 0 0

 logging synchronous

 stopbits 1

line aux 0

 stopbits 1

line vty 0 4

 password cisco

 login

!

scheduler allocate 10000 400

no process cpu extended

no process cpu autoprofile hog

end

Verifiëren

De uitvoer in dit gedeelte heeft betrekking op de configuratie van de externe transcodering.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten.
Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

KUIS

De apparatennaam waarmee het DSP landbouwbedrijf met CUBE wordt geregistreerd en het IP
adres van de router van de DSP landbouwgastheer wordt weergegeven in vetgedrukte tekst.

vdouut3#show sdspfarm units

Load for five secs: 0%/0%; one minute: 0%; five minutes: 3%

Time source is NTP, 23:46:40.649 PST Tue Nov 21 2006

mtp-1 Device:vdouut1 TCP socket:[1] REGISTERED

actual_stream:256 max_stream 256 IP:1.2.61.71  27519  MTP YOKO keepalive 45

Supported codec:

                 G711Ulaw

                 G711Alaw

                 G729

                 G729a

                 G729b

                 G729ab

 max-mtps:1, max-streams:256, alloc-streams:256, act-streams:0

In deze uitvoer wordt de instelling van de CUBE-configuratie weergegeven.

vdouut3#show telephony-service

ip source-address 1.2.61.73 port 2000

max-ephones 128

max-dn 1

max-conferences 8 gain -6

dspfarm units 1

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
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dspfarm transcode sessions 128

dspfarm 1 vdouut1

Deze uitvoer toont aan dat na een vraag wordt gemaakt de codecs (weergegeven in vet tekst) die
via CUBE voor de callpoten worden gebruikt.

vdouut3#show sdspfarm sessions active

Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%

Time source is NTP, 23:52:43.922 PST Tue Nov 21 2006

Stream-ID:37 mtp:1 1.2.61.71  20190  Local:2000 START

 usage: Ip-Ip

 codec:G729  duration:20 vad:0 peer Stream-ID:38

Stream-ID:38 mtp:1 1.2.61.71  21326  Local:2000 START

 usage: Ip-Ip

 codec:G711Ulaw64k  duration:20 vad:0 peer Stream-ID:37

Deze uitvoer toont de sessies actief tussen de OGW en de TGW via CUBE.

vdouut3#show voip rtp connections

Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%

Time source is NTP, 23:54:22.722 PST Tue Nov 21 2006

VoIP RTP active connections :

No. CallId     dstCallId  LocalRTP RmtRTP LocalIP         RemoteIP

1   3991       3992       18496    17430  1.2.61.73       1.2.61.48

2   3992       3991       17382    19706  1.2.61.73       1.2.61.68

Found 2 active RTP connections

Deze uitvoer toont een compacte samenvatting van de actieve sessies en de codecs
(weergegeven in vet tekst) die door de callbenen worden gebruikt.

vdouut3#show call active voice compact

Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%

Time source is NTP, 02:31:58.156 PST Wed Nov 22 2006

 <callID>  A/O FAX T<sec> Codec     type  Peer Address  IP R<ip>:<udp>

Total call-legs: 2

      4023 ANS     T25    g711ulaw  VOIP  P5200         1.2.61.48:16934

      4024 ORG     T25    g729r8    VOIP  P6200         1.2.61.68:17040

DSP Farm Host

Deze uitvoer toont de status van de DSP-bronregistratiestatus. Opvallende informatie wordt in vet
weergegeven.

vdouut1#show sccp

SCCP Admin State: UP

Gateway IP Address: 1.2.61.71, Port Number: 2000

IP Precedence: 5

User Masked Codec list: None

Call Manager: 1.2.61.73, Port Number: 2000

                Priority: N/A, Version: 3.1, Identifier: 1

Transcoding Oper State: ACTIVE - Cause Code: NONE

Active Call Manager: 1.2.61.73, Port Number: 2000

TCP Link Status: CONNECTED, Profile Identifier: 1

Reported Max Streams: 256, Reported Max OOS Streams: 0

Supported Codec: g711ulaw, Maximum Packetization Period: 30

Supported Codec: g711alaw, Maximum Packetization Period: 30



Supported Codec: g729ar8, Maximum Packetization Period: 60

Supported Codec: g729abr8, Maximum Packetization Period: 60

Supported Codec: g729r8, Maximum Packetization Period: 60

Supported Codec: g729br8, Maximum Packetization Period: 60

Supported Codec: rfc2833 dtmf, Maximum Packetization Period: 30

Supported Codec: rfc2833 pass-thru, Maximum Packetization Period: 30

Supported Codec: inband-dtmf to rfc2833 conversion, Maximum Packetization Period: 30

Deze uitvoer toont de configuratie van de DSP-bronnen (terwijl leeg).

vdouut1#show dspfarm all

Dspfarm Profile Configuration

 Profile ID = 1, Service = TRANSCODING, Resource ID = 1

 Profile Description :

 Profile Admin State : UP

 Profile Operation State : ACTIVE

 Application : SCCP   Status : ASSOCIATED

 Resource Provider : FLEX_DSPRM   Status : UP

 Number of Resource Configured : 128

 Number of Resource Available : 128

 Codec Configuration

 Codec : g711ulaw, Maximum Packetization Period : 30

Codec : g711alaw, Maximum Packetization Period : 30

 Codec : g729ar8, Maximum Packetization Period : 60

 Codec : g729abr8, Maximum Packetization Period : 60

 Codec : g729r8, Maximum Packetization Period : 60

 Codec : g729br8, Maximum Packetization Period : 60

SLOT DSP VERSION  STATUS CHNL USE   TYPE   RSC_ID BRIDGE_ID PKTS_TXED PKTS_RXED

1    1   9.2.1    UP     N/A  FREE  xcode  1      -         -         -

1    1   9.2.1    UP     N/A  FREE  xcode  1      -         -         -

1    1   9.2.1    UP     N/A  FREE  xcode  1      -         -         -

Deze uitvoer toont de status van de DSP-bronnen (nadat een oproep is gedaan).

vdouut1#show sccp connections summary

  SCCP Application Service(s) Statistics Summary:

  Total Conferencing Sessions: 0, Connections: 0

  Total Transcoding Sessions: 1, Connections: 2

  Total MTP Sessions: 0, Connections: 0

  Total ALG-Phone Sessions: 0, Connections: 0

  Total BRI-Phone Sessions: 0, Connections: 0

  Total SCCP Sessions: 1, Connections: 2

vdouut1#show dspfarm dsp active

SLOT DSP VERSION  STATUS CHNL USE   TYPE   RSC_ID BRIDGE_ID PKTS_TXED PKTS_RXED

1    1   9.2.1    UP     1    USED  xcode  1      15        9400      9405

1    1   9.2.1    UP     1    USED  xcode  1      16        9400      9394

Total number of DSPFARM DSP channel(s) 1

Deze uitvoer toont de RTP-sessies tussen de DSP-bronnen (deze router) en de controlerende
entiteit (CUBE). Er worden twee VoIP-callpoten met verschillende codecs weergegeven. De poten
zijn beide met CUBE (1.2.61.73) vastgesteld.

vdouut1#show voip rtp connections

VoIP RTP active connections :



   

No. CallId     dstCallId  LocalRTP RmtRTP LocalIP         RemoteIP

1   46         47         17668    2000   1.2.61.71       1.2.61.73

2   48         47         21530    2000   1.2.61.71       1.2.61.73

Found 2 active RTP connections

vdouut1#show call active voice compact

 <callID>  A/O FAX T<sec> Codec     type   Peer Address  IP R<ip>:<udp>

Total call-legs: 2

        46 ORG     T150   g711ulaw  VOIP   P             1.2.61.73:2000

        48 ORG     T150   g729r8    VOIP   P             1.2.61.73:2000

Problemen oplossen

Hier zijn een aantal nuttige opdrachten voor het oplossen van problemen voor het transcoderen
van:

SCP-berichten debug●

debug van telefoongesprekken●

debug-telefoonstaat●

Opmerking: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug Commands voordat u debug-
opdrachten gebruikt.

Gerelateerde informatie

Overzicht van Cisco Unified Border Element●

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

Productondersteuning voor spraak en Unified Communications●

Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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